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Herkese güneşli günlerden merhaba,
AVM'ler mevsim değişikliklerinden en çok etkilenen yapılar
arasında yer alıyor. Bu mevsim değişikliği ile etkilenen sadece
AVM'ler olmuyor elbette. Kapalı tüm mekanlar havaların
güzelleşmesiyle bu durumdan etkileniyor. İçerik olarak algıyı
öyle bir değiştirmek gerekiyor ki, herkes sana gelebilsin...
Senden vazgeçmesin!
Ama konu bu kadar basit değil! Artık AVM'ler açık alanıyla
iyi bir mimari kullanıma sahipse rakiplerini hemen eliyor!
Sosyal hayatın yaşam merkezi olamayan ne yazık ki haftanın
belli günlerine sadece alışveriş düzenine sahip oluyor. Bu da
kiracıyı üzüyor!
Geçen gün merak ettim ve bu işlerden anlayan arkadaşıma
danıştım, AVM'den dükkan satın alabiliyor muyuz? diyerek
sordum. Arkadaşım ise çok güldü bana... Ne saçma soruydu
diye... Sonrasında kiracılığın da bir raconu olduğu üzerine
konuştuk ve ortaya çıkan sonuç çok şaşırtıcıydı.
AVM'ler son üç yılda dükkan sahiplerinin ödedikleri kirayı,
mağazaların toplam satış rakamlarına (cirolarına) oranla
belirlemiş. Yani sen mağazanda ne satıyorsan onun yarısı mal
sahibinin oluyor. Örneğin; 100 m2'lik dükkanın yıllık kirası
100 bin euro'yu buluyormuş...
Şimdi havalar güzel... İçerilere çekecek güzel bir planın var
mı?
Mall & Motto 2018 Mayıs ayı yeni sayımızı keyifle okumanız
dileğiyle,

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı
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taşımak için farklılık, yenilik ve ortak
faydaya odaklanmamız gerekiyor.
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2018 yılında aylık ziyaretçi sayımızı 17
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Erhan YAZICIOĞLU
Zühre Yönetim Kurulu Başkanı
Çıtamızı daha da yukarı çekebilmek için
daima en iyinin peşindeyiz.
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CAPACITY’DE
MINI

COOPER’LAR
SIMGE ILE SAHIPLERINI BULDU

Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 10. yılına özel
olarak düzenlediği, ödüllü radyo programcısı Yasemin
Şefik’in sunduğu çekiliş töreninde, 3 muhteşem Mini Cooper otomobil sahipleriyle buluştu.
Değerli ziyaretçilerin, Noter ve Milli Piyango İdaresi
yetkililerinin huzurunda, 14 Nisan Cumartesi günü saat
13.00’da Capacity AVM B1 katında düzenlenen törende
kampanyanın ikinci etabı gerçekleşti. 5 Şubat - 8 Nisan
2018 tarihleri arasında 125 bin 413 kişinin katılım gösterdiği kampanyanın 2. Dönem çekilişinde 3 şanslı kişi,
muhteşem 3 Mini Cooper’ın sahibi oldu. Çekiliş töreni,
Best FM canlı yayınıyla Yasemin Şefik ve Simge’nin samimi sohbeti ile devam etti.
Gerçekleşen keyifli söyleşinin ardından hayranlarına mini
konser ziyafeti sunan Simge, etkinliğin sonuna doğru sevenleriyle bol bol fotoğraf çekildi. 10. Yıla Özel 10 Mini
Cooper kampanyasında 1. Dönem 4 adet, 2. Dönem 3
adet otomobil sahibini buldu. 9 Nisan - 29 Mayıs 2018
tarihleri arasında devam eden 3. Dönem kampanyasında
3 adet Mini Cooper otomobil kazanma heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin muhteşem Mini Cooper kampanyasında kazanan
talihli siz olabilirsiniz!
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5 Şubat – 8 Nisan 2018 Mini Cooper Çekiliş Sonuçları
Asil Kazanan Listesi
Mini Cooper 5 Kapı Yeşil - 011407 numaralı Nihal Aytar
Mini Cooper 5 Kapı Beyaz - 015486 numaralı Neşe Akgün
Mini Cooper 3 Kapı Kırmızı - 049487 numaralı Yeşim Işık Günel
Yedek Kazanan Listesi
Mini Cooper 5 Kapı Yeşil - 031983 numaralı Aykut Kalaylı
Mini Cooper 5 Kapı Beyaz - 094874 numaralı Gülay Aydın
Mini Cooper 3 Kapı Kırmızı - 012140 numaralı Salih Türkürkmez
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TAHİNCİOĞLU 16.
GAYRİMENKUL
ZİRVESİNDE
YERİNİ ALDI
Tahincioğlu, Türkiye’nin gayrimenkul platformu Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) gerçekleştirdiği 16. Gayrimenkul Zirvesi’nin ‘Sürdürülebilir Gelecek’ sponsorluğunu üstlendi. ‘Türkiye Gayrimenkul Sektörünün DNA’sı Mercek
Altında’ temasıyla düzenlenen zirve, 17 Nisan‘da Uniq İstanbul‘da gerçekleştirildi. Tahincioğlu, “Sürdürülebilir Gelecek Sponsoru”
olarak katıldığı zirvede; sektör temsilcileri,
kanaat önderleriyle bir araya geldi. Zirvede,
sektöre ilişkin yeni gelişmeler ve beklentiler
ele alındı.
Türkiye’de gayrimenkul sektörünün önde
gelen isimlerinden biri olan ve nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi
projelerinin yanında birinci sınıf otellerde
de imzası bulunan Tahincioğlu, bu yıl da 16.
Gayrimenkul Zirvesi’nin “Sürdürülebilir Gelecek’ sponsorluğunu üstlendi. Türkiye’nin
Gayrimenkul Platformu’ GYODER, sektörün
gündemini belirleyen en önemli organizasyonu ‘Gayrimenkul Zirvesi’nin 16’ncısını, bu
yıl ‘Türkiye Gayrimenkul Sektörünün DNA’sı
Mercek Altında’ teması ile gerçekleştirdi.
Zirvede, ‘Konutun Dinamikleri’ başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Tahincioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu,
sektörle ilgili yorum ve görüşlerini aktardı.
Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan
Tahincioğlu paneldeki konuşmasında: “GYODER’in patentli markası ‘Gayrimenkul Zirvesi’
her yıl merakla beklenen, sektörün en önemli buluşması haline geldi. Bu yıl da ana temamız ‘Sürdürülebilir Gelecek’ oldu. Sektörü
sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için farklılık, yenilik ve ortak faydaya odaklanmamız
gerekiyor” diye konuştu.

Özcan Tahincioğlu
Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı
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ARÇELIK’TEN
2 YENI ŞIRKET

Hakan Bulgurlu
Arçelik CEO’su

Küresel ölçekte faaliyetlerini genişleten Arçelik, yeni sektörlerdeki atılımlarına devam ediyor. Arçelik endüstriyel motorlarla ilgili faaliyetlerini artık yeni kurduğu WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş., ödeme sistemleriyle ilgili çalışmalarını ise Token Finansal Teknolojiler şirketleri üzerinden yürütecek.
Sanayileşme ve teknoloji alanında gelişime öncülük eden Arçelik,
günümüz koşullarının gerektirdiği dönüşümleri yerine getirebilmek amacıyla yeni sektörlerde atılımlarına devam ediyor. Arçelik
bu kapsamda; şirketin %100 bağlı ortaklığı olan ‘WAT Motor Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’ ile ‘Token Finansal Teknolojiler’ adında iki yeni şirket
kurdu.
Şirket bundan sonra endüstriyel motor konusundaki faaliyetlerini,
WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında toplayacak. Yeni şirket ile birlikte mevcut motor üretimi ve satışıyla sınırlı iş modelinin,
endüstriyel sistem çözüm sağlayıcısı bir modele dönüştürülmesi
hedefleniyor. WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin öncelikli
alanları; mevcut ürün gamının genişletilmesinin yanı sıra, savunma
sanayi, elektromobilite ve endüstriyel servo motor pazar ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak olacak.
Arçelik, Token Finansal Teknolojiler şirketi ile de, yeni nesil ödeme
sistemleri alanında yakaladığı başarıları daha da yukarıya taşımayı
amaçlıyor. Token Finansal Teknolojiler, alışveriş deneyimi ve müşteri alışkanlıkları dönüşürken, geleceğin perakende ve ödeme servislerine odaklanacak. Şirket, yazılım bazlı perakendecilik ve ödeme
alanlarında katma değerli çözümler geliştirmeyi hedefliyor.
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu konuyla ilgili açıklamasında, “Ana
faaliyet alanımızı güçlendirmeye ve sınırlarımızı genişletmeye
odaklanırken; yeni, sürekli ve tekrar eden gelir kaynakları oluştur-
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mayı da hedefliyoruz. Ürün ve hizmetleri bir arada sunan entegre
çözümler ve platformlar geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kurduğumuz iki
yeni şirketin pazar dinamiklerine hızlı yanıt vermemizi sağlayacağına ve stratejik iş birlikleriyle yeni iş alanlarına girişimizi kolaylaştıracağına inanıyorum. Bu adımlarımızla, müşteri ihtiyaçlarına özel
çözümler sunarak, hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız. Gelecek
dönem Arçelik için çok önemli fırsatları barındırıyor, endüstriyel
motor ve finansal teknolojiler alanındaki yeni girişimlerimiz tüm
paydaşlarımız için önemli değer yaratacaktır” dedi.
Endüstriyel Motor Faaliyetleri
Arçelik’in endüstriyel motor üretim faaliyetlerinin kökeni 1965 yılına dayanıyor. Endüstri ihtiyaçlarına göre tasarlanmış; uzun ömürlü
ve yüksek verimli motorlarıyla, lider makine ve ekipman üreticilerinin başlıca tercihi olan WAT motorları, 25 farklı ülkeye olan ihracatı
ile sektörde öncü konumda yer alıyor.
Yeni Nesil Ödeme Sistemleri
1985 yılından beri ödeme kaydedici cihazlar alanında faaliyet gösteren Arçelik, Türkiye’de ilk yazar kasa cihaz onayı alan şirket konumundadır. Ödeme Kaydedici Cihazlar pazarında %50’den fazla
pazar payı ile liderliğini sürdüren Arçelik, 2013 yılında yazar kasa ve
EFT-POS sistemlerini birleştirerek, YazarkasaPOS ürününde ilk TÜBİTAK onaylı üretici olarak pazarın lideri konumunda yer almıştır.
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AKMERKEZ KIRMIZI IŞIKLARLA
AYDINLATILDI NOVO NORDISK
ÇALIŞANLARI KIRMIZI GIYDI

Kandaki bazı maddelerin eksikliğinden kaynaklanan kanama eğilimi olan hemofiliye,
17 Nisan Dünya Hemofili Günü’nde dikkat
çekmek için İstanbul Akmerkez kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Hastalığın tedavisi için çalışmalarını sürdüren Novo Nordisk çalışanları
ise kırmızı giyinerek destek verdi. Halen dünyada 420 bin, Türkiye’de ise yaklaşık 6 bin kişi
hemofili hastalığıyla yaşamına devam ediyor.

yaklaşık 420 bin kişiyi etkiliyor. Türkiye’de ise bu rakam
yaklaşık 6 bin…

17 Nisan Dünya Hemofili Günü’ne özel düzenlenen etkinliklerle hastalığa karşı farkındalık yaratılması ve hastalık
hakkında halkın bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Hemofili’ye
dikkat çekmek için hastalığın tedavisine yönelik çözümler
üreten Novo Nordisk Türkiye, kendi ofislerinin yer aldığı İstanbul Akmerkez ile birlikte çeşitli farkındalık aktivitelerine
imza attı. İstanbul’da bulunan alışveriş merkezi 17 Nisan’a
özel kırmızı ışıklarla aydınlatılırken, Novo Nordisk çalışanları
hemofiliye dikkat çekmek için kırmızı giyinerek kırmızı balonları gökyüzüne bıraktı.

Hemofili; kandaki bazı maddelerin eksikliğinden kaynaklanan kanama eğilimidir. Genellikle göz ardı edilen ve diğer dallara göre daha az kişinin uzmanlaştığı, tedavisinin
tecrübe gerektirdiği, karmaşık bir hastalıktır. Ancak daha
iyi tedavi ve kanamaların önlenmesi ile hemofili hastalarının hayat kalitelerini iyileştirecek sonuçlar almak mümkün.

İngiliz İmparatorluğu’nun 19. yüzyıl dönemine adını veren
Kraliçe Victoria’nın da bir hemofili taşıyıcısı olması nedeniyle ‘Kraliyet hastalığı’ adı da verilen bu hastalık dünyada
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Novo Nordisk Türkiye Biofarma Satış ve Pazarlama Direktörü Aslı Kurt, Dünya Hemofili Günü’nde tüm çalışanlarıyla birlikte kırmızı giyerek bu hastalığa karşı farkındalık
yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Kurt, “Ülkemizde toplumsal bilinç seviyesinde birçok değerli çaba ile önemli
gelişmeler sağlandı. Eğitim ile bilincin artacağına böylelikle teşhis, tanı ve tedavi yöntemlerinin iyileşeceğine ve
dolayısıyla tedaviye ihtiyacı olan tüm hastaların yaşam
kalitelerinin artacağına inanıyoruz” dedi.

Kromozom yapısı nedeniyle kadınların genelde taşıyıcı
olduğu hemofili, daha çok bir erkek hastalığıdır. Hemofili
hastalarının %89’unun hastalık sebebiyle yaşadıkları ağrının yaşamlarına engel teşkil ettiğini, %48’inin ileride bir
aile kurmakla ilgili endişelerinin olduğunu, %80’inin ise iş
bulmakla ilgili sıkıntılar yaşadığı biliniyor.

www.nts-avm.com
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MEDIAMARKT’IN
YENI CFO’SU YEŞIM
AR KUNDAKÇI OLDU
Avrupa’nın açık ara 1 numaralı tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarkt’ın CFO’luk
görevine, finans sektörünün
deneyimli isimlerinden Yeşim Ar
Kundakçı atandı.
Uzun yıllar finans alanında üst düzey görevlerde bulunan ve bu alandaki yönetimi konusunda deneyimiyle dikkat çeken
Yeşim Ar Kundakçı, MediaMarkt’ın yeni
CFO’su oldu.
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü'nden mezun olan Kundakçı, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.
Interbank’ta Finansal Planlama ve Kurumsal Finansman bölümlerinde kariyer hayatına başlayan Kundakçı, sırasıyla Du Pont
de Nemours, the Coca-Cola Company,
Turkcell Group, Gate Gourmet USAŞ ve
Beymen’de Türkiye ve yurt dışı operasyonlarını kapsayan üst düzey finansal yönetim
görevlerinde yer aldı.
Yeniden yapılandırma, kriz dönemlerinde
karlı büyüme, yabancı ortaklıklar kurma,
yönetme ve özel sermaye şirketleriyle çalışma konularında geniş deneyimleri bulanan Yeşim Ar Kundakçı, yeni atamasında
başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor.
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MarkAntalya
AVM ziyaretçi
rekoru kırıyor

Yönetim ve Kiralama hizmetleri gayrimenkul çözümleri konusunda Avrupa’da lider firmalar arasında yer alan Apleona Real Estate
Management tarafından gerçekleştirilen MarkAntalya Alışveriş
Merkezi, açıldığı günden bugüne artan ziyaretçi grafiği ve sürekli
yenilenen mağaza karması ile hem Antalya'da hem de sektörde
dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Bünyesinde yer alan ulusal ve uluslararası büyük markalarla kaliteli bir alışveriş sunmanın yanında, sosyal yaşam merkezi konseptiyle öne çıkan, birbirinden ilginç sosyal aktivitelere, kültürel ve
sanatsal etkinliklere imza atan MarkAntalya AVM, dünyanın dört
bir köşesinden gelen misafirlerini ağırlıyor.
Lokasyonu itibariyle çok geniş bir müşteri kitlesi bulunan MarkAntalya, “Şehrin tam kalbinde“ yer alıyor. Konumu, kalitesi ve
büyüklüğü ile Antalya'nın marka değerini yükseltmeyi de hedefleyen MarkAntalya, özellikle Kaleiçi, Yat Limanı gibi Antalya'nın
simgesi olan tarihi merkezlere yakınlığı ile de dikkat çekiyor.
Antalya'yı ziyaret eden yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği MarkAntalya, Nevruz döneminde İran'lı turistlere yönelik
operasyonları ve özellikle geleneksel olarak bu sene 4'üncüsünü
gerçekleştirdiği Persian Shopping Fest ile de sektörde adından
söz ettirmeyi başardı. Yaz sezonu boyunca Rusya, Almanya, Çek
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MarkAntalya AVM Müdürü Necati Ufuk Toydemir: “Biz, MarkAntalya’yı bölgenin en önemli ticari ve sosyal yaşam merkezlerinden birisi haline getirmeyi amaçladık."
Cumhuriyeti, Romanya, İngiltere gibi pek çok Avrupa ülkesinden
gelen turistlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla Antalya’da
şehrin tam kalbinde yüksek çekim gücü oluşturuyor.
Ziyaretçi sayısını her yıl artıran MarkAntalya AVM, bugüne kadar
80 milyona yakın ziyaretçisini ağırlayarak büyük bir başarıya imza
attı. MarkAntalya AVM Müdürü Necati Ufuk Toydemir, Ağustos
2013'de açılan AVM’nin, Antalya’nın sosyal hayattaki popülaritesini artırmanın yanı sıra, şehrin çağdaş bir alışveriş merkeziyle bölgede önemli olanaklar sunduğunu söyledi.
Necati Ufuk Toydemir, “Biz, MarkAntalya’yı bölgenin en önemli ticari ve sosyal yaşam merkezlerinden birisi haline getirmeyi amaçladık. Tüm enerjimiz, kaynaklarımız ve hayallerimiz ile bu yolda
yürüyoruz. İnancımızı ve sevgimizi yaptığımız her işe katıyoruz.
Çünkü biliyoruz ki, sevgi ile yapılan, inanılarak çabalanan, hayal
kurularak ilerlenen her işte başarı kaçınılmazdır” diye konuştu.
Toplam 80 milyona yakın ziyaretçiyi alışveriş merkezlerinde ağırladıklarını ifade eden Toydemir, “Onlarla aramızda bir bağ oluşturduk, onlara hizmet vermenin bir adım ötesine geçtik. Bu durum,
MarkAntalya’nın bölgede ne kadar güçlü, yaptığımız çalışmaların
ne kadar iyi olduğunu ortaya çıkarıyor” dedi.
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AVVA VIAPORT AVM’DE “DALYA” DEDİ

Erkek giyiminin öncü markası
AVVA, yeni mağazasını Viaport
AVM’de açtı. AVVA bu mağazayla
100’üncü şubesini hizmete açmış
oldu.
Erkek giyim sektöründe Türkiye’nin
en önemli markalarından olan
AVVA, yeni şubesini Türkiye’nin en
büyük alışveriş merkezlerinden biri
olan Viaport AVM’de açtı. AVVA
bu mağazayla, dünya genelinde
toplam şube sayısını 100’e çıkartarak “dalya” demiş oldu.
“FARKLI BİR MODA DİLİ OLUŞTURDUK”

Volkan Atik
AVVA Yönetim Kurulu Başkanı
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AVVA Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik, “AVVA olarak özgün tasarımlarımız ve kalite anlayışımızla, kısa zamanda Türkiye ve dünya
tekstil sektörünün en önemli markalarından biri haline geldik’’ dedi.
Genç, sofistike, güncel ve özgün
çizgimizle çok kısa sürede stil sahibi erkeklerin ruhunu yansıtan
farklı bir moda dili oluşturduklarını
açıklayan Atik, ‘’Dünya genelindeki 100’üncü şubemizin kapılarını
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Viaport AVM şubemizle yurt içinde 71, yurt dışında ise 29 şubemiz
olmuş oldu. Hedefimiz bir Türk
markası olarak yurt dışında edindiğimiz saygınlığı daha da artırmak”
diye konuştu.

Haberler / MALl&MOTTO
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Gazi Görkem Okar
Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi
Genel Müdür Yardımcısı

“Kampanya ve etkinliklerimizi ağırlıklı olarak sosyal medya
vasıtasıyla duyuruyoruz.”

AVM yönetiminde sosyal medyanın etkileri nelerdir?
Sosyal medya günümüzde, özellikle Y ve Z kuşağına ulaşmak bakımından en aktif mecralardan biri. Bizler yaptığımız tüm çalışmalarımızı sosyal medyaya taşımaya çalışıyoruz. Gerek canlı yayınlar
gerek iş ortaklarımızın içerikleri gerekse whatsapp hattımız ile ziyaretçilerimize anında ulaşma imkanı bulabiliyoruz. Bu durum bizlerin
halen en fazla takip edilen alışveriş ve yaşam merkezleri arasında
yer almamızı sağlıyor.
Müşteri memnuniyetini oluşturmada sizce en doğru kanal
hangisidir?
Ziyaretçilerimizin olduğu her kanal aslında doğru kanaldır. Çünkü
bizlerin oldukça farklı ziyaretçi kitlesi bulunuyor. Bu durum ise birçok kanalda ziyaretçilerimize ulaşmamızı sağlıyor. Y ve Z kuşağına
sosyal medyadan ulaşırken, X kuşağına halen klasik mecralar ile
ulaşıyoruz.
Dönemsel düzenlenen kampanya ve etkinliklerde sosyal medyanın katılıma etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bizler birçok yatırımımızı sosyal medyaya kaydırdık. Bu sayede hem
daha hızlı etkileşim alabilmekteyiz hem de daha fazla kitleye ulaşabilmekteyiz. Bunun yanında daha somut bilgilere de ulaşabiliyoruz.
Bundan dolayı kampanyalarımızı ve etkinliklerimizi ağırlıklı olarak
sosyal medya vasıtasıyla duyuruyoruz. Dönemsel çalışmaların yanı
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sıra sürekli yürüttüğümüz çalışmalarımızda da yine sosyal medyayı kullanıyoruz.
Sizce AVM’lerin sosyal medyaları, ziyaretçilerin karar sürecini etkileyip olumlu dönüşler sağlayabilir mi?
Bizler özellikle etkinlik zamanlarımızda sosyal medyadan geri
dönüşler alıyoruz. Etkinliklerimizin devamlılığını da bu dönüşler
vasıtasıyla revize ederek, planlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Duruma
sırf AVM’lerin ziyaretçilerin karar süreçlerini etkilemek olarak değil de ziyaretçilerin AVM’lerin karar süreçlerini etkilemesi olarak
da bakmak gerekiyor. Sosyal medya her iki tarafın birbiriyle iletişim sürecini hızlandırmaktadır. Böylece her iki tarafında olumlu
gelişmesine fayda sağlamaktadır.
Sizce ideal sosyal medya kullanımı nasıl olmalı?
Bizce en ideali, bizlerin doğal yoldan diye tabir ettiğimiz şekilde
yani özgün içerikle gerçek kişiler ile yürütülen iletişim sürecinin
olduğu sosyal medya kullanımıdır. Çünkü dijital yönetimlerde
fazla harcamalar ile sahte takipçilerin oluşturulması veya özgün
olmayan içeriklerin özgünmüş gibi gösterilmesi takipçileri kandırma yoluna girmektedir. Tüm bunların yanında ziyaretçilerin
taleplerine hemen dönmek ve çözüme hemen kavuşmak da
ideal kullanımı desteklemektedir. Sosyal medyayı diğerlerinden
ayıran en büyük özelliği hızlı iletişim iken bu süreci doğru kullanmak geleceği şekillendirmek adına son derece önemlidir.
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LOVELET OUTLET’TE
MINIKLER 23 NISAN
ÇOCUK ŞENLIKLERI'NDE
HEM EĞLENDI HEM
EĞLENDIRDI!
Lovelet Outlet, geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel
olarak düzenlediği şenlikleri, bu yıl da büyük bir
coşkuyla kutladı.
23 Nisan’da minikler yine Lovelet Outlet’te buluştu. 12.00’da
başlayan eğlence dolu program saat 17.00’a kadar aynı coşkuyla
devam etti. Lovelet Outlet 23 Nisan Çocuk Şenlikleri programında minikler, sahneden inmek bilmedi. Lovelet Outlet; eğlenceli
dans gösterileri, halk oyunları, bando gösterisi, step gösterisi,
Kafkas gösterisi ve jimnastik gösterileri ile izleyenleri mest eden
birçok okul, kreş ve firmaya ev sahipliği yaptı. KIZILAY‘ın satışını
gerçekleştirdiği uçurtma dağıtımında çocuklar hem uçurtmalarla eğlendi hem de aldıkları uçurtmalar ile KIZILAY’a bağış yapmış
oldular. Kostümlü karakterlerin katılımıyla oyun hamuru ve yüz
boyama etkinlikleri, Lovelet Outlet’te oldukça renkli anlara sahne oldu.

3. Lovelet Tavla Turnuvası'nda rekabet dolu final!
Lovelet Outlet, tavla tutkunlarına eğlenceli ve rekabet dolu bir
Tavla Turnuvası gerçekleştirdi. Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği
turnuvaya ilgi oldukça yoğundu. 21, 22 ve 23 Nisan olarak üç
gün devam eden turnuvaya kadın-erkek, genç-yaşlı birçok kişi
katılım gösterdi. Tavla Turnuvası'nda alışveriş merkezinde kullanabilecekleri; birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500
TL değerinde hediye çeki verildi. İyi olanın kazandığı turnuvada
birinci Celal Ceylan, ikinci Ahmet Akçagöz, üçüncü ise Mehmet
Kumbasar oldu.
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi, 4 mevsim outlet olma özelliğiyle giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden, mobilyaya kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olarak, indirimlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve kampanyalar ile de adından
söz ettirmeye devam ediyor.
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi; özgün konsepti, mimarisi ve
nefes aldıran açık alanlarıyla ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.
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MIGROS 81 ILE ULAŞTI, TÜM TÜRKIYE’YI KUCAKLADI

Türkiye’nin dört bir köşesinde tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına
hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 64 yıldır hizmet sunan
Migros, Şırnak’taki ilk mağazasını Cizre ilçesinde açtı. Kaliteli
hizmet anlayışını Doğu’dan Batı’ya Türkiye’nin her noktasına
yayan Migros, Cizre mağazasıyla tüm Türkiye’yi kucaklamış
oldu.
Türkiye’nin perakendede en deneyimli
markası Migros, Şırnak’ın Cizre ilçesinde
açtığı mağaza ile birlikte 81 ilin tamamında
hizmet vermeye başladı. Cizre’de hizmete
giren MM Migros mağazasıyla, ulaşmadığı
il kalmayan Migros’un müziğinde her yörenin ezgisi bulunuyor. Yurt çapında toplam
1895 mağazası bulunan Migros, Doğu’dan
Batı’ya tüm Türkiye’yi kucaklamış oldu.
Daima kusursuz hizmet anlayışıyla müşterilerinin hem aklına, hem kalbine hitap
eden Migros, Türkiye’nin her noktasında
geniş ürün yelpazesi, kalitesi ve iyi fiyat anlayışıyla hizmet veriyor. Cizre mağazasıyla
birlikte hizmet ağını eksiksiz olarak tüm
müşterilerine ulaştırmayı başaran Migros,
Cizre’deki MM Migros mağazasıyla 880
metrekarelik alanda ferah, hızlı ve kolay bir
alışveriş imkanı sunuyor.
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Tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 64 yıldır hizmet sunan Migros’un Cizre Şah Mahallesi,
Caferi Sadık Caddesi’nde yer alan mağazası
haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

züccaciye reyonları bulunuyor. Şırnaklıların tüm temel ihtiyaçlarını Migros kalitesi
ile en uygun fiyatlarla karşılayabileceği
mağazada, iyi tarım, iyi et ve en iyi kalitede 9 bin 500 çeşit ürün, güler yüzlü hizmet anlayışıyla müşterilere ulaşıyor.

Zengin çeşitli, taze ürün gruplarının sağlıklı
ve hijyenik koşullarda satışa sunulduğu mağazada; kasap ve şarküteri reyonlarının yanı
sıra sebze-meyve, kuru gıda, kozmetik ve

Migros’un yeni mağazasının açılışıyla
başta taze gıda çeşidi olmak üzere pek
çok marka ve ürün Cizre’de müşterilerle
bir araya geldi.
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TEKNOSA,
AVRUPA’YA
‘MÜŞTERI ODAKLI
PERAKENDE
ÇAĞI’NI ANLATTI

Teknosa Genel Müdürü
Bülent Gürcan

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan,
Berlin’de Avrupa teknoloji üreticilerinin ve
perakendecilerinin liderlerini buluşturan
European TCG Retail Summit etkinliğinde
kesintisiz müşteri deneyimini anlattı. Konuşmasında değişen müşteri beklentilerini
ve Teknosa'nın omnichannel (çoklu kanal)
stratejisini paylaşan Gürcan, “Her müşterinin bir hikayesi var. Bizim amacımız müşterilerimizin hikayeleri içinde doğru şekilde
yer almak” dedi.
Teknosa’nın değişen tüketici davranışları ve
ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği ‘çoklu kanal’ stratejisi, Avrupa çapında örnek oldu.
Almanya’nın başkenti Berlin’de 10-12 Nisan
tarihleri arasında Avrupa’daki tüketici teknolojisi ürünleri sektörünün liderlerini bir
araya getiren European TCG Retail Summit’e katılan Teknosa Genel Müdürü Bülent
Gürcan, konuşmasında omnichannel stratejisini ve müşteri odaklı perakende çağını
anlattı. Gürcan, bu yıl 5’inci kez düzenlenen
zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada
müşteri odaklı bir yapıya evrilen perakende sektöründe kesintisiz müşteri deneyimi
sunmak için Teknosa’nın stratejisinden,
gerçekleştirdiği yatırımlarından ve farklıla-
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şan hizmetlerinden bahsetti.
Yeni dönemin en önemli başarı kriterinin
müşterinin hikayesinde yer edinmek olduğuna dikkat çeken Gürcan, “Müşteri odaklılık, perakende için çok yeni bir kavram
değil. Ama teknolojinin baş döndürücü
gelişimi ile müşteri odaklı olmak yepyeni
bir boyut kazandı. Teknosa’da 5 milyondan
fazla müşterinin verisine sahibiz. Müşterilerimizin tercihlerini, alışkanlıklarını ve alışveriş yolculuklarını, teknolojinin sunduğu tüm
imkanları seferber ederek analiz edip, yorumlamaya odaklanıyoruz. Her müşterinin
bir hikayesi var. Bizim amacımız müşterilerimizin hikayeleri içinde doğru şekilde yer
almak. Müşterilerin içgörülerinden yararlanarak performansımızı artırırken, içimizdeki
yeni girişimlere de yön vermeyi hedefliyoruz” dedi.
İnternete danışmadan alışveriş yapan
kalmayacak
Gürcan, sözlerine şöyle devam etti: “Tüketiciler alışverişlerini farklı kanallar arasında
yolculuk ederek tamamlıyor. İhtiyacı olan
ürüne önce online’da bakıp, ardından ma-

ğazada uzmanlardan bilgi alıp, alışverişini
online’da tamamlayan ya da önce mağazada deneyimleyip sonra internetten satın
alan müşterilerimiz var. Kanallar iç içe geçmiş durumda. Mağazalarımız online siparişler için lojistik ve hizmet merkezi olurken,
Teknosa.com tüm mağazalara açılan vitrinimiz haline geliyor. Son yaptığımız araştırmada her 100 müşterimizden 76’sının
mağazalarımıza gelmeden önce internet
sitemizi ziyaret ettiğini tespit etmiştik. Önümüzdeki 5 yıl içinde internette fikir edinmeden alışveriş yapan hiç kimse kalmayacağını düşünüyoruz. Satın alma alışkanlıklarına
baktığımızda Türk halkı olarak bizler satın
aldığımız ürüne hemen sahip olmak istiyoruz. Bu çerçevede Click&Collect, internet
üzerinden sipariş verip mağazadan teslim
alma, uygulamasını Türkiye’de ilk başlatan
şirketlerden biriyiz. Bugün internet alışverişi yapan müşterilerimizin %30’u ürünleri
mağazalardan teslim almayı tercih ediyor.
Bu da çok önemli bir oran. Kültürel alışkanlıklarımızı ve müşterilerimizin davranışlarını
göz önüne alarak omnichannel modelinde
derinleşmeye devam edeceğiz. Bu alanda
Türkiye’deki perakendecilerin dünyaya model olma fırsatı olduğuna inanıyorum.”
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EĞLENCE-ETKİNLİK SEKTÖRÜNÜ BİR ARAYA GETİREN PLATFORM; ATRAX
Uluslararası katılım ile gerçekleşen Eğlence – Etkinlik, Park – Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri
Fuarı ATRAX, Türkiye ve komşu ülkeler arasında
yeni iş birliklerine zemin hazırlamaya devam ediyor.
AVM YÖNETİCİLERİ ATRAX’DA BİR ARAYA GELİYOR
Eğlence – Etkinlik, Park – Rekreasyon Endüstrisi ve
Hizmetleri Fuarı ATRAX, 21 ülkeden 182 firmayı,
oluşturduğu uluslararası platform ile İstanbul’da
bir araya getirmeye devam ediyor. Büyük eğlence
projelerinin uygulandığı Ortadoğu, Balkan, Kafkas,
Afrika, Rusya, Türki Cumhuriyetleri ve Avrupa ülkelerinden sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını ağırlayan ATRAX, her yıl sektöre yön veren
isimleri bir araya getirirken, eğlence – etkinlik
sektöründe yeni iş birliklerinin oluşmasına da ev
sahipliği yapıyor. ATRAX katılımcıları arasında bulunan AVM yöneticileri ise yaşanan gelişmelerin
AVM’leri yalnızca birer alışveriş noktası olmaktan
çok daha öteye, birer yaşam ve eğlence merkezi
haline getirmiş olması sebebi ile ATRAX’a yoğun
ilgi gösteriyor. AVM ziyaretçileri artık yalnızca alışveriş yapmak için değil, hem minik ziyaretçilere
hem de yetişkinlere yönelik eğlence ve etkinlik
alanları sunmasından ve sosyal olanakların fazla
olmasından dolayı AVM’leri tercih ediyor. AVM
yöneticileri ATRAX Fuarı ile AVM’lerin eğlence
etkinlik alanlarında yer alan tematik parklar,
aktivite ekipmanları ve diğer birçok oyun ekipmanlarına aynı anda ulaşma fırsatı elde ediyor.
ATRAX Fuarı, AVM yöneticilerine AVM’lerin
eğlence ve etkinlik alanlarında ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlara uluslararası zeminde
ulaşma imkanı sağlıyor.
SHINING STAR AWARDS
Shining Star Awards her yıl farklı kategoriler
dahilinde sektörde yaşanan yenilik ve gelişmeleri ödüllendirmeye devam ediyor. Shining
Star Awards Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon
Ödülleri, AVM’leri de birçok kategoride ödüllerine kavuşuyor. Shining Star Awards’19 AVM
eğlence alanları ödüllerinde “En Başarı AVM
Eğlence Alanı”, “En Başarılı Temalı Kapalı Alan”
ve “En Başarılı AVM Etkinliği” kategorilerinde
AVM’lerin öne çıkan projeleri ödüllendirilmeye
devam edecek.
EĞLENCELİ İŞLER KONUŞUYORUZ
ATRAX Fuarı kapsamında düzenlenen konferanslar kapsamında her yıl eğlence ve etkinlik
sektörünün dinamikleri ele alınıyor, Türkiye ve
dünyada yaşanan gelişmeler değerlendiriyor.
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BEYMEN RESORT PALMARINA
BODRUM’DAN YAZA MERHABA

Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası BEYMEN, Palmarina Yalıkavak Bodrum’da yer alan BEYMEN
Resort Palmarina mağazası, 12 Mayıs Cumartesi günü itibariyle 2018 İlkbahar/Yaz sezonuna merhaba
diyor.
Denize sıfır konumdaki iki katlı BEYMEN Resort Palmarina; BEYMEN Collection ve Academia’nın yanı sıra Emilio Pucci, Dolce &
Gabbana, Missoni, Stella McCartney, Brunello Cucinelli, Bottega Veneta, Isaia, Johanna
Ortiz, Zimmerman ve Etro gibi dünyaca ünlü
modaevlerinin kadın, erkek ve exclusive beach koleksiyonları ile tatil şıklığınızı tamamlıyor.
Lisa Marie Fernandez, Rye, Solid & Striped,
Caffe Swimwear, Tabitha Simons, Eugenia
Kim, Helmet and Nandita, Isabel Marant,
Cult Gaia, Loewe, Sophşe Anderson ve Ferruccio Vecchi gibi 2018 yazının hit markalarının mayo, kaftan, ayakkabı, çanta, sepet,
aksesuar ve şapka koleksiyonlarının yanı
sıra; Mario Luca Giusti, Michael Aram, Baccarat, Ralph Lauren, Missoni, John Derian
ve Fornasetti gibi dekorasyon markaları da
BEYMEN Resort Palmarina’da.
BEYMEN’in özel çanta koleksiyonunun en
gözde modelleri, sezonun öne çıkan gözlük
modelleri, güneş bakım ürünleri ve niş parfüm koleksiyonları da geniş seçkisi ile BEYMEN Resort Palmarina da yer alıyor.
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“TÜRKIYE, ISTIKRARLI EKONOMISIYLE YATIRIMLARIMIZA GÜÇ VERIYOR”

Gülmirza Cavadov
SOCAR Türkiye İş Destek Başkanı

SOCAR Türkiye’nin sponsorluğunu üstlendiği, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal
Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen
21. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Başbakan
Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yanı sıra yerli yabancı çok sayıda
siyasetçi, bürokrat ve davetlinin katılımıyla
gerçekleştirildi. Zirve’de konuşan SOCAR
Türkiye İş Destek Başkanı Gülmirza Cavadov, Avrasya’nın merkezi konumunda
bulunan Türkiye’nin bölgesel konumu ve
istikrarlı ekonomisiyle SOCAR Türkiye’nin
yatırımlarına güç verdiğini söyledi.
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 21.
Avrasya Ekonomi Zirvesi 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. SOCAR Türkiye’nin sponsor olduğu zirveye,
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci’nin yanı sıra yurt içinden
ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve davetli katıldı.
Zirvede konuşma yapan SOCAR Türki-
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ye İş Destek Başkanı Gülmirza Cavadov,
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın
Türkiye’deki yatırımlarına 2008 yılında
başladığını hatırlattı. SOCAR’ın Türkiye’de
ilk yatırım adımını, Petkim’i Özelleştirme
İdaresi’nden alarak attığını belirten Cavadov, aradan geçen 10 yılda yatırım atağının STAR Rafineri, TANAP, Petkim Rüzgar
Enerji Santralleri ve Petlim’le devam ettiğini söyledi. Türkiye’deki yatırımlara devam
edeceklerini ifade eden Cavadov, tamamlandığında yatırımların toplam tutarının
19.5 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.
“Yatırımlarımızı ‘Bir millet iki devlet’
ülküsü ışığında yapıyoruz”
SOCAR ile Azerbaycan’ın yurt dışındaki
en büyük yatırımını gerçekleştirdiklerini
ifade eden Cavadov, “Gururla söyleyebilirim ki; Türkiye’nin en büyük doğrudan
dış yatırımcısı unvanını kazandık. Tamamlandığında 19.5 milyar dolara ulaşacak
yatırımlara imza atıyoruz. Türkiye’deki en
büyük yabancı yatırımcıyız, ama kendimizi
‘yabancı’ olarak görmüyoruz. Ve bunu asla
hissetmedik. Kardeş ülke Türkiye’de yaptı-

ğımız yatırımları, Azerbaycan’ın kurucusu
Ulu Önderimiz Haydar Aliyev’in ‘Bir millet
iki devlet’ ülküsü ışığında yapıyoruz” şeklinde konuşu.
Avrasya’nın merkezi konumunda bulunan
Türkiye’nin, bölgesel konumu ve istikrarlı ekonomisiyle SOCAR Türkiye’nin yatırımlarına güç verdiğini belirten Cavadov,
konuşmasına şöyle devam etti: “Yaşanan
olumlu gelişmeler gelecekte de bu ülkeye olan yatırımlarımıza devam etmemizi
sağlayacak. Bu çerçevede buradan yeni bir
petrokimya yatırımı projemizin çalışmalarının devam ettiğini de söylemek istiyorum. Bununla ilgili 2019 yılında gelişmeler
oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Özellikle enerji konusunda
Türk hükümetinin olumlu düzenlemeleri,
sektörde yatırımları da çok ciddi şekilde artırıyor. Birkaç yıl içinde dünyanın en
önemli enerji koridorlarından birisi haline
gelecek Türkiye’de yatırım yapmaktan çok
memnun olduğumuzu belirtmek isterim.
Çok açık ve net bir şekilde görülüyor ki;
bu ülkeye yatırım yapanlar orta ve uzun
vadede kazanacaktır.”
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Guess’in Jennifer
Lopez’li 2018
Bahar Koleksiyonu
Türkiye’de!
Dünyaca ünlü moda markası Guess’in Jennifer Lopez’in yüzü olduğu 2018 Bahar Koleksiyonu, Türkiye’deki tüm global Guess
mağazalarında satışa sunuldu. Guess’in kurucularından Paul Marciano’nun tanımıyla,
Jennifer Lopez’in ‘güzelliği ve ışıltısını yansıttığı’ kampanyada yer alan kapsül koleksiyon, Guess’in Türkiye’de açtığı 12 mağazada modaseverlerle buluşacak.
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in 48
yaşında “Guess Girl” olduğu Guess 2018 Bahar Koleksiyonu ile Lopez’in kapsül koleksiyonu Türkiye’deki 12 Guess mağazasında
modaseverlerle buluşuyor. Çekimlerini ünlü
moda fotoğrafçısı Tatiana Gerusova’nın
gerçekleştirdiği, sanat yönetmenliğini ise
Guess’in kurucularından Paul Marciao’nun
üstlendiği kampanyanın çekimleri şık bir
villada gerçekleştirildi. Guess’in klasik stilini
Lopez’in estetik duruşuyla bir araya getiren kampanya ile ilgili JLO şunları söylüyor:
“Bana ‘Guess Girl’ olmam teklif edildiğinde
çok heyecanlandım. Genç kızlığımdan bu
yana sevdiğim, böylesine ikonik bir markanın parçası olacağım için çok mutlu oldum.
Daha önceki Guess kampanyalarına bakıyorum da, bütün o güzel modelleri ve yaratılan ikonik fotoğrafları görüyorsunuz. Bu
yüzden Guess’in 2018 İlkbahar kampanyası
için seçilmiş olmak benim için çok büyük bir
iltifat.”
Jennifer Lopez tam anlamıyla “Guess
Girl” rüyası!
Jennifer Lopez’i ‘ikonik ve başarılı bir sanatçı’ olarak tanımlayan Paul Marciano: “Jennifer’ın etkisi büyümeye ve yayılmaya devam
ederken aslında bu kampanya, kadınların
hayat tecrübesi kazandıkça daha da güzelleştiklerini ve yeteneklerini geliştirdiklerini
kanıtlıyor. Onun güzelliği ve ışıltısı kampanyaya yansırken ‘Guess Girl’ olmayı kabul
etmesinden dolayı çok heyecanlıyım” diyor.

70’lerden tropik cennetlere bir zaman yolculuğu
Jennifer Lopez’in yer aldığı kampanyada
giydiği kıyafetler; 70’lerin, tropik cennetlerin ve çöl safarilerinin esintilerini metropole

36

taşıyor. Koleksiyonda günlük hayatta, küçük
bir dokunuşla şık ve seksi bir gece elbisesine
dönüşebilen tasarımlar da oldukça göz alıyor. Ünlü moda fotoğrafçısı Tatiana Gerusova’nın Lopez’in Las Vegas ve Hollywood’daki

performanslarından ilham alarak gerçekleştirdiği çekimlerle adından söz ettiren kampanya, Jennifer Lopez’in adını “Guess Girl”
isimleri arasına yazdırmasıyla da dikkat çekiyor.
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KAPILARINI AÇMADAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İLK AVM: WESTPARK OUTLET

Westpark Outlet, düzenlediği sosyal sorumluluk projesi ile henüz AVM açılışı yapılmadan ödüle layık görüldü!
Westpark Outlet, 2018 Hermes Creative Ödülleri’nde
Interactive Brand Experience ve Special Event kategorilerinde 2 adet Gold ödülün sahibi oldu. Düzenledikleri sosyal sorumluluk projesiyle henüz açılışı gerçekleşmeden iki ödüle birden sahip olan Westpark,
Türkiye’nin açılışı gerçekleşmeden önce ödül alan ilk
alışveriş merkezi olmaya hak kazandı.
“Çocuklarla Renklenen Westpark” adlı proje ile çocukların sanatsal yönlerini vurgulu bir şekilde sergilemesine zemin hazırlamak, Ege’nin en büyük Outlet’ini
İzmirli çocukların imzası ile hayata geçirmek, tüm İzmirli çocukları ortak bir projede birleştirerek projeye
ev sahipliği yapmak, çocuklar ile Westpark arasında
sanatsal bir bağ kurmak ve çocuklarla birlikte Westpark’ta kalıcı olacak, rengarenk bir alan oluşturmak
hedeflendi.
Proje, Westpark Outlet’in otopark alanında, yaklaşık 2
bin öğrenci tarafından, 2017 Mayıs ayında hayata geçirildi. Gerçekleştirdiği bu sosyal sorumluluk etkinliği
ile henüz açılışı yapılmadan ödül alan Westpark, yarattığı olumlu itibarın mutluluğunu yaşıyor.
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PRAKTIKER, “EV GELIŞTIRME” KONSEPTLI YENI MAĞAZASINI AÇTI!
Kartal İstMarina’da açılan yeni
mağazasında 40 bin ürün ile
müşterilerine benzersiz deneyim
sunmayı hedefleyen Praktiker,
evinizin tüm ihtiyacını karşılayacak. Praktiker, 2018 yılında yeni
mağazalar açarak, daha fazla
müşteriye ulaşmayı ve büyümeyi
amaçlıyor.
Yapı marketi sektörünün lider markası Praktiker, Kartal’daki İstMarina’da ev geliştirme
konseptli yeni mağazasını açtı. Praktiker
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Yalçın
tarafından yapılan yeni mağaza açılışına ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. Praktiker,
bin 550 metrekarelik yeni mağazasında, 14
kategorideki 40 bin ürün çeşidiyle, bölgenin
ev geliştirme ve yapı marketine yönelik tüm
ihtiyacını karşılayacak kapasitesiyle lider bir
konumda yer alacak. Praktiker, 2018 yılında
Türkiye çapında yeni mağazalar açmaya devam ederek, büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.
Büyümesini sürdürecek
Açılışta konuşan Dr. Hasan Yalçın, 2018 yılında orta ve büyük ölçekli mağaza konseptinde 20 yeni Praktiker mağazası daha açmak
istediklerini söyleyerek, bu mağazalarda da
en az bin kişiye istihdam imkanı sağlayacaklarını aktardı. Yalçın, “Gelişen ve büyüyen
metrekarelerde en az 40 bin ürünle ziyaretçilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz”
diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Yeni
mağazamızda müşterilerimizin alışveriş yaparken zevk alacakları bir dizayn gerçekleştirmeye çalıştık. Müşterilerimizin beklentileri
doğrultusunda ev dekorasyonu ürünlerine
de geniş yer verdik. Evini geliştirmek ve güzelleştirmek isteyen herkese ve her bütçeye
uygun ürünleri Praktiker mağazalarında bulmak mümkün. Ziyaretçilerimizin mağazalarımızdan keyifle aldıkları ürünleri evlerinde de
aynı keyifle kullanmalarını sağlamak temel
amacımız.”
Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan
Yalçın, Praktiker’in İstMarina’daki mağazasında tablolar, çerçeveler, duvar saatleri,
duvar süslemeleri, dekoratif mum ve mumlukların da bulunduğu objelerin ön plana
çıktığını aktardı. Mağaza sayısını farklı illerde
yapacağı açılışlarla artıracak olan Praktiker,
ürün çeşitliliğini de hızla genişletmeyi hedefliyor.
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ECCO PALLADIUM MAĞAZA AÇILIŞINI ÜNLÜLERLE YAPTI

İskandinav sadeliğini teknoloji ve şıklıkla
buluşturan ECCO, Türkiye’deki 10’uncu
mağazasını İstanbul’da yer alan Palladium Alışveriş Merkezi’nde açtı. 10 Nisan’da
gerçekleşen açılışa Pascal Nouma, Gani
Müjde, Belma Canciğer, Metin Uca, Şencan Güleryüz, Yosi Mizrahi gibi ünlü isimler
katıldı.
Danimarkalı dünyaca ünlü ayakkabı markası ECCO, İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Palladium Alışveriş
Merkezi’nde Türkiye’deki 10’uncu mağazasını açarak
hızla büyümeye devam ediyor. Yeni mağazasının açılışını yapan ECCO; konforlu ve şık ürünlerini müşterileri ile
bir araya getirdi. Yeni mağazanın açılışında Pascal Nouma, Gani Müjde, Belma Canciğer, Metin Uca, Şencan
Güleryüz, Yosi Mizrahi gibi isimler yer aldı.
Müşterilerini, mağazalarındaki eğitimli marka elçileri ile
ağırlayan ve onları, yaşam tarzlarına en uygun stili bulma konusunda yönlendiren ECCO, İskandinav sadeliğini teknoloji ve şıklıkla buluşturan bir marka olarak öne
çıkıyor.
Yeni Mağazada Yeni Koleksiyonu Deneyin
Dayanıklılıktan ödün vermeden yaratılmış, hafif platformlu yenilikçi dış taban ECCO CREPETRAY klasik bir
stil ortaya çıkarırken, çıkarılabilir dokuma astar, ayaklarınızı gün boyu serin ve ferah tutuyor. Günlük yaşantınızda ECCO FLUIDFORM™ teknolojisi ile size her daim
birinci kalite yastık etkisi yaratan ECCO CREPETRAY
ayakkabılarınız, zor bir iş gününü bile rahatça atlatmanızı sağlıyor.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı

AVM ciro endeksi son aylarda enflasyon oranının
üzerinde artış göstererek yüzümüzü güldürdü. Şubat
ayı AVM ciro endeksimiz de %14,1 artış ile %10,26 olan
şubat ayı enflasyon oranının üzerinde yükseliş gösterdi.
Ciro endeksimiz hızlı bir tırmanış ile kendi rekoruna
doğru ilerliyor. Endekste teknoloji kategorisinin en
yüksek artışı yaşadığını görüyoruz, bu durumda
döviz kurlarındaki hareketliliğin ve bu kategorideki
markaların mağaza metrekare verimliliğini arttırmaya
yönelik çalışmalarının etkili olduğunu söyleyebilirim.
Diğer taraftan 2017 yılında uzatılarak eylül sonuna
kadar yürürlükte kalan beyaz eşyada ÖTV indirimi
teknoloji cirolarını arttıran bir diğer etken olmuştur.
Bu kategorideki artışı enflasyondan arındırdığımızda
ise oranın %25,7 olduğunu görüyoruz. Metrekare
verimliliklerinin yüksek geçen kasım, aralık ve ocak
ayları sonrası düşüş göstermesi normal bir durum.
Sezon indirimlerinin etkili olduğu her yıl yaşanan bu
süreç perakende sektörünün alışık olduğu bir sonuç.
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AVM Ciro Endeksi %14,1’lik Artış ile Zirveye Doğru Tırmanıyor
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre; ciro endeksi 2018 Şubat
döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %14,1 artış
kaydederek 210 puana ulaştı. Şubat ayı endeksi bir önceki aya göre ise %13,9 oranında azaldı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Şubat 2018’de İstanbul’da 933 TL, Anadolu’da 712 TL olurken
Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Şubat 2018’de 801 TL olarak gerçekleşti.

Şubat Ayının En Yüksek Ciro Artışı Teknoloji Kategorisinde…
Şubat ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %38,6’lık artış kaydetti.
Geçtiğimiz yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategori ciroları %20,3, giyim kategori
ciroları %13,6, diğer* alanlar kategori ciroları %12,9 ve yiyecek-içecek kategori ciroları %7,9 artarken ayakkabı
kategori ciroları %1,5 azalış gösterdi.
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Ziyaret sayısı aralıkta toparlandı…
Şubat 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %6,1’lik bir düşüş
yaşandığı gözlemlendi.
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SMG’DEN ANNELER GÜNÜ VE RAMAZAN’A ÖZEL MÜZIKLER!
Dijital müzik yayıncılığının lider
şirketi SMG’nin, hizmet verdiği
550 firmanın 170’ini alışveriş
merkezleri oluşturuyor. Mayıs
ayı içerisinde AVM’leri hareketli günlerin beklediğini söyleyen SMG Müzik Prodüktörü
Metin Levi, “Anneler Günü ve
hemen ardından gelen Ramazan ayı ile birlikte, alışveriş
merkezlerinin etkinlikleri gibi
müzikleri de değişecek. Biz de
SMG olarak, özel listelerimizle
AVM ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyoruz”
dedi.

Metin Levi
SMG Müzik Prodüktörü

Teknoloji ile müziği birleştirdiği hizmetleriyle 20 ülkedeki 550 firmanın 10 bin noktasında dijital müzik yayını hizmeti veren SMG,
mayıs ayında hareketli günler yaşayacak alışveriş merkezleri için özel çözümler sunuyor.
Yaşanacak hareketliliğin sebebi ise Anneler
Günü ve hemen ardından başlayacak Ramazan ayı. Bu özel günler için gerek alışveriş
merkezleri gerekse içerideki mağazalar çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenleyecek. SMG de markalara, başta müzik, anons
ve reklam olmak üzere ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunacak.
Anneler Günü’nde soft ve Latin şarkılar
Anneler Günü için birbirinden özel listeler
hazırlayan SMG Müzik Departmanı, baharın
da etkisiyle easy listening olarak adlandırılan soft şarkılara ağırlık veriyor. Yoğunluğun
arttığı saatlerde pop müzikler ön plana çıkarken, akşamüstünden itibaren Latin, Bossa
Nova ve Nu Disco tarzında listeler çalmaya
başlanıyor. Anneler Günü listelerinde kadın
şarkıcılar da dikkat çekiyor. Alice Merton,
Anne-Marie ve Shakira, alışveriş merkezlerinde keyifle dinlenen isimler arasında yer
alıyor.
Anneler Günü hediyesi için bir alışveriş
merkezine gidildiğinde, farklı kampanyalar
sunan markalar arasından seçim yapmak
zorlaşıyor. İşte bu noktada SMG’nin anonsları devreye giriyor. Markaların kampanya ve
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etkinliklerini doğrudan iletebileceği anonslar, SMG’nin profesyonel seslendirme sanatçılarından oluşan ekibi tarafından hazırlanıyor. Markaların hazır gönderdiği anonslar
da yayına eklenebiliyor. Anonslar, markanın
istediği noktada, sıklıkta ve tarihte yayına
alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan markalar için, her mağazaya ayrı anons yapılabiliyor. Anons girdiğinde duran müzik yayını
ise, anonsun ardından kaldığı yerden devam
ediyor.
Ramazan şarkılarına SMG imzası!
SMG alışveriş merkezleri için, Ramazan ayı
boyunca özel çalışmalar gerçekleştirecek.
Konuyla ilgili bilgi veren SMG Müzik Prodüktörü Metin Levi, “Ramazana özel hazırladığımız müziklerin tamamı, bünyemizdeki müzisyenler tarafından üretilen, lisansı SMG’ye
ait eserlerdir. Yurt dışı kataloglarına baktığımızda daha oryantal ezgiler kullanıldığını,
Türk ezgilerine yer verilmediğini gördük. Bu
nedenle tıpkı diğer müzik türlerinde olduğu
gibi Ramazan için de özel müzikler yaptık”
dedi.
Ramazan müziklerini SMG stüdyolarında
kaydettiklerini söyleyen Metin Levi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ramazan müziklerinde
def, ud, kanun, tonbak, bendir, perküsyon,
darbuka ve kemençe gibi enstrümanlar kullandık. AVM ziyaretçileri için gerçekten de
Ramazan ruhunu yansıtan eserler hazırladık.
Listelerimiz genellikle iftardan yarım saat

önce çalınmaya başlıyor. İftar saati müzik yayını durduruluyor. Ardından yemek süresince keyifli müzikler ziyaretçilere eşlik ediyor.”
SMG, Anneler Günü’nde olduğu gibi Ramazan’da da anons hizmetlerini sürdürüyor.
AVM genelinde Ramazan etkinlikleri duyurulurken, mağazalar da kampanyalarını ziyaretçilere aktarıyor.
SMG yeni ofisine dünya standartlarının
üzerinde stüdyolar kuruyor!
SMG geçen yıl merkezini İTÜ ARI Teknokent’e taşıyarak AR-GE çalışmalarını buradan sürdürmeye başlamıştı. Diğer birimlerin
çalışmalarını Beşiktaş’taki ofisinde sürdüren
SMG, bugünlerde taşınma heyecanı yaşıyor.
Haziran ayında Gayrettepe D Plaza’daki yeni
ofisine geçecek SMG, idari birimlerinin yanı
sıra, müzik departmanını da taşıyor. Bugüne
kadar kendi bünyelerinde yaptıkları şarkılar
ile dünya standartlarını yakaladıklarını, yeni
stüdyolarla birlikte bunu daha da ileriye taşıyacaklarını söyleyen SMG Müzik Prodüktörü Metin Levi, “Yeni ofisimiz için 5+1 olmak
üzere toplamda 6 kayıt stüdyosu yapıyoruz.
Bunların beşinde vokal ve enstrüman kayıtlarını gerçekleştirecek, diğer odada ise mix
ve mastering çalışmalarını yapacağız. Aynı
anda beş ayrı odada kayıt yapabileceğimiz
için kalitemizi bozmadan şarkı üretimimizi
hızlandıracağız. Hatta özel ekipmanlarımızla birlikte her zaman koruduğumuz dünya
standartlarının da üzerine çıkacağız” ifadelerini kullandı.

HISTORIA’DA YILIN EN İYİLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU!

Haberler / MALl&MOTTO
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SAĞLIK HIZMETLERI İŞ DÜNYASININ AYAĞINA GELIYOR
Avrupa ve Amerika’da oldukça gelişmiş bir
sistem olan, hastaların yerinde tedavi edilmesi modeli Türkiye’de henüz çok yeni olsa
da son birkaç yılda filizlenmeye başladı.
Kronik hastalık, yaşlılık veya tedavi sonrası
süreçlerde bireylerin ihtiyaç duyduğu her
türlü bakım ve koruyucu hizmetlerin profesyonel kişiler tarafından bireylerin yaşam
alanlarında sunulmasını sağlayan hizmet,
artık iş dünyasına da kapılarını açtı. Çalışanların ve yöneticilerin kolaylıkla faydalanabildiği sistem kan tahlillerinin yapılması,
röntgen, ultrason gibi görüntüleme hizmetleri ve serum, enjeksiyon, pansuman gibi
hemşirelik hizmetlerini iş yerinde kişiye özel
olarak alma imkanı tanıyor. Uygulama sayesinde hastaneye gitmeye ve vakit kaybetmeye gerek kalmıyor. Uzman doktorlar ve
hemşireler iş yerinde gereken tüm bu hizmetleri çalışan veya yöneticilere verebiliyor.
Hizmet kapsamında doktor ve hemşirenin
yanı sıra bakım destek personeli, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve diğer tüm sağlık profesyonelleri yer alıyor.
Evde bakım olarak adlandırılan ancak iş
dünyasının da iş yerinde faydalanabildiği
uygulamanın tüm çalışan ve yöneticilere
pek çok açıdan çok ciddi faydaları bulunuyor. Başta hastaneye gelip gitme ile harcanan zamanı ortadan kaldırarak zaman
tasarrufu sağlıyor. Bunun yanı sıra çalışmasında bir sakınca olmayanlar için iş hayatının devamlılığını sağlıyor ve iş gücü kaybını
önlüyor.
Hasta yakını bakım vericilerin yükünü
azaltıp, iş hayatında istihdamı koruyor
İstanbul’da başta Medical Center olmak
üzere sayılı birkaç sağlık kuruluşu tarafından sunulan hizmet, özellikle bakmakla
yükümlü olduğu hastası olan bireylerin bağımlılık ve yükünün azaltılmasında ve böylece iş hayatında istihdamın korunmasında
büyük rol oynuyor. Ailesinde kronik bir hastalığı bulunan ya da yatağa bağımlı bir hastasının bakımı için iş hayatını aksatmak zorunda kalanlar, bu uygulama ile hasta veya
yaşlısını güvenle alanında uzman bakım
personeline emanet ederek iş hayatına devam edebiliyor. Bunun yanı sıra evde bakım
hizmetleri eşi hamile olanların ve hamilelikten doğum sonrası döneme kadar geçecek
olan yoğun süreç içinde iş hayatından geri
kalmak istemeyenlerin imdadına yetişiyor.
Böylece sürekli hastaneye gitmeye gerek
kalmadan evde bakım ve bebek hemşireleri
annenin doğuma kadarki rutin kontrollerini,
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Evde Bakım Uzmanı

bakımını üstleniyor, doğum sonrası da bebek bakımındaki en büyük destekçisi oluyor. Çalışan eşin ise iş hayatından uzun bir
süre uzak kalmasına gerek kalmıyor.
İş yerinde sağlık uygulanmasının maliyetini özel sağlık sigortası karşılıyor
Evde veya iş yerinde sağlık hizmetleri almak
isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan
biri olan hizmet maliyetinin ne kadar olduğu, ödemelerin ne şekilde yapıldığı, sağlık
sigortasının bu maliyetleri karşılayıp karşı-

lamadığıdır. Ülkemizde evde ve iş yerinde
sağlık hizmetleri henüz SGK kapsamında
yer almamaktadır. Ancak ödeme seçeneği
olarak özel sağlık sigorta poliçeniz kullanılabilir. Tedavi kapsamındaki tüm özel sağlık
sigorta poliçelerinin içeriğinde evde bakım
ve sağlık hizmetleri yer almakta olup, yıllık 8 haftaya kadar tüm hizmetler ödeme
kapsamındadır. Özel sağlık sigortanız kapsamında evde bakım hizmetlerinden faydalanabilmeniz için hekiminizin hastanın
durumunu belirtir bir epikriz yazması ve bu
hizmeti talep etmesi yeterlidir.
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Tankar Gayrimenkul
Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut
Tan: "İzmir’in ilk
akvaryumu ile
Ege’nin en iddialı
outlet projesini
hayata geçirdik."

Bize yatırımcı Tankar Gayrimenkul’den bahsedebilir misiniz?
Bizler Tan ailesi olarak aldığımız her kararda, ülkemize fayda sağlayacak, önemli yatırımlar yapmayı hedefledik. Grubumuz, binin
üzerinde çalışanıyla farklı alanlarda projeler gerçekleştirmeye ve bu
projelere yenilerini eklemeye devam etmektedir.

FAZ1'in de yatırımı devam etmekte olup yıl içinde devreye almayı
planlamaktayız.
Tankar Taahhüt, edindiği tecrübe ve teknolojik ekipmanlarıyla Türkiye’de baraj, gölet ve kara yolu gibi projelerle yoluna devam etmektedir.

1986 yılında Gayrimenkul ve Otomotiv ile ticari hayatımıza başladık.
1997’de Tankar’ın kurulmasıyla petrol, lojistik, enerji ve taahhüt gibi
alanlara yöneldik.

Tankar Gayrimenkul ise süregelen konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra, inşası tamamlanan prestij projemiz Westpark
Outlet ile farklı bir boyuta ulaşmıştır.

Grup şirketlerimizden; Tankar Petrol, İzmir merkezde 10 akaryakıt
istasyonuyla hizmet vermektedir. Bayiliğini yaptığımız global firmaların da desteğiyle tüm Türkiye’ye hizmet veren Türkiye’nin öncü
şirketlerindendir.

Tankar Grup olarak, zaman yönetimi ve verimlilik konuları bizim en
hassas olduğumuz noktayken, verimi yüksek aynı zamanda da fayda sağlayan projeleri çoğaltmak ise tek hedefimizdir.

Tankar Lojistik, hazır beton sektöründe Türkiye’nin en büyük filosuna sahiptir. Tankar Enerji, 2017 yılı itibari ile grubun ilk güneş enerji
santrali olan Manisa FAZ1'de elektrik üretimine başlamıştır. ALİAĞA
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Ege’nin en büyük outlet AVM’si olarak sektöre giriş yapan
Westpark Outlet hakkında bilgi verir misiniz?
Ege’nin en büyük outlet’i Westpark Outlet projemiz, TANKAR Gayri-
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menkul A.Ş. kuruluşudur. Projemiz, Ege Bölgesi'nin tamamına mutluluk ve heyecan veren bir alışveriş merkezi olarak, kapılarını 10 Mayıs günü ziyaretçilerine açacak. Güçlü marka karmasına ev sahipliği
yaparak, eğlence, yeme-içme alanları ve İzmir’in ilk akvaryumu ile
Ege’nin en iddialı outlet projesini hayata geçireceğiz.
Türkiye'nin en tanınmış, en beğenilen markalarını misafirleriyle buluşturan projemiz, 240 milyon TL yatırım, yarı açık mimari konsepti
ile 70 bin m2’lik kiralanabilir bir alana sahip. Gerek İzmir gerekse
çevre illerde yaşayanlara önemli ayrıcalıklar sunan projemizde teraslı kafe ve restoran alanlarının yanı sıra bin 500 oturma kapasiteli
yeme-içme alanı, çocuklar için büyük eğlence merkezleri ve 2 bin
500 araç kapasiteli Ege’nin en büyük otoparkı yer almaktadır.
Marka karması, mimari ve lokasyon ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Dome mimarlık tarafından hayata geçirdiğimiz projemiz, ziyaretçilerimize yarı açık konsepti ile ferah bir alışveriş deneyimi sunarken
bölge halkının özellikle tercih ettiği bir konsepti de bünyesinde yaşatmaktadır.
Üst geçit bağlantı noktası ile 2 bloktan oluşan projemizin fiziki farkındalığı ve ışıltılı yapısı ise outlet merkezimizin dikkat çeken unsur-

larından biri olmuş durumda.
Mimari farklılığının yanı sıra lokasyon olarak da projemizin misafirlerimize büyük avantajlar sağladığını düşünmekteyiz. İzmir’in
önemli yakalarını birbirine bağlayan, Karşıyaka-Bornova-Bayraklı
ana hat üzerinde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Lokasyon özelliklerimizden birkaç tanesini saymak gerekirse, yapılmakta olan Ankara-İzmir hızlı tren hattıyla, Başkent’e yolculuk süresinin 3,5 saate
düştüğü noktadayız.
Ayrıca konum itibari ile Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımlarından
biri olan ve 570 bin m2’lik alan üzerine inşa edilecek, Ege Bölgesi'nin
sağlık merkezi olacak olan, İzmir Şehir Hastanesi'ne yürüme mesafesi kadar yakınız. Tüm bu özellikleriyle lokasyonumuzun projemize
katkı sağlayacağına ve çekim yaratacağına inanıyoruz.
AVM’de kaç mağazanız bulunuyor? Westpark Outlet ile İzmir’e
ilk defa gelen markalar var mı?
Projemizde yaklaşık 170 mağaza alanımız mevcut, bunun %90’ının
kiralaması sonlandı. Günümüz şartlarında çok verimli bir doluluk
oranı yakaladığımızı düşünüyoruz. Markalarımız arasında İzmir’e
ilk defa gelenler de var. Ege’nin ilk ve tek akvaryum projesine ev
sahipliği yapacağız. Funtastic Aquarium İzmir akvaryumu hizmeti-

53

MALl&MOTTO / Kapak Röportajı

ne büyük bir lansman çalışması haziran ayı sonlarında başlayacak.
Bunun yanı sıra Avşar sinemaları, Praktiker, The Company ve Big
Mamma’s gibi markalarda Ege’ye yeni soluk getirecek markalarımız arasında.
Westpark Outlet’i rakiplerinden ayıracak en önemli farkları
sizce neler olacak?
Akvaryum projemizde, ziyaretçilerimizi eğitim ve eğlencenin bir
arada yaşanacağı, birbirinden ilginç su altı canlıları ile yüz yüze
muhteşem bir macera bekliyor olacak. Ege'nin ilk akvaryumu olan
Funtastic Aquarium İzmir, bu yaz Westpark Outlet projemizde açılıyor.
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Özel su altı dekorları ile tematik kurguların ön planda tutulduğu
devasa akvaryumda, su altının gizemli dünyası, zamanı unutturan
eğlence ve derinlemesine bilgi, ziyaretçilerini bekliyor. Köpek balığı besleme, biberonla koi balığı besleme gibi özel günlük etkinliklerle ziyaretçilerine benzersiz deneyimler yaşatacak olan Funtastic
Aquarium İzmir, kapılarını çok yakında Westpark Outlet'te açıyor.
2 bin metrekareden büyük, kapalı alanda; 50’den fazla tematik
sergi içinde, yüzlerce farklı deniz canlısı sizi bekliyor olacak. Sahil
kasabasının huzurlu ortamından, derin okyanuslara, heyecan dolu
köpek balıklarından, kamuflaj ustası ahtapotlara, rengarenk tropik
mercan resifi canlılarından, ilginç ve bir o kadar sevimli vatozlara
kadar birçok deniz canlısı da Funtastic Aquarium İzmir’de olacak.

Kapak Röportajı / MALl&MOTTO

Westpark Outlet’in kiralama ve yönetimini JLL gerçekleştiriyor? Açılış öncesi ve sonraki süreçte nasıl bir sinerji olacak?
Projemizin gerek konsept geliştirme gerek kiralama ve yönetim süreçlerinde beraber yol aldığımız JLL Turkey ekibi ile çok başarılı bir
sonuç elde ettiğimizi, gerçekleştirdiğimiz açılış ve doluluk oranımız
ile görmekteyiz. Tüm süreçlerde profesyonel kimliklerini üzerimizde hissettiğimiz JLL Turkey ekibine tekrar teşekkürlerimizi buradan
iletmek isteriz. Açılış öncesi yoğun olarak fokuslandığımız kiralama
sürecinin sonlarındayız. Bundan sonraki yönetim aşamamızda pazarlama faaliyetleri, müşteri ve kiracı memnuniyeti konularında da
farkındalık yaratacağımıza inanıyoruz.
Pazarlama faaliyetleri olarak nasıl bir yol izleyeceksiniz? İzmirliler için özel projeler olacak mı?
Pazarlama ve reklam faaliyetlerimizde de sürdürülebilir olmayı hedefliyoruz. Daha alışveriş merkezimiz açılmadan AVM otoparklarımızın duvarlarının çocuklar tarafından boyanması ile ilgili ‘Çocuklarımızla Renklenen Westpark’ isimli bir sosyal sorumluluk projesi
gerçekleştirdik. Projemizin amacı çocuklarımızın sanatsal yönlerini
en özgür şekilde otopark duvarlarımızda sergilemeleriydi. Projemiz
2018 Hermes Creative Ödülleri'nde Interactive Brand Experience
ve Special Event kategorilerinde 2 adet Gold ödüle layık görüldü.
Böylelikle Westpark Outlet henüz kapılarını açmadan bir pazarlama
projesi ile uluslararası ödül platformunda ilk kez ödül kazanan AVM
olmayı başardı.
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İTO’DA GÖREV BAŞKAN AVDAGİÇ’TE
Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç
oldu.
İTO’nun 81 ayrı mesleğe mensup Meclis
Üyeleri, yeni Yönetim Kurulu’nu seçmek
üzere Eminönü Merkez Binası’nda bir araya
geldi.
Yapılan seçim sonuçlarına göre Şekib Avdagiç, 136 yıllık köklü bir geçmişe sahip
İTO’nun 24. Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Şekib
Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet
Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş,
Bahadır Yaşık, Adil Coşkun.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YARINLARI İÇİN TEMİNAT
İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Başkanı Şekib
Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meclis Üyeleri’ne yaptığı konuşmada, “Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor.
400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin
aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır. Büyümede anahtar rol oynayacak,
nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek
bir saatimiz bile yok” dedi.
Avdagiç, büyük bir mutabakatla adaylık
sürecine tam destek veren başta İstanbul
Ticaret Odası üyeleri olmak üzere tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sektör
temsicilerine ayrı ayrı teşekkür etti. Avdagiç,
“Pek çok arkadaşımız bu noktada bizlerle
birlikte oldu, destek verdi, elini taşın altına
koydu. Hepsine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
‘İSTANBUL’UN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEK PROJELER İÇİN BURADAYIZ’
İTO’nun sınırların yeniden oluştuğu, ekonomi ve ticaretin yeni kaidelerinin yazıldığı bir
ortamda başardığı lider ülke Türkiye vizyonunun, çok güçlü bir neferi olduğunu vurgulayan Avdagiç, “İstanbul’un marka değerini
yükselten projeleri hayata geçirmek, Türki-
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İTO Yönetim Kurulu Başkanı

ye’den dünyaya uzanan köprüleri sağlamlaştırmak için buradayız” dedi.
Avdagiç, “Bizler dövizdeki algı oyunlarına, ticaretteki gücümüzle karşı duruyoruz. Bizler
faiz prangasını üretim gücümüzle kırmak için
buradayız. Bizler yerli kaynaklarla beslenen
yatırım kararlarına, milli bir mesele olarak
bakan insanlarız. O yüzden İstanbul Ticaret
Odası bizim için, iş dünyasına cesaret veren
asırlık bir çınardır. Sizlerin bana ve arkadaş-

larıma gösterdiği bu teveccühü de bu açıdan
görev telakki ediyoruz” açıklamasında bulundu.
İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle
dünyanın en büyük beş odasından biri. İTO,
Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini
temsil ediyor. Milli gelirin %28’ini, toplam
vergi gelirinin %43’ünü ve toplam dış ticaret
hacminin %50’den fazlasını İTO’nun üyeleri
gerçekleştiriyor.
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Farkındalık Stüdyosu Ekibi

RAMAZAN AYINDA “FATIH ÇITLAK ILE SAHUR’’ PROGRAMI KANAL D’DE!
Farkındalık Stüdyosu’nun imzasını taşıyan “M. Fatih Çıtlak ile
Sahur” programı, 15 Mayıs Ramazan’ın ilk sahuruyla canlı yayın olarak Kanal D ekranlarına
geliyor.
Ramazan ayının huzuru, bereketi ve birleştirici gücü bu sene de Kanal D ekranlarında
seyirciyle buluşuyor. Farkındalık Stüdyosu’nun yapımını gerçekleştireceği ‘’M. Fatih Çıtlak ile Sahur’’ programı, Ramazan ayı
boyunca birbirinden güzel ilahilerin, duaların ve hadislerin açıklamalarıyla Kanal D
ekranında sizlerle buluşacak.
Bu yıl mart ve nisan ayında kutlanan 3
kandil programı da M. Fatih Çıtlak’ın sunumuyla Yenikapı Mevlevihanesi’nde Farkındalık Stüdyosu tarafından çekildi. Alanında
uzman isimlerin yer aldığı teknik ekibiyle
kaliteli bir işe daha imza atan Farkındalık
Stüdyosu, sahur programı çekimleri için
çok titiz bir çalışma sürdürüyor.
Ramazan ayının öneminin, maneviyatının
anlatıldığı ve iyi insan olma yolunda yapılması gerekenlerin işlendiği programda
manevi duygularınız huzur bulacak. Yenikapı Mevlevihanesi’nde çekilecek “M. Fatih
Çıtlak ile Sahur” programı, Kanal D ekranlarında Farkındalık Stüdyosu farkıyla 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren tüm Ramazan
ayı boyunca canlı yayın olarak sizlerle bir
araya gelecek.
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M. Fatih Çıtlak Kimdir?
1967 yılında İstanbul’da dünyaya gelen M. Fatih Çıtlak, lise öğrenimini Fatih İmam Hatip
Lisesi’nde tamamlamış ve İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde Arapça
ve İslami İlimler eğitimini bitirmiştir.
M. Fatih Çıtlak, İslâm tarihi ve tasavvuf konularında birçok radyo ve televizyon programına imza atmış, konuşmacı olarak sempozyum, panel ve konferanslara katılmıştır. Pendik
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki
katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyet olarak kaydedilmiştir. Kültür Bakanlığı’na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu’nda misafir sanatçı ve semazen olarak
yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulunan Çıtlak, İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve
Kültür Derneği’nin kurucularındandır.
İstanbul Sümbül Efendi’de bulunan İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği’nde
Osmanlıca ve hat derslerine iştirak eden Fatih Çıtlak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının
yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde M. Fatih imzasıyla yazmaktadır. Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini yerine getirmiştir. Çalışmalarından ötürü kendisine birçok ödül
verilmiş halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmeye devam etmektedir. Birçok televizyon programı sunan Çıtlak, bu sene Farkındalık Stüdyosu
yapımı olan “M. Fatih Çıtlak ile Sahur” adlı programıyla Kanal D ekranlarında, Ramazan’ın
coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor.
Kitapları: 2016 - Fatih Hatıratı, 2015 - Küfür Fedaisi, 2015 - Beyaz Mercan Siyah İnci,
2014 - Aşkın Bir Noktası, 2013 - Nur Kandili, 2012 - Huzur Defteri, 2011 - Padişah-Cariye
Kıssası, 2011 - Mesnevi Şerhi, 2010 - 40 Mektup 2010, - 18 Beyit – Dinle.
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ECE TÜRKIYE, GELECEĞIN
ALIŞVERIŞ MERKEZLERI
IÇIN BAŞARIYA GIDEN
YOLLARI ORTAYA KOYDU
Uluslararası konuşmacıları ve Türkiye’deki perakendecileri buluşturan, sektöre vizyon katan “ECE
Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü”nün 10’uncusu Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de
gerçekleşti. 450’nin üzerinde katılımcıyla perakende dünyasının
önemli aktörlerini buluşturan organizasyon, “Geleceğin Alışveriş
Merkezleri” gündemini ele aldı.
Etkinlik, ECE Yönetim Kurulu üyeleri Joanna Fisher, Steffen Eric Friedlein, ECE Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu ve ECE Türkiye Yönetim
Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı‘nın ev
sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, ECE’nin
yatırım yaptığı konuların başında gelen dijitalleşmenin alışveriş merkezlerine entegrasyonu ve beraberinde getirdiği yenilikler ve
dönüşümler konuklara aktarıldı. Türkiye’nin
önde gelen markalarının temsilcileriyle ‘Perakendenin Geleceği’ tartışıldı.
ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su
Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, konuşmasına sektörün geçmiş 30 yılını ve geleceğe dair öngörülerini
masaya yatırarak başladı. Sektörün ana
paydaşları olan yatırımcılar, perakendeciler,
müşteriler ve bunların arasındaki dengeyi
korumaya odaklanan hizmet şirketleri için
yeni bir evreye geçildiğini aktaran Hacaoğlu,
ECE Türkiye olarak, yapıcı iş birliklerinin, nicelik yerine niteliğe odaklanmanın, uzun vadeli stratejik planlamaların, değişen müşteri
taleplerini doğru anlamanın, farklılaştıran
hizmetler sunmanın, alışveriş merkezlerinde
teknolojiyi etkin kullanmanın ve inovasyonun önümüzdeki dönemde sektörü şekillendireceğini öngördüklerini belirtti.
ECE AVM Yönetimi’nden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Joanna Fisher, Avrupa’daki alışveriş merkezlerinde yükselen trendlere değindiği konuşmasında, artan rekabet ortamında farklılaşmak adına, deneyim odaklı ve
müşteriler için daha çekici AVM’lere ihtiyaç
duyulduğunu belirtti. Fisher, “Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanımlı alanlar yeniden
tanımlanıyor ve bu alanlara sosyalleşmeyi
artırıcı unsurlar ekleniyor.
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Steffen Eric Friedlein
ECE Kiralamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Müşterilerle etkileşimimizi artıran mobil uygulamalarla, henüz evlerindeyken
onlarla iletişim kurmaya başladığımız bir
döneme giriyoruz” dedi. ECE Kiralamadan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Steffen Eric
Friedlein ise konuşmasında: “Perakendede
dijitalleşme çok hızlı ilerliyor. Ziyaretçiler,
geleneksel alışverişin ötesine geçecek yeni
deneyimler arıyorlar. AVM’ler de dijitalleşmeyle birlikte online ve offline’ı birleştiren
platformlar olarak öne çıkıyorlar. Online-offline’ın başarılı örneklerini AVM’lerde
daha sık göreceğiz. Türk perakendecileri
de dünyayla entegre bir şekilde gelişiyorlar. Avrupa’da da çok başarılılar” diye ifade
etti.
Uluslarası Perakende Kiralama Günü’nde,
ECE’nin yenilikçi ‘We Love Food’ konseptini yöneten, uluslararası alanda tanınmış
gastronomi uzmanı ve ECE Global Gastronomi Direktörü Jonathan Doughty de

özel bir sunum gerçekleştirdi. AVM’lerde
en fazla inovasyon yapılan alanlardan birinin de ‘yemek ve eğlence’ olduğuna dikkat çekti. Doughty, “Geleneksel food court
anlayışından uzaklaşılması gerekiyor. Artık
AVM’ler, akıllı restoranlar, müşterinin keyifle deneyimleyeceği keşif menüleri, rahatlığın öne çıktığı oturma konseptleriyle
şehrin eğlence ve gastronomi merkezi
olacak. ECE de bu konuya büyük yatırım
yapıyor” dedi.
Etkinlikte ayrıca ‘Perakendenin Geleceği’
başlıklı bir panel de düzenlendi. ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri
Şapkacı moderatörlüğünde gerçekleşen
panele, perakende sektörünün önde gelen isimlerinden Midpoint Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Çarıkçılar, Teknosa CEO’su
Bülent Gürcan, Boyner Grup Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Serdar
Sunay ve Orka Holding Yönetim Kurulu

Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı. Panelistler, son beş yılda müşteri davranışlarındaki değişimi, sektörün farklı kollarında buna
bağlı olarak yaşanan dönüşümü ve geleceğe
yönelik planlamalarını katılımcılara aktarırken, ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve
CFO’su Nuri Şapkacı, “Sektörün tüm paydaşları, müşteri odaklı bir yaklaşımla geleceğe
yönelik planlama ve yatırımlarını bugünden
yapmalı. Teknolojiden korkmak yerine, ondan fayda sağlamanın yollarını bulmak ve
teknolojiyi müşteri deneyiminin bir parçası
haline getirmek için online ile offline'ı entegre edecek uygulamalara yoğunlaşmak büyük
önem taşıyor” diyerek vurguladı.
ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama
Günü fuaye alanında, Almanya Frankfurt’taki MyZeil AVM’nin yeni yeme-içme konsepti
“Foodtopia” ve VR (sanal gerçeklik) gözlüklerinin katılımcılara tanıtıldığı özel bir stant
da yer aldı.

61

MALl&MOTTO / Haberler

AYIN

AVM MÜDÜRÜ
ÖZGEN ÖZYURT
Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Kariyerim, mali müşavirlikle başladı. Mali
müşavirlik eğitimimi tamamladıktan sonra
Türkiye’nin önde gelen, büyük bir holdinginde muhasebe müdürü olarak görev yapmaya başladım. Muhasebe departmanından, AVM yönetimine geçiş sürecim yaklaşık
18 yıl önce, çalıştığım şirkette bir arsa satın
alım sürecinde, bu arsada nasıl bir yatırım
yapalım sorusu üzerine başladı. Bugün bu
noktada olmamım en büyük nedeni o soruyu sormam olmuştur diyebilirim. Yaklaşık 18
senedir sektörde aktif olarak görev almaktayım. AVM yönetimine inşaat sürecinden
başladım. Arsa yatırımı, geliştirilmesi, inşaat
süreci, kiralanmalarının yapılması ve işletime açılarak AVM yönetimi noktasında tüm
süreçlerde görev aldım. Harley Davidson
tutkunuyum ve 2 erkek çocuğuna sahibiyim.
Şehrin yeni yıldızı olarak sektöre iddialı bir giriş yaptınız. Vadistanbul AVM’yi
Mall & Motto okuyucularına tanıtır mısınız?
Eski Evyap Fabrikası arsası üzerine inşa
edilen ve 424 bin metrekare arsa alanıyla Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm
projelerinden biri olan Vadistanbul’da yer
alan Vadistanbul AVM, 103 bin metrekarelik
alana sahip dev bir alışveriş merkezi. AVM
bünyesinde toplamda 270’i aşkın dünya
markası ve Türkiye’nin önde gelen markaları yer alıyor. Vadistanbul’un en önemli
özelliğinden biri ormana bakan bir cephesinin olması ve bu bölümde “fine dining”
hizmet veren Türk ve dünya lezzetlerini bir
araya getirdiğimiz yaklaşık 20 adet restoranın bulunması. Bunun dışında mottolarımızdan biri olan “Eğlence en doğal hakkınız” ile
AVM içerisinde açılan ilk Jolly Joker’e sahibiz. Misafirlerimiz önce akşam yemeklerini
yiyip, akabinde Jolly Joker’e konsere geliyorlar. Hafta içi ve hafta sonu müzik dünyasının en başarılı ve en seçkin isimlerini Jolly
Joker Vadistanbul sahnesinde ağırlıyoruz.
Ayrıca hem yetişkinlere hem de çocuklara

62

hitap eden pek çok eğlence ünitemizin yer
aldığı Magic World’de bulunan bowling, laser tag, çarpışan oto, soft play oyun alanı,
tırmanma duvarları bu ünitelerden bazıları.
Bunların yanında doğum günü ve özel günler için organizasyonlarının yapılabileceği
parti sokağı, hediyeli oyunlar ve yeme-içme
alanları yine Magic World’de ziyaretçilerini
bekliyor. Magic World tek çatı altında sunduğu pek çok farklı hizmet ve eğlenceyle
ailelere ve çocuklara keyifli bir deneyim yaşatıyor.
Diğer taraftan Avrupa Yakası’nın en büyük
şov havuzu Vadistanbul AVM’de yer alıyor.
2 bin m2 büyüklüğündeki havuz, AVM’nin
ana girişinde yer alıyor. Gün boyunca AVM
misafirlerine daha sakin gösteriler sunuyoruz. Akşam saatlerinin yaklaşıp havanın kararmasıyla birlikte görsel ve işitsel bir şölene dönüştürüyoruz. Vadistanbul 760 metre

uzunluğunda açık hava alışveriş caddesi ile
orman manzaralı kafe ve restoranlarıyla İstanbul’un yeni sosyalleşme alanı.
5 bin 500 araç kapasitesi ile İstanbul’un en
büyük 2. otoparkına sahip olan Vadistanbul, ulaşım olanaklarıyla da fark yaratıyor.
TEM bağlantı yolları ve Türkiye’de bir ilk
olan, özel sektör yatırımıyla hayata geçirilen Havaray ile ulaşabileceğiniz Vadistanbul, Sign of the City Awards’tan “En İyi Bölgesel Merkezli AVM” ve Havaray ile “En İyi
Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri” dallarında
ödüle layık görüldü.
Çok yakında Avrupa Yakası’nın ilk Galeries
Lafayette mağazası Vadistabul’da açılacak.
Bunun yanında festival alanımızda birçok
etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İlk konserimiz olan Tarkan konseri ise 12 Mayıs’ta
gerçekleşecek.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek oldukça önemli bir yatırıma imza attınız. Havaray ile ulaşımı kolaylaştırdınız. Bize proje
ve uygulama süreçlerinden bahseder misiniz?
Vadistanbul, bin 915 konut, 300 bin metrekare yüksek donatılı ofis alanı, 20 bin metrekare rezidans ile 25 bin 500 metrekare alana
sahip 5 yıldızlı otel, 103 bin alışveriş merkezi,
cadde mağazalarının bulunduğu 760 metre uzunluğunda alışveriş caddesi, festival
ve park alanları gibi yaşam alanları bulunan toplam alanı 424 bin metrekarelik dev
bir proje. Tabi böyle olunca 100 bin kişinin
yaşayacağı bir yere dönüşüyor. Dolayısıyla
Vadistanbul projesinin böyle bir bölgede
altyapı ve üstyapı sorunlarına da el atması
gerekiyordu. Vadistanbul bölgedeki altyapı
ve üstyapı maliyetlerini de tamamen üstlendi ve bölgenin çevresine 138 milyon TL’lik bir
harcama yapıldı. Bunun 65 milyon TL’si ise
Havaray projesine harcandı.
Havaray, AVM’mizin 2’nci katından Galatasaray Stadı’nın avlusuna ve Seyrantepe metro
istasyonuna giden, viyadüklerin üzerine rayları döşediğimiz yatay bir asansör. Saatte 3
bin 500 kişi taşıma kapasitesine sahip olan
Havaray, 3 dakikalık seyahat süresiyle hem
hızlı hem konforlu hem de yepyeni bir seyahat deneyimi sunuyor. Şu anda ücretsiz
olarak bu hizmeti biz sunuyoruz. İleride de
Ulaşım A.Ş.’ye devrini yapacağız.
Sizce başarılı AVM yönetiminin en önemli
kriterleri nelerdir?
AVM’leri 7 gün 12 saat boyunca açık olarak
hizmet veren, kalan 12 saatte de bir sonraki güne hazırlanan 24 saat boyunca faaliyet
gösteren yaşayan organizmalar olarak görüyorum. Yönetim süreçlerini de bu bakış
açısıyla ele alıyoruz. Öte yandan bina hacmi,
çalışan kapasitesi ve ziyaretçi sayıları gibi dinamikleri değerlendirdiğinizde ise AVM’ler
bir şehir ya da küçük nüfuslu bir ülke yönetiminden farksız bir yapıya sahip olup,
kadroları açısından birbirleriyle benzerlik
gösterirler. Sürdürülebilir ve kaliteli bir anlayışla temizlik kadroları olmalı, potansiyel
tehlikeleri ön görebilecek kapasitede yetkin
güvenlik birimleri olmalı, hem kiracılarıyla
hem de ziyaretçileriyle doğru iletişimi kurabilecek bir idari işler ekibi olmalı. Bu noktada
kamu kadrolarıyla çok benzer bir yapı sergilerler. Ortalama bir alışveriş merkezine aylık
bir buçuk milyon insan girer, bu sayıyı bir yıl
üzerinden değerlendirirsek yaklaşık 18-20
milyon kişiye denk gelir. Bu ölçekte bir kitleye kaliteli hizmet sunarak, tercih edilebilir
olmak için doğru yönetim anlayışıyla hareket
etmek gerekiyor. Bu da az önce bahsettiğim
gibi doğru ve deneyimli bir ekip çalışmasıyla
mümkündür.

Gelişen teknoloji ile birlikte alışveriş alışkanlıklarında bir değişim olacağı düşünülmekte siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bugün artık alışveriş merkezi kısaltması olan
AVM kelimesinden kasıtlı olarak uzak duruluyor. Bunun yerine alışveriş ve yaşam merkezi deniliyor. Baktığınız zaman bir alışveriş
merkezinde ortalama geçirdiğiniz zaman bir
buçukla iki saat arasında ve bütün alışveriş
merkezlerinin hedefi bu süreleri uzatmak.
AVM’ye geldiğinizde yeme-içme, alışveriş
yapma, kuaför hizmetleri, ibadetinizi yapabilme, eczane ihtiyaçlarınızı karşılayabilme,
eğlence, kültür sanat, aklınıza gelebilecek
her şeyi bulabiliyorsunuz. Son dönemde yapılan alışveriş merkezlerinde de kompleksler
göze çarpıyor. Vadistanbul’da bu anlamda
4. nesil alışveriş merkezi olarak nitelendirdiğimiz karma bir proje. Vadistanbul sadece
bir AVM’nin yanı sıra; konutları, oteli, metro
ağlarına bağlantılı Havaray’ı ile ön plana çıkıyor. Aslında tam anlamıyla artık bir yaşam
merkezi oldu çünkü oteli de var ofisi de var
konutları da var yani kendi içinde bir dünya
olmaya başladı.
Düzenlediğiniz etkinliklerle bölgenin yeni
çekim alanı oldunuz. Kültür & Sanat faaliyetleri için de büyük bir yatırımınız var.
Etkinlik programınızı oluştururken nelere
dikkat edersiniz?
Alışveriş merkezimizin içinde 4 bin metrekarelik büyük bir çocuk oyun alanımız var.
Bu alan son teknolojiyle donatıldı ve misafirlerimizin çok sevdiği bir yer oldu. Onun
haricinde alışveriş merkezimizin içerisinde
Jolly Joker gibi bir konser mekanımız var.

Haftanın 3-4 günü, Türkiye’nin önde gelen
sanatçıları, 1000-1500 kişiyi ağırladığımız bu
mekanımızda canlı performans sergiliyor. 25
dönümlük bir parkımız var, bu parkın 5 bin
500 metrekaresini konser ve etkinlik alanı
olarak ayırdık. İlk adım Winter Dream etkinliği oldu, devamında ise mayıs ayında Tarkan konseri yapılacak ve bu etkinlikleri takip
eden konserler planlıyoruz. Geri kalan 20
dönümünde ise insanların gelip rahatça evcil
hayvanlarını gezdirebileceği, yeşilliğin içinde, stresini, İstanbul’un gürültüsünden uzak
Belgrad Ormanı’nda vakit geçirerek atabileceği bir alan yaratmaya çalışıyoruz.
Marka karması ve doluluk oranlarınızdan
bahseder misiniz?
Vadistanbul’da şu an 270’i aşkın marka bulunuyor. Markalar arasında; Decathlon’dan Zara’ya, Starbucks’tan Victoria’s Secret’a uzanan dünya markaları ile birçok yerli marka
yer alıyor. Birçok dünya markasıyla ise hala
görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Avrupa Yakası'nda ise ilk mağazasıyla Vadistanbul’da yer
alacak ve en büyük departman store olacak
Galeries Lafayette, içerisinde birçok lüks ve
ulaşılabilir markayı bir arada sunacak.
2018 hedefleriniz nelerdir? Yıl içinde ziyaretçilerinizi bekleyen sürpriz marka ya da
isimler olacak mı?
2018 yılında aylık ziyaretçi sayımızı 17 milyon olarak hedefliyoruz. 2018 yılının son
aylarına doğru Galeries Lafayette, en büyük
departman store olarak bünyemizde hizmet
vermeye başlayacak. Ayrıca park ve festival alanımızda birçok etkinliğe imza atmayı
planlıyoruz.
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GUCCI‘DEN YENİ DİJİTAL HİKAYELER
Gucci, illüstratör Ignasi Monreal
ile 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu
iş birliği kapsamında şekillendirdiği Yeni Dijital Deneyimler’i görücüye çıkarıyor.
Gucci, 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu için
hazırladığı yeni kampanyasında genç İspanyol sanatçı Ignasi Monreal’in özgün sanat
eserlerine yer veriyor.
Monreal'in, kampanya illüstrasyonlarını dijitalleştirip, mağaza vitrinlerine uyarladığı çalışmaları, farklı bir deneyim sunuyor.
Monreal, 2015 yılında gerçekleştirilen #guccigram projesinde keşfedildiğinden bu yana
Gucci’nin kanatları altında. Geçtiğimiz aralık
ayına denk gelen bayram sezonu için Gift
Giving kitapçığını hazırlayan sanatçı, moda-
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evinin yeni 2018 İlkbahar/Yaz reklam kampanyasında da yer alıyor.
Gucci’nin yeni dijital aktivasyon projesinin
tam kalbinde, Monreal’in kendine has ve
gerçeküstü üslubuyla ortaya çıkardığı sanat
eserleri bulunuyor. Bayram dönemi boyunca
yürütülen dijital kampanya ile benzerlik gösteren yeni proje, önceki kampanyanın başarısından feyz alıyor.
Dünyanın farklı noktalarındaki mağaza vitrinleri bu yeni dijital girişime sahne olmaya
hazırlanıyor. Aynen sanat galerisinde olduğu
gibi, vitrin içine yerleştirilecek dev ekranlarda animasyonlu dijital illüstrasyonlar gösterilecek. Vitrinlerin pek çoğunda, ekranın tam
karşısında bir bank ve üzerinde oturup sanki
bir galeri duvarına asılmış sanat eserlerini izliyor gibi görünen kadife kaplı mankenlerle
enstalasyonunun etkisi artırılacak.
Gucci uygulamasını indirmiş olanlar, vitrininde bulunan çıkartmayı taratıp bir mikro
internet sitesine giriş imkanı bulacaklar. Bu
sitede çeşitli duvar kağıtlarını indirmenin
yanı sıra, Monreal’in diğer illüstrasyonlarından oluşan bir kataloğa ve Gucci’nin satışa
çıkan ürünlerine erişmek de mümkün olacak.

Çıkartma sanat eserlerinin ilham kaynağı;
eğlenceli ve aydınlatıcı bir deneyimi kabulünüzde anahtar görevi gören vintage sergi,
sinema ya da müze biletleri. Gucci Bahçesi’nin bazı yaratıkları da dahil olmak üzere,
çıkartmaların üzerinde yer alan öğelerin tamamı, Monreal’in 2018 İlkbahar/Yaz reklam
kampanyası için hazırladığı illüstrasyonların
bir parçası.
Vitrin çıkartmalarına ek olarak, aktive edilebilen sanat eserleri aynı zamanda gerçek
biletler gibi basılacak ve 52 mağazadan
herhangi birinde alışveriş yapan müşterilere
armağan edilecek. Ayrıca, belirlenen mağazalara yerleştirilen sanal gerçeklik cihazları
müşterilerin kullanımına sunulacak. Bu cihazlarda Monreal’in kampanya illüstrasyonlarından oluşturulan 360 derecelik panoramik görüntüler izlenebilecek ve böylelikle
müşteriler, kendilerini Gucci’nin rüya alemine bırakabilecekler.
Mağazaların yanı sıra, İlkbahar/Yaz Kampanyası için hazırlanan 20 illüstrasyonun 15’i gazete ve dergilerde reklam olarak kendine yer
bulacak ve yine Gucci Uygulaması ile taratılabilecek. Uygulama, özel artırılmış gerçeklik
efektleri sayesinde, sayfada yer alan illüstrasyonun 3 boyutlu animasyonunu gösterecek.
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KENTİN NEZİH YAŞAM ALANI WESTALIFE ZONGULDAK
Sunduğu keyifli ve nezih alışveriş ortamı, ulaşılabilir lokasyonu, zengin mağaza karması ile WestaLife Zonguldak Alışveriş Merkezi, şehrin yeni buluşma noktası olarak 1 yıldır Zonguldaklıların hizmetinde...
Kiler GYO ve Canerler Grup ortaklığıyla 12
Mayıs 2017 tarihinde ziyaretçilere kapılarını
açan WestaLife Alışveriş ve Yaşam Merkezi,
Batı Karadeniz’in önemli kentlerinden biri
olan Zonguldak’ta, ağırlıklı konut yerleşimlerinin yer aldığı bölgede rahat bir ulaşım
olanağı sunuyor.
Güçlü markaları, ferah mimari yapısı, sosyal-kültürel etkinlikleri, yenilikçi yönetim
anlayışı ile şehrin yeni çekim merkezi olarak
hizmet veren proje, 18 bin m² kiralanabilir alan üzerinde 5 farklı katta, 50’den fazla
marka ile hizmet veriyor.
WestaLife; ulusal ve uluslararası markalarıyla benzersiz ürün yelpazesi, süpermarketi,
bebek marketi, sineması, teknoloji marketi, çocuk eğlence alanları, kafe restoranları, terası ve 72 konutu ile birlikte karma
bir konsept sunarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
Zonguldaklılar için WestaLife; alışveriş merkezinden daha fazlasını sunan, keyifli bir
buluşma noktası ve aynı zamanda yaşam
merkezi.
Şehre Yeni Markalar
Alışverişin yeni adresi olarak Zonguldaklıları pek çok yeni marka ile buluşturan Westa-
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Life, e-bebek, Vatan Bilgisayar, Hotiç, Yves
Rocher, Journey, Kemal Tanca, Greyder,
Altınyıldız Classic gibi ulusal ve uluslararası
seçkin markayı ilk kez Zonguldaklılar ile buluşturdu. Müşterilerinin her türlü ihtiyacını
karşılayabilme amacı ile hizmet veren WestaLife, Zonguldaklılar dışında çevre illerden
de pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Sosyal ve Kültürel Hayatın Merkezi
WestaLife nezih bir yaşam alanı sunmanın

yanı sıra bünyesinde yer alan ileri teknoloji
ile donatılmış, 6 salonlu Türkiye’nin ilk dev
perdeli sinema salonu, çocuk ve gençlere
hitap edecek bin 40 metrekare alan üzerine kurulu eğlence merkezi ve düzenlenen
etkinlikleriyle Zonguldak ve çevre illerin
sosyal ve kültürel açıdan gelişimini de destekliyor. WestaLife, çocuklara ve kadınlara özel düzenlediği atölye ve etkinlikleri,
kampanyaları, araç çekilişleri, konser ve
sergileri ile cazibe merkezi olmaya devam
edecek.

Perakende / MALl&MOTTO

ANADOLU YAKASI'NIN
EN YENİ, KESİNTİSİZ
EĞLENCE, KEYİF VE YAŞAM
ADRESİ MALTEPE PİAZZA
AVM KAPILARINI AÇTI
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmalarından Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hem Anadolu Yakası'na hem de İstanbul’a değer
katan yeni yaşam projesi “Maltepe Piazza AVM”, Rönesans Holding
Başkanı Dr. Erman Ilıcak’ın önderliğinde kapılarını açtı.
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmalarından Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yeni projeleriyle alanında fark yaratmaya devam
ediyor. Rönesans Gayrimenkul’un 'kesintisiz yaşam' felsefesiyle tasarladığı Maltepe Piazza AVM, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
güvencesiyle söz verilen tarihte 20 Nisan Cuma günü kapılarını açtı.
Anadolu Yakası'nın en yeni ve en kesintisiz yaşam merkezi olarak
öne çıkan Maltepe Piazza AVM’nin açılışı Rönesans Holding Başkanı
Dr. Erman Ilıcak’ın önderliğinde gerçekleşti.
İstanbul’da Anadolu Yakası'nın en merkezi lokasyonlarından birinde
konumlandırılan Maltepe Piazza AVM’nin açılışında; doğaya saygılı
yapısı, enerjik, huzurlu ortamı, alışveriş merkezine direkt metro bağlantısı ve dünya markalarına ait mağaza karması gündeme getirildi.
Yılda 14 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedeflenen Maltepe Piazza
AVM’de 60 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 850 metrekarelik çocuk oyun alanı, 205 mağaza, 9 sinema salonu, 35 kafe-restoran ve

içinde motosiklet, bisiklet için özel park alanlarının yer aldığı bin 250
araçlık otopark bulunuyor.
E5 hattı üzerindeki merkezi lokasyonu ve direkt metro hattı bağlantısı üzerinden özel geçiş yollarıyla projelendirilen Maltepe Piazza
AVM, kolay ulaşılabilir olma özelliği ile şehrin cazibe merkezleri arasında yer alıyor.
Neoklasik çizgideki mimarisinin incelikli detaylarının da paylaşıldığı
açılışta ziyaretçilerin konforunu yükseltmek adına yapılan tüm çalışmalara değinildi. AVM içi ve dışı konumlandırılan renkli heykeller ve
enstalasyonlar, doğayla iç içe hissini yaşatan limon ve zeytin ağaçları, dış alandaki 7 bin 500 m2’lik özel peyzaj çalışması, modern şezlonglar ve oturma grupları gibi her detayı özenle tasarlanan Maltepe
Piazza AVM’nin konforlu ve keyifli yaşam alanları sergilendi.
Perakende sektörüne hatırı sayılır bir istihdam sağlayan, gayrimenkul ve emlak alanında Maltepe hattına değer katan, sunduğu avantajlarla var olduğu bölgenin yaşam kalitesini arttıran Maltepe Piazza
AVM, yeni projeleri ve yatırımları da tetikleyen konumuyla alanında
önemli bir yere sahip.
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MALl&MOTTO / Moda

GUCCI SONBAHAR-KIŞ
2018-2019 DEFILESI
KIMLIK ALGISI
ÜZERINDEN BIR
PERSPEKTIF SUNUYOR
Milano Kadın Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Gucci Sonbahar-Kış
2018-2019 defilesi kimlik algısı üzerinden bir perspektif sunuyor. Kişinin
kimlik betimlemesinin hiçbir zaman son bulmadığını dile getiren markanın
kreatif direktörü Alessandro Michele özel aksesuar tercihleri ile dikkat çekiyor.
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GLOBAL GIRIŞIMCILIK KONGRESI İSTANBUL’DA BAŞLADI
masına katkıda bulunulması ve İstanbul’un
bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirerek, ülkemizi bir
yatırım merkezi olarak konumlandırılması
amaçlandı.
Global Entrepreneurship Network (GEN)
Başkanı Jonathan Ortmans: “10 yıl önce
dünya çok daha değişik bir yerdi. Piyasa
çökmüştü ve uluslararası bir ekonomik kriz
vardı. Girişimcilik dünyası yeni ayaklanmaya
başlıyordu. 2018’e geldiğimizde ise dünya çok daha farklı bir noktada. Baktığımız
her yerde dijital atılımlar ve hızla değişen
teknoloji girişimcilik ekosistemlerini bütün
dünyada geliştiriyor ve büyütüyor” dedi.
Muhtar Kent
Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’de ilk kez düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi’nin açılışı, rekor bir katılımla 17 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Dünyanın
en kapsamlı girişimcilik ekosistem liderleri
paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global
Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress-GEC), Hilton Bomonti İstanbul’da gerçekleşti.

da Pegasus Hava Yolları oldu. GEC18IST’te,
170’i aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcı yer aldı. Ve 300’ün üzerinde uluslararası
uzman konuşmacı, 150’den fazla oturumla
izleyici ile buluştu. GEN Buluşması, her sene
GEC’in ilk günü, tüm dünyadan delegasyon
üyelerinin katılımıyla tam günlük kapalı bir
çalıştay şeklinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve 10. senesini kutlayan Global Girişimcilik Kongresi (GEC18IST), Global Entrepreneurship Network
(GEN) Başkanı Jonathan Ortmans ve GEC
İstanbul Organizasyon Komitesi Platform
Başkanı Ali Sabancı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. GEC Organizasyon Komitesi üye
kurumları Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Habitat Derneği
Başkanı Sezai Hazır, TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, TOBB Başkan Yardımcısı Ender
Yorgancılar ve Platform Genel Müdürü Didem Altop’un konuşmaları ile süren GEC18IST açılışına rekor düzeyde katılım gerçekleşti.

GECIST18’de 15 Nisan Pazar günü, Kalkınma
Bakanı Lütfi Elvan’ın da katılımıyla 30 ülkeden bakan seviyesinde katılımcı ağırlayan
“Startup Nations Ministerial” kapalı oturumu
gerçekleştirildi. 16 Nisan Pazartesi akşamı
yapılan Gala gecesine, organizasyon komitesi üyeleri, stratejik partnerler, 60’dan fazla
kongre destekçisi ve uluslarararası delagasyon üyelerinin de dahil olduğu 500’den fazla
kişi katıldı.

Muhtar Kent (Coca Cola Yönetim Kurulu
Başkanı), Hanzade Doğan Boyner (Doğan
online ve HepsiBurada YK Başkanı), Mehmet
Göçmen (Sabancı Holding CEO’su) ve Erkan
Duysal (Arçelik İnovasyon Direktörü) açılışta
konuşmacı olarak yer alan diğer isimler oldu.
İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi
olarak dünyadaki yerini güçlendirecek GEC
İstanbul Organizasyon Komitesi; Ali Sabancı’nın başkanlığında Endeavor, Habitat, TİM
ve TOBB'dan oluşuyor. Kongrenin stratejik
partnerliğini Koç Holding ve Sabancı Holding üstlenirken, resmi hava yolu sponsoru
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Dört günlük kongrenin ilk ve son günü kapalı etkinliklerden oluşurken, 17-18 Nisan
günleri halka açık paneller ve atölyeler ile
gerçekleşti. Kongre; “Innovation Culture”,
“Exponential Thinking” ve “Zero Barriers”
çerçevesinde STK, üniversite, lise, kamu ve
özel sektör temsilcilerinin yanı sıra girişimci
ve yatırımcıları da ağırladı. Her sene farklı bir
ülkede gerçekleşen GEC’in 10’uncu yılında
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi
ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası
sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat
oldu.
“GLOBAL BİR EKOSİSTEM İNŞA ETMEK”
Tüm dünyada girişimcilik gündemini belirleyen kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi
ile ülkemizden “born-global” şirketler çık-

Açılışta GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı: “Girişimci yenilikçi ve ilham kaynağı
olan kişidir. Değeri bilinen ve değer bilen
bir kişidir. İlk önce biz bu işe girerken sadece yerel partnerlerimiz vardı ve bu noktada
global girişim ağı devreye girdi. Endeavor,
Habitat, TIM ve TOBB’la yola çıktık. GEC18IST’in 2 seneyi aşan hazırlık süreci Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli
bir iş birliği platformuna dönüştü. Toplam
65 kurum destekçiler arasında yer alıyor,
yerel STK’lar ve devletimiz arkamızda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu
olayın gidişatından son derece memnun olmuştur. Bu bizim için çok önemlidir. Girişimciliğin en üst kademesinde olması gerektiğini gösteren en önemli olaydır. Girişimcilik
bize hem sosyal hem de ekonomik anlamda
güç kazandıracak bir platformdur. Girişimci için para sadece yeterli değildir. Önemli
olan bunun gibi organizasyonlar arasında
ne olup bittiğidir. Burada alınan vizyon ve
gelişimler daha önemlidir” ifadelerini kullandı.
Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Emre Kurttepeli, “4 senedir Endeavor Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum. Endeavor olarak Wences Casares
(Patagonia) ve Nevzat Aydın (Yemeksepeti)
gibi etkin girişimcileri destekliyoruz. Bu girişimcilerin en büyük farkı etrafındakilerden
daha büyük düşünmeleriydi. Bu şekilde ülkelerinde rol model oldular ve başka girişimcilerin de büyük düşünmesini sağladılar.
Amacımız bu girişimcilerin artacağı ortamları yaratmak, onların işlerini kolaylaştıracak
ekosistemleri inşa edip geliştirmek. GEC18IST’den çıkarımlarımızı tüm yerel ekosistem paydaşlarımızla el ele uygulamayı dört
gözle bekliyorum” açıklamasında bulundu.
Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, “Bugün geldiğimiz noktada Endeavor, TİM ve
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TOBB ortaklığında, Kaufman Vakfı önceliğinde harekete geçmiş olan Global Girişimcilik
Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan onur
duyuyoruz. Türkiye’deki ilgili tüm paydaş
ve uzmanlara çağrı yaptık ve bugün 30’dan
fazla paydaşın desteği ile çok aktörlü bir
kongre tasarlamanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Eminim GEC18İST global girişimcilik
ekosisteminin bir adım daha iyileştirilmesine
hizmet edecek; farklı ülkelerdeki deneyimleri
paylaşma ortamı yaratacak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayacaktır. Global Girişimcilik Kongresi vesilesi ile İstanbul’un küresel
girişimcilik ekosisteminde önemli bir çekim
merkezi olma heyecanı artmıştır. Biz de Habitat olarak, bu hedef doğrultusunda bugüne kadar verdiğimiz desteği arttırarak bu
süreci destekleyeceğimizi sizlerle paylaşmak
isteriz” şeklinde konuştu.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: “21. yüzyıl
ekonomisi; girişim ve yenilik ekonomisidir.
Yeniliğin tılsımı ise girişimciliğin ruhunda
saklı. Bugün yeni fikirleri ve projeleri olan
parlak girişimciler dünyanın her yerinde ön
planda. Bu girişimciler ülkelerinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Ünlü şairimiz Cenap Şahabettin'in de dediği gibi; ‘Dehanın
ne memleketi, ne asrı olur; her yer onun, her
zaman onundur.’ Bugün dünyanın birçok ülkesinde Türk girişimciler, dâhiyane fikirleri
ile öne çıkıyor. Özellikle Balkanlardan Orta
Doğu’ya, Afrika’dan ve Türki Cumhuriyetler’e kadar birçok gencimiz, fikirlerini burada
hayata geçiriyor. Biz de, özellikle gelişmekte
olan ülkelerdeki ve yakın coğrafyadaki girişimlerin ülkemizde yerleşik hale gelmesi için
çabalıyoruz. Hedefimiz, dünya genelinde
Türkiye’yi girişimcilikte daha ileri noktalara
taşımak” dedi. Girişimciliğin bu toprakların
havasında, suyunda olduğunu söyleyen TİM
Başkanı, “Görevimiz, ülkemizin dış ticaretini
hedeflediğimiz seviyeye getirmek. Ancak,
bunun sadece bir al–sat meselesi olmadığına inanıyoruz. İhracatı; Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve bunların yanında girişimcilik ile beslemezsek, bu yemeğin tuzsuz
olacağını biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100.
Kuruluş yıl dönümü olan, 2023 hedeflerimize
ulaşmamız için girişimciliğin öneminin bilincindeyiz” dedi.
TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar:
“Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler
ekonomik ve sosyal hayatta kapsamlı değişiklikleri beraberinde getiriyor. Girişimcilik
tüm ülkelerde ekonomi politikası gündeminin en öncelikli maddesi olarak öne çıkıyor.
Özellikle orta ve düşük gelirli ülkeler, yüksek
gelirli ülkeleri kişi başı gelir seviyesinde yakalamak için girişimciliği sihirli bir anahtar
olarak görüyorlar. Girişimcilik ekosisteminin
en önemli aktörü kamudur. Kamunun, sivil
toplumun, özel sektörün ve üniversitelerin
eş güdüm içerisinde çalışması girişimci-

lik ekosistemini güçlendirecek doğru proje
ve politikaları hayata geçirmesi için hayati
önemdedir. Her şeyin çok hızlı değiştiği bu
çağda uygulanabilecek proje ve politikalar
da sürekli bir değişim içerisindedir. Küresel
Girişimcilik Kongresi, dünyanın en önemli girişimcilik politika yapıcılarını ve kanaat
önderlerini bir araya getirmektedir. İki gün
boyunca 167 ülkeden kongreye katılan uzmanlar başarılarını ve başarısızlıklarını birbirleriyle paylaştı. Kongrenin 10’uncusunun
Türkiye’de yapılmasının çok önemli bir anlamı var. Türkiye’nin hızla gelişen girişimcilik
ekosisteminden farklı ülkelerden kongreye
katılanların öğrenebilecekleri pek çok şey
var. Benzer şekilde bizlerin de dünyadan...
Bu kongre çok değerli bir tecrübe paylaşım
platformudur. Girişimciliğin gerek yerel gerekse ulusal ölçekte bu kadar çok konuşulan
bir zenginleşme aracı olarak öne çıkmasında
çok önemli bir rol üstlenen Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği olarak bu önemli etkinliğin ev
sahipleri arasında olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.
Muhtar Kent (Coca Cola Yönetim Kurulu
Başkanı): “Bana göre girişimcilik, yenilik yapmak için gerekli olan akıllı riskleri almaktan
ibarettir. Gelecek 10 yıl ve sonrası için asıl

soru şudur: İnovasyon ve büyüme kültürünü
güçlendirmek için neler yapabiliriz?” diyerek
dikkat çekti.
İstanbul’da 10. yılını kutlayan kongre boyunca Muhtar Kent (Coca Cola YK Başkanı),
NASA Astronotu Greg Johnson, Guy Peri
(P&G Chief Data Officer), Fadi Ghandour
(Wamda Capital Chairman), Jeff Hoffman
(Colorjar YK Başkanı), Yossi Vardi (4 Years
From Now YK Başkanı), Daniel Isenberg
(Babson Üniversitesi Girisimcilik Ekosistemi
Projesi YK Başkanı), Christopher Schroeder
(Yatırımcı ve ‘Startups Rising’ kitap yazarı),
Kristen Schrieber (AB KOBİ Komisyon ve Politikalar Başkanı), Alex Salkever (Futurist ve
‘The Driver in the Driverless Car’ kitap yazarı)
ve Zainab Salbi (#MeToo Kadın Hareketi Öncüsü) gibi uluslararası iş ve girişimcilik dünyası liderleri sahne aldı.
Kongre boyunca, iş ve girişimcilik dünyasının
önde gelen fikir önderlerinin ağırlandığı ana
seanslar, ilham verici konuşmacılarla endüstri ve ekosistem trendlerinin tartışıldığı paralel seanslar, konu bazlı araştırma ve atölyeleri ile Learning Hub, Workshop Hub’lar ve
networking fırsatı yaratan birçok farklı alan
yer aldı.

Sezai Hazır
Habitat Derneği Başkanı
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Erhan Yazıcıoğlu
Zühre Yönetim Kurulu Başkanı

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Unkapanı’nda yan yana mağaza sahibi olan
Hüsnü Ekin ve Erhan Yazıcıoğlu olarak bizler,
perakende mağazacılık kökeninden gelerek,
süreç içerisinde gelişen dostluğumuzu, etik
değerlere gösterdiğimiz karşılıklı saygı ile
ortaklığa taşımış, tesettür giyimin öncü firmalarından olan Zühre markasının kurucularıyız.
Markanızın kurulum aşamasından bugüne kadar geçen süre de gelinen noktasını
değerlendirir misiniz?
Zühre, 2005 yılında İstanbul’da kuruldu.
Kendi markamız ve koleksiyonumuzla kadın
pardesü, kap ve manto üretimine başlayarak
sektöre adım attık. 2010 yılında şube sayımızı artırdık ve franchise kararı aldık. Sektöre
adım attığımız ilk zamanlardan itibaren hedef kitlemizin ilgisini çektik ve tercih edilir
olmaya başladık. Ürünlerimizi daha geniş bir
pazarda yani globalde tüketicilerle buluşturmayı istedik ve 2010 yılında yurt dışına
açıldık. Bugün Türkiye genelinde 300’den
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“Çıtamızı daha da yukarı çekebilmek için daima en iyinin peşindeyiz."
fazla bayimiz bulunuyor. Aynı zamanda Orta
Doğu ve Avrupa başta olmak üzere toplam
20’den fazla ülkeye ürün gönderiyoruz.
Muhafazakâr kadın stilinde oldukça şık
ve canlı renklerle birbirinden özel koleksiyonlara imza atıyorsunuz. Yeni koleksiyonunuzda müşterilerinizi nasıl bir tarz
bekliyor?
Üretim sürecinde en önem verdiğimiz husus kalite. Bu konuda yakaladığımız çizgiyi
bozmamak hatta çıtamızı daha da yukarı
çekebilmek için daima en iyinin peşindeyiz.
Birçok farklı konsepti bünyemizde bulunduruyoruz. Spor, klasik, modern ve tarz. Bu
konseptlerde 18’den 70 yaşına kadar çok geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz. Her kiloda
stil sahibi görünmenizi sağlayan tasarımları
tüketiciyle buluşturuyoruz. Hem ofiste giyebileceğiniz konsepte sahip ürünler tasarlarken hem de her zaman giyebileceğiniz yani
zamansız ve mekansız diye adlandırdığımız
özel bir ürün gamımız bulunmakta.
Markamızın 2018 İlkbahar–Yaz koleksiyonu

için hazırlanan tasarımları ise doğanın uyanışını ve cıvıltısını renkleriyle hissettiriyor.
Modern tasarımlar ile pastel tonlarının hakim olduğu koleksiyonda farklı renk ve dokudaki modeller öne çıkıyor. Koleksiyonda
nefes aldıran kumaşların kullanıldığı tunik
tasarımlarını, soft renklerdeki kapları ve pardesüleri, farklı formlardaki çantaları, baharı
yaşatan desenlerdeki elbiseleri ve eşarpları
görüyoruz.
Geçtiğimiz yıl sektör açısından nasıl bir
sene geçirdiniz? 2018 yılından beklentileriniz nelerdir?
Gittikçe büyüyen muhafazakâr giyim sektöründe, edinilen verilere göre 2017 yılında
Müslüman ülkelerin 200 milyar dolar harcadığı saptandı. Biz de Zühre olarak bu verimli yıldan kazançlı bir pay elde ettik. Örnek
verecek olursak; son iki yıl da öne çıkan ve
yurt dışına da gönderdiğimiz ürünlerin içindeki en büyük payı, giy-çık tarzı ürünler ve
kaban grubu oluşturdu. Daha önceki yıllarda
ise tek ürün grubu 'pardesü' öne çıkıyordu
ve ihracat hedeflerimize de ulaşabiliyorduk.
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Bu sene mağaza olarak yeni yatırımlarınız var mı? Şu anda kaç tane mağazanız
bulunuyor?
Yurt içindeki ve yurt dışındaki franchise sayımızı 26'dan 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.
Satış ağımızı genişletmenin yanı sıra karlılığa, verimliliğe ve kaliteli hizmet anlayışına
da odaklanıyoruz.
Şu anda 41 tane Zühre logolu bayimiz bulunuyor. Bu yıl için hedefimiz, önce Hollanda
ve Katar pazarında yer alıp ardından diğer
ülkelere de açılarak markayı daha güçlü ve
global pazarda etkin bir konuma getirmek.
Yapacağımız yatırımlar ve açacağımız mağazalarla 2018 yılında sektörümüzün büyüme
hedefine ekonomik anlamda önemli katkılar
sağlayacağız.
AVM mağazacılığı hakkında görüşleriniz
nelerdir? AVM mağazası ile cadde mağazacılığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
AVM mağazacılığı için markaların öncelikle kendilerini geliştirip müşterilerin zihninde marka algılarını iyice sağlamlaştırmaları
gerektiğini düşünüyoruz. Bir marka hem
cadde mağazasına hem de AVM mağazasına sahip olabilir. İkisinin de eş zamanlı var
olması daha uygun bir hareket olacaktır. Bir
marka cadde mağazasından alışveriş yapan
ve seven müşteri kitlesine sahip olabileceği
gibi AVM mağazasından alışveriş yapmayı
tercih eden ve seven müşteri kitlesine de
sahip olabilir. Geniş düşünülmesi gerektiği
taraftarıyız. Fakat her şehirde ya da ilçede
AVM’lerin var olmadığı noktasına da dikkat
etmek ve buna göre cadde mağazacılığına
yönelmek gerek diye düşünüyoruz.
Gelişen teknoloji ile hızla yükselen online
satış kanalları hakkında düşünceleriniz
nelerdir? Mağaza cirolarına etkisi sizce
nasıl yansıyor?

Geçen seneye baktığımızda sadece bu iki
ürün grubunda 250 bin adedi geçtik. Ayrıca
2017 yılında yurt içindeki hizmet noktalarımızı artırırken yurt dışında da Kahire, Irak,
Endonezya ve Almanya’da mağazalar açıp
sektörün ihracat rakamlarına katkı yapmaya devam ederek %30 büyüme katettik.

içindeki satış noktası sayımızı 500’e, yurt dışı
satış noktası sayımızı ise 250’ye çıkartmayı
hedefliyoruz. Yurt içindeki ve yurt dışındaki
franchise sayımızı ise 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Satış ağımızı genişletmenin yanı sıra
karlılığa, verimliliğe ve kaliteli hizmet anlayışına da odaklanıyoruz.

Muhafazakâr giyim sektöründe Türkiye ve
Orta Doğu’nun en bilinen markalarından
biri olarak pazar payımızı büyütüp Türk
markalarının, dünya sektöründe büyüme
hedefine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Şube sayılarımızı arttırarak bu bilinirliği de yükseltmeyi amaç edindik. Yurt

Türkiye'de 15 ilde mağazalarınız ile faaliyette bir marka olarak yurt dışındaki durumunuz nedir?
Zühre olarak yurt dışında da 26 mağazamız
bulunuyor. Aynı zamanda pek çok franchise
şubemiz ve satış noktamız mevcut.

Online satışın, mağaza kira bedelini ve çalışan sayısını ekarte ettiği için daha kar getiren bir satış kanalı olduğu görüşündeyiz.
Ayrıca her il ve her ilçede bulunmayan markaların mağazalarına ulaşamayıp ve ürün
satın alımını gerçekleştiremeyen müşteriler
düşünüldüğünde de online satış daha geniş
bir kitleye hitap ederek daha çok müşteriye
ulaşmak adına mantıklı bir adım. Haliyle ciroyu da yükseltecek bir hareket oluyor.
Online olarak satışlarınız var mı? Yer almayı düşünüyor musunuz?
Şu an için online olarak ürün satışımız bulunmuyor. Fakat online satışa sıcak bakıyoruz. Önümüzdeki dönemler için planlama
sürecinden sonra uygulama kısmına geçebiliriz.
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ALIŞVERIŞ
MERKEZLERI
VE PERAKENDE
MARKALARI
İKLIM DEĞIŞIKLIĞI
YAŞIYOR
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
(AYD) ile Akademetre Research Company
iş birliğiyle hazırlanan, 8 yıllık karşılaştırmalı
verileri içeren ‘AVM Endeksi’ Wyndham Hotel Levent’te düzenlenen basın toplantısı ile
açıklandı. AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün ev
sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Akademetre Research Company Yönetim Kurulu
Başkanı Halil İbrahim Zeytin perakende ve
AVM sektörüne ilişkin detaylı veriler paylaşırken; Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami
Kariyo ve Watsons Türkiye Genel Müdürü
Mete Yurddaş da kendi sektörleri ile ilgili
bilgiler verdi.
Türkiye’deki yerli ve yabancı AVM yatırımlarını ve haklarını temsil eden tek çatı kuruluş AYD, düzenli olarak sürdürdüğü endeks
araştırmalarını paylaştığı toplantıda organi-
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ze perakende sektörünün durumuna ve geleceğine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.
Toplantıda konuşma yapan AYD Başkanı Hulusi Belgü: “AVM’ler bugün gelinen noktada
58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin nitelikli
istihdamı temsil ediyor. AVM’lerimiz bu anlamda parçası olduğu organize perakende
sektörü ve büyük çerçevede ülke ekonomisi
için büyük bir katma değer yaratmakla birlikte, toplumsal anlamda sosyalleşmeye ve
kültürel zenginleşmeye de büyük bir fayda
sağlıyor” yorumlarında bulundu.
Ekonomik veriler hakkında da bilgi veren
Hulusi Belgü, Türkiye’de şu anda 397 AVM
olduğunu, bunun 82 tanesinin yabancı yatırımcılar tarafından hayata geçirildiğini,
toplam 12 milyon metrekarenin üzerindeki
kullanılabilir alanın 3,3 milyon metrekaresinin yine yabancı yatırımcılara ait olduğunu
ifade etti.
Hulusi Belgü: “Yine Akademetre iş birliği ile
hazırladığımız bir başka araştırmamızın sonuçlarına göre; çocuklar ile gidilebilecek en
güvenli ve rahat yer olarak AVM’leri gösterenlerin oranı %54,6. Çocuğunu ilk kez tiyatro ya da sinemaya AVM’de götürenlerin oranı %59,5. İlk kez sinema ve tiyatroya AVM’de
gidenlerin oranı ise %54,6. Alışveriş merkezleri, hem toplumsal hem bireysel tehditlere
karşı en güvenli bulunan alışveriş kanalları
olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaya katılanların %54,9’u toplumsal tehditlere karşı
AVM’leri güvenli bulurken %63,7’lik bir kısım

da bireysel tehditlere karşı güvenli buluyor.
%18,6’sı ilk kez spor yapmaya AVM’lerde
başladığını ifade ediyor. Toplumun sosyal anlamda beklenti ve ihtiyaçlarını büyük
oranda karşılıyor olmak bizim için mutluluk
verici” dedi.
Kısa ve uzun vadede hedef ile öngörüler
hakkında da bilgi veren Belgü şöyle konuştu:
“2017’de 110 milyar TL olan cironun 2018’de
125 milyar TL, 2023’de ise 200 milyar TL olacağını; 397 olan AVM sayısının 2018 yılında
410, 2023’de ise 475 olacağını öngörüyoruz.
12 milyon metrekare olan kiralanabilir alanların ise 2023 yılında 15 milyon metrekareye,
ziyaretçi sayısının ise 2018’de 2,3 milyara ve
2023’te 2,8 milyara ulaşacağını düşünüyoruz.”
Hulusi Belgü ayrıca gündemde sıklıkla yer
alan Ertelenen Borçlar Kanunu ve organize
perakendenin daha nitelikli ve fonksiyonel
bir işleyişe sahip olabilmesi için sunduğu
‘Kira Garanti Fonu’ önerisi ile ilgili şunları
paylaştı: “Yabancı yatırımcının beklemede
olma sebeplerinden biri ertelenen borçlar
kanunu. Ticari gayrimenkul kiralama ile konut kiralama kanunun ayrışması gerekiyor;
dünyanın her yerinde bu kanunlar birbirinden ayrı olarak işliyor. Devlet, konutta bireyi
korumakla yükümlü. Fakat ticarette iki tüccarın karşılıklı çözeceği bir sistem söz konusu... Bu iki kanunun tüm dünyada olduğu
gibi ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir. Bir diğer
konu ise 2016’nın sonunda çıkan yönetmelikte ortak giderlerin metrekare esasına göre
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olması… Bu büyük bir kaos. Kanunlarda bu
düzenlemeleri kısa süre içinde değiştirebilirsek yabancı yatırımcının iştahı daha da
kabaracaktır. AYD olarak kiraları nasıl Türk
Lirası’na dönüştürürüz çalışması yapıyoruz.
Bu çalışmamızı TAMPF’a da sunduk. Bankalarla ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
görüşme halindeyiz.”
Hulusi Belgü’nün ardından AVM Endeksi’ni
anlatmak üzere söz alan Akademetre Research Company Yönetim Kurulu Başkanı Halil
İbrahim Zeytin 2010 – 2017 yıllarındaki verileri paylaştı.
Zeytin, “AVM endeksi, sektörün ölçülebilir
duruma gelmesi, hesap verilebilir olması,
sektörün gelişimini sürdürülebilmesi için hayata geçirdiğimiz ve tüm paydaşlar tarafından da referans noktası durumuna gelen bir
çalışma. Bu araştırma için Türkiye’nin toplam
kiralanabilir alanlarının 4’te 1’ini temsilen
AVM’ler veri paylaşıyor. Yalnızca İstanbul
ve büyük şehirler değil Anadolu’dan da geniş bir temsiliyet söz konusu… Bu 4’te 1’lik
temsiliyet ayrıca Türkiye’de en geniş kapsamlı ölçümlemelerden birini sunmamıza
olanak tanıyor. 8 yıldır aralıksız biçimde bu
çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız
ise Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından
fiili olarak denetleniyor. 8 yılın değerlendirmesine baktığımızda; 2010 yılında 6 milyon
metrekarelik bir kiralanabilir alan varken,
bugün iki katı civarında 12 milyon metrekarelik bir kiralanabilir alana ulaşmış durumdayız. Ziyaretçi sayısına baktığımızda ise 1,16
milyar iken 2017’ye kadar %92’lik bir artışla
2,24 milyar ulaştığını; yani AVM’lerin sektörel gelişimine bağlı biçimde ziyaret sayısında
da bir artış olduğunu görüyoruz. 2017’de
ayrıca AVM’lere 185 milyon ziyaret gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ortalama AVM başına
465 bin ziyaret anlamına geliyor. Bebekleri
de dahil ederek tüm Türkiye nüfusunu göz
önüne aldığımızda bir kişinin ayda ortalama
2,25 ziyaret yaptığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

rek rakamlarına göre büyümemiz %34… İki
gurur duyduğumuz özelliğimiz var. Birincisi
Penti’nin banka borcunun olmaması ve çok
ciddi miktar ile 2017’yi 2018’e devretmemiz.
İkinci özelliğimiz döviz riskimizin olmaması. Türkiye’de dövizin akıbeti çok önemlidir.
Eğer kendinize hedge sağlıyorsanız rahat
uyuyorsunuzdur. Maliyetlerin artması perakendenin en büyük sorunlarından biridir.
Bizim maliyetlerimiz genelde Türkiye’de enflasyonun üzerinde devam ediyor.
Kariyo sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de perakendenin geleceğine inanıyoruz.
Önümüzdeki dönemde çok ciddi büyüme
planımız var. 2006’dan bugüne kadar yaşadığımız en önemli olay geleneksel pazarın
hızlı bir şekilde modern ve organize perakendeye doğru dönüşümü. Giyim sektöründe bu oran %30 iken %58-60 olmuştur. Gelişmiş ülkelerde bu oran %80-90 seviyesinde.
Bundan 10 sene önce 30 bin tuhafiye vardı
bugün 15 bin. Rakamlar bu dönüşümün devam edeceğini gösteriyor. Kadınların Türkiye’de tüketimden aldıkları pay, tüketime
olan penetrasyonu erkeklerden daha düşük.
Diğer yandan kadınlar daha fazla iş gücüne
katılıyorlar. Bu da bize Türkiye’de ciddi bir
büyüme alanı olduğunu net olarak gösteriyor. Dünyadaki perakende son 2-3 seneden beri şekil değiştiriyor. Artık perakende
farklı bir perakende. Teknolojinin süratli bir
şekilde sektöre girişi, yapay zekanın girişiyle
çok daha farklı bir boyuta gelecektir. ABD’de
kapanan AVM’leri fırtına olarak gördük. Bu
sene kış yaşamadık ve iklim değişikliğini iyi
değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sektörün
ciddi bir iklim değişikliği ile karşı karşıya kaldığını ve herkesin bu değişime ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurd-

daş ise konuşmasında: “Kendi girişimimizi
yaptıktan sonra bu girişimi büyütmek için
sermaye arayışına girdik ve 2005 yılında
Watsons mağazaları ile Türkiye’de büyümeye başladık. Kendi mağazalarımıza yatırım
getirmek için sürekli Türkiye’yi anlattık. Watsons, Türkiye’nin potansiyeline çok inandı.
AVM’lerde büyüyen bir marka oldu. İlk mağazamız Capitol’de açıldı ve hala faaliyetine
devam ediyor. 1 sene için 50 milyon dolar
üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 88 şehir ve
ilçede 337 mağaza ile faaliyette olduğumuz
bölge alanımızı genişlettik. 2 bin 700 kişi
çalışan kapasitemize geçen yıl 500 kişi ile
birlikte istihdam sağlayarak büyüttük. Çalışanlarımızın %77’si kadından oluşuyor. Watsons, Türkiye’de yatırımlarına hızlı bir şekilde
devam edecek. Geçen yıl 80 yeni mağaza açtık. Bu sene de büyümeye devam edeceğiz.
Geçen yıl e-ticarete başladık. AVM’lerin 1015 senelik serüveni içinde belli bir noktaya
geldik. Bazı AVM’ler yeni yatırımlar istiyor,
biz kendi mağazalarımızı da yenilemek için
yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Son 2 yılda
mağazalarımızı yeniledik ve çok güzel geri
dönüşler aldık. Dünyanın en güzel mağazalarını Türk tüketicisine sunuyoruz, bu mağazalar AVM’lerde manasını buluyor” ifadelerini kullandı.
Yurddaş sektörün sorunları ile ilgili olarak şu
ifadelere yer verdi: “Bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi kredi kartı taksit yasağı.
Bu sektörü ve bizim işlerimizi oldukça etkiledi. Devlet yetkilileriyle de görüşerek bunun
değişmesini istiyoruz. Enflasyonun yükseldiği anda ciro zaten artar, dikkat edilmesi
gereken masraf artışıdır. Verimlilik üzerine
daha fazla çalışmamız gerekiyor. Önümüzde
hızlı değişen, önemli fırsatlar sunan, rekabetin arttığı bir dönem bekliyor. Biz de verimliliği nasıl artıracağımızı düşünmeliyiz” dedi.

Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo:
“Sorun değil, dönüşüm var. Perakende sektörü bir iklim değişikliği yaşıyor” dedi.
Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo:
“Penti, Türkiye’deki çok kategorili iç giyim
moda perakendesinin lideri konumunda yer
alıyor. Penti 4 ana kategoriden Türkiye pazarında faaliyette. Şu anda Türkiye pazarında; çorapta %52’lik, iç giyimde %12’lik, plaj
giyiminde %22’lik ve ev giyiminde ise %7’lik
oran ile kendi kategorilerinde Türkiye liderliğini taşıyor. 10 yıldır perakende sektöründe
olan firmamız, pazar liderliğini son 6-7 sene
içinde gerçekleştirmeyi başardı. Çok hızlı bir
büyüme kaydediyoruz. Her sene ortalama
%30 civarında büyüyoruz. 2018'in ilk çey-

Halil İbrahim Zeytin
Mete Yurtdaş

Sami Kariyo
Hulusi Belgü
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İYİLİK İÇİN KOŞANLAR İREM DERİCİ İLE BULUŞTU

Global Yatırım Holding organizasyonu ve
Global Ports Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen 5. Global Run Bodrum etkinliği,
İrem Derici konseri ile başladı. Farkındalık
Stüdyosu’nun düzenlediği konser etkinliğine
yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Farkındalık Stüdyosu tarafından organize edilen İrem Derici konseri, yarış öncesinde sporculara moral desteği verdi. Halka açık olarak Bodrum Cruise Port’da düzenlenen
konser, DJ performansları ile başladı. 28-29 Nisan tarihleri
arasında süren organizasyonun ilk etabı 28 Nisan’da Derici
konseri ile gerçekleşti. Sevilen şarkıcı Derici, büyük beğeni toplamış kendi şarkılarının yanı sıra ‘Sıfır Tolerans’, ‘Çok
Çok’ gibi sevilen parçaları da seslendirdi.
“Bodrum’da tek sap benim”
Yaklaşık 2 bin kişiye muhteşem bir müzik ziyafeti sunan İrem
Derici, yaptığı espriler ile de sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Eğlencenin doruklara ulaştığı konserde sevilen şarkıcı
Derici, sahnede bir dakika olsun yerinde durmadı. “Herkes
çift gelmiş, Bodrum’da bir sap ben yine. Bodrum’un sapı ilan
ediyorum kendimi” diyerek serzenişte bulunan Derici, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalarak sevenlerini coşturdu.
Her yıl Bodrum sokaklarında renkli görüntülere sahip olan
Global Run Bodrum etkinliğinin, bu yıl 5’incisini düzenledi.
Organizasyondan elde edilen tüm gelirler sosyal sorumluluk
projesi olarak her yıl bir yardım kuruluşuna bağışlanıyor. Bu
sene ise tüm kayıt gelirleri Parıltı Derneği'ne bağışlandı.
29 Nisan’da gerçekleşen 5. Global Run Bodrum'da, 5 km
engelli, 5 km genel ile 10 km engelli, 10 km genel olarak
parkurlardan oluştu. Yetişkinlere özel yarışların yanı sıra çocuklar için 500 metrelik 'Minik Adımlar' parkuru oluşturuldu.
Yarışta ilk üçe girmeyi başaran yarışmacılara kupa ve para
ödülü verilirken, 4. ve 5. olan yarışmacılar kupanın sahibi
oldu. 5. Global Run Bodrum organizasyonuna kayıt yaptırıp
iyilik için koşan yarışmacılar arasından iki kişi, gerçekleşen
çekiliş ile iPhone X model cep telefonunun sahibi oldu.
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EN DEĞERLİ BİLGİ “KİŞİSEL VERİ”
Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg'da
imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 'Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin
Korunması Anlaşması', Türkiye Cumhuriyeti
Devleti tarafından 28 Ocak 1981 tarihinde
imzalanmış ve 30/01/2016 tarihli ve 6669
sayılı kanunla onaylanarak söz konusu uluslararası anlaşma ülkemiz açısından nihai olarak bağlayıcı hale gelmiştir.

Söz konusu uluslararası anlaşmanın ülkemiz
kanunlarına entegrasyonu için hazırlanan
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) ise 07/04/2016 tarihinde kademeli şekilde yürürlüğe girmiştir. KVK ile kanunun yayım tarihinden önce işlenmiş olan
kişisel verilerin 2 (iki) yıl içinde KVK hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunlu tutulmuş,
07/04/2018 tarihinde de KVK’nın tanımış
olduğu söz konusu 2 (iki) yıllık geçiş süreci
sona ererek tüm kişisel veri sorumluları ve
veri işleyenler için KVK hüküm ve sonuçlarını
doğurmaya başlamıştır. 07/04/2018 tarihinden itibaren KVK tüm yönleri ile hayatımıza
entegre olacak yeni bir düzen getirmektedir.
KVK’nın 3. maddesinde ‘’Kişisel Veri’’, en geniş hali ile, "Kimliği belirli veya belirlenebilir
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" olarak
tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi’ne
göre ise kişisel veriler, kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece
kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon
numarası, motorlu taşıt plakası, SGK numarası, pasaport numarası, öz geçmiş, resim,
görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler,
tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup
üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan
veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm
verilerdir.
KVK ayrıca, başkaları tarafından öğrenildiği

takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine
veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikle olan (etnik mezhep,
inanç, cinsel tercih, vakıf ya da dernek üyeliği, ceza mahkumiyeti vb.) ve bu nedenle
daha fazla korumaya ihtiyaç duyulan kişisel
verileri “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak tanımlanmıştır.
Bu şekilde özel hayatın tüm alanlarını içine
alan kişisel ve özel nitelikli kişisel tüm veriler,
KVK ile artık tam bir koruma altına alınmış
durumdadır.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem, KVK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak tanımlanmış ve kişisel verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişiler veri sorumlusu olarak çeşitli
yükümlülüklere tabi tutulmuştur.
Kanun kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması ayrı ayrı değerlendirilmiş ve
gerek verilerin işlenmesinde gerekse aktarılmasında, kanunda belirlenen istisnai haller
ayrık tutularak, kişinin açık rızasının alınması şart kılınmıştır. Dolayısıyla, Kişisel Veri ve
Özel Nitelikli Kişisel Veri'lerin ilgilisinin açık
rızası olmaksızın işlenmesi ya da aktarılması
(istisnalar hariç) KVK ile birlikte çeşitli yaptırımlara bağlanarak yasaklanmıştır.
Yasal düzenlemeler çerçevesinde hukuka
uygun halde işlenmeyen tüm verilerin imha
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu anlamda da
kişisel verilerin işlenmesinde uyulması ge-

Gonca Tekeli
Avukat

rekli şu esaslar söz konusu olacaktır; I. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, II.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma, III. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, IV.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olma, V. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme.
Veri sorumlusunun en temel yükümlülükleri
ise; I. Genel İlkelere Uyum Sağlama, II. İşleme
Şartlarına Uyum Sağlama, III. Aydınlatma Yükümlülüğü, IV. Silme/Yok Etme/Anonimleştirme, V. Teknik ve İdari Tedbirleri Alma, VI.
Denetim Yükümlülüğü, VII. Veri Sorumluları
Siciline kayıt, VIII. İlgilinin başvurusunu yanıtlama yükümlülüğüdür.
Bugün kişisel veriler birçok farklı kanaldan
veri sorumlusunun önüne gelmekte ve veri
sorumlularına yükümlülüklerinin yerine getirilmesi noktasında, hukuka uygun rızaların
alınması, kişisel verilerin bu rızaların doğrultusunda muhafazası, gerekmesi halinde
kişisel verilerin imhası için süreçlerin tesis
edilmesi ve veri politikalarının oluşturulması
gibi pek çok zorunluluğunu da beraberinde
getirmektedir.
Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü gerçekleştirmesi için ise yazılı ya da
elektronik ortamda paylaşılabilecek aydınlatma metni ile veri saklama ve imha politikaları bu yükümlülüğünün öncelikli olarak
yerine getirilmesinde son derece büyük fayda sağlamaktadır.
Ancak veri güvenliği ve verilerin işlenerek
saklanmasının tek seferlik bir iş olmadığı
daima hatırlanarak sürekli olarak denetim
mekanizmalarının devrede tutulması, tam
anlamıyla hukuka uygun ve kontrollü bir veri
depolamasının yapılması ve gerektiğinde
bunlara uygun imha yöntemlerinin uygulanması konusunda tüm veri sorumlularının
ciddi önlemler alması gerekmektedir.
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EN İYILER SAHIPLERINI BULDU!
Tarihi yarımadanın ilk ve tek alışveriş
merkezi olan Historia, “Historia Hayatınızı Kolaylaştırır” sloganıyla düzenlediği kampanya ile birbirinden muhteşem hediyeleri sahipleriyle buluşturdu.
Historia Alışveriş Merkezi’nde, 22 Aralık 2017 ile 30
Mart 2018 tarihleri arasında tek seferde 100 TL ve
katları tutarında alışveriş yaparak, fatura veya fişlerini danışma bankosundan onaylatan müşteriler,
muhteşem kampanyaya katılım hakkı kazandı.
En iyilerin sahiplerini bulduğu çekiliş, 4 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’da Yasemin Şefik’in keyifli
sunumu, Noter yetkilileri ve tüm ziyaretçilerin huzurunda halka açık olarak gerçekleşti. Ünlü isim Yasemin Şefik, çekiliş töreninde orada yer alan ziyaretçilere sürpriz hediyeler armağan etti.
Sektörde gösterdiği ‘aktif’ çalışma ve başarılarıyla
gündeme gelen Farkındalık Stüdyosu tarafından
organize edilen çekiliş töreni, ünlü radyo programcısı Yasemin Şefik’in sunumuyla gerçekleşti. 4
Nisan tarihinde gerçekleşen çekilişte; bir kişi 2017
Model Hyundai Tucson, bir kişi Iphone X, bir kişi
ise Samsung UHD TV kazanarak birbirinden değerli
hediyelerin sahibi oldu.
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KABULLENMEK
Kabulenmek, hayatta kolay kolay öğrenilemeyen ama keşfedildiğinde de insanı tüy
kadar hafif hissettiren bir duygu verir insana.
İnsan, en zor anlarında bile önce inkarla karşılık verdiği ardından varlığını yadsıdığı olay
ve durumlara bile ne tepki verirse versin, en
sonunda tanışır bu duyguyla...
Peki kabullenmek neden bu kadar zor? Kontrol duygumuzun yoğunluğundan mı? Hiçbir
şeyi kimseye teslim etmeyip her şeyin kendi
kontrolümüzde gelişeceğinden ve sonuçlanacağından hangi ara bu kadar emin olduk?
Hayatımızın akışı hep aynı mıydı sahiden?
Tüm yollar denenir, bazen kendi yolumuzdan
çıkılır, bazen dışarıdan bir gözün bu kişinin
siz olduğuna inanamayışını dahi göze alarak
yaptığımız her girişim beyhude bir uğraştır.
Sadece kabullenmek yeterlidir bazen...
O zaman kendi içinizde akan nehre koyduğunuz setleri kaldırdığınız andır, etrafa çok
taşmasın kendi yatağında aksın fena mı? dediğiniz tüm kendi bahanelerinizle yüzleştiğiniz andır. Çünkü her ne kadar kelime anlamı
olarak herhangi bir uğraş gerektirmesede
zordur kabullenmek... Bunca zaman kontrol
ettiğiniz düşünceler artık size karşı gelmekte, artık kontrolün sizde olmadığını, gidişata

sadece geçerken bakılabileceğiniz gerçeğini
görmek istememektir. Hatta bir zamanlar etrafınızda olan herkes size bunu denemenizi
de önerir.
Önceleri herkesin bildiği ama sizin bilmediğiniz bir boşlukta kelimeyi nasıl uygulayacağınızı düşünüp “Gerçekten bir şey yapmam
gerekmiyor mu? tamam canım o kolaymış
ben yaparım onu” diyerek çocuksu tepki verebilirsiniz. Tabi ilk denemede çuvallamamız
da çoğu zaman bu yüzdendir.
Kabullenmek, bilinenin aksine pasif kalıp hiçbir şey yapmamak değil, kontrol etmeden bir
şeylerin yaşamınızdan geçişine güvenmek ve
bu sürece şahitlik etmektir. Bizi en iyi tanıyan
yine bizizdir. Çoğu zaman kendimizle baş
başa kaldığımızda da en acımasız eleştirileri
yine kendimize biz yaparız. “Keşke şu olayı
daha farklı yapsaydım’’ dediğiniz herhangi
bir konuyu ele alalım. Daha iyisini o zaman
bilseydiniz yapmaz mıydınız? Elbette yapacaktınız. Ama şu an bildikleriniz o zaman
yoktu. Dolayısıyla şu an bildikleriniz de gerek farkında olarak gerek olmayarak önceki
kabullenişlerinizin bir sonucu olarak yaşandı.
Hayatınızda yapmanız gerekenler konusunda gerekli uğraşları yerine getirip yeterli

Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

çabaları kendinizce yeterli miktarda gösterdiyseniz belki de en kolay aşamaya gelmişsiniz demektir. Bazen her yolu denemenize
rağmen ekstra çaba harcamak, bir konuda
aşırı ısrar etmek, yoksunluk ve hayata karşı
güvensizlik oluşturur. Aslında siz de kendi
işinizi kendiniz için zorlaştırmış olursunuz.
Kabulleniyor olmayı, bir tren yolculuğuyla
geçilen uçsuz bucaksız arazide görülenleri hayatınızın çeşitli bölümlerinden kesitler
olarak genel bir perspektif içinde yorumlarsanız hiç birinin birbirinden habersiz ya
da tesadüf sonucunda yaşanılmadığını fark
edersiniz. Böylece en doğru kararı kabullenip bir sonraki aşamada kendiniz için neler
yapabileceğinizi görebilmek olacaktır.
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ÇOCUKLARIN
NEŞESİ
DÜNYAYI
SARSIN!
Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pendorya AVM’de coşkuyla kutlandı.

Açıldığı ilk günden bu yana, özel günlerin ve
bayramların vazgeçilmez adresi olan Pendorya AVM, 21-23 Nisan tarihleri arasında
akıllı robot Sanbot ile 23 Nisan coşkusunu 3
gün boyunca kutladı.
21, 22 ve 23 Nisan tarihleri boyunca 4 seans olarak gerçekleşen etkinlikte tüm çocuklara Türk Bayrağı dağıtıldı. Sanbot ile dans
ederek eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar,
Sanbot’la fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Farkındalık Stüdyosu organizasyonu olarak gerçekleşen bu muhteşem
etkinlikte çocuklar, bayramın keyif dolu neşesini yaşadı.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
GECE KREMİ
Malzemeler
1 kahve fincanı maydanoz suyu
1 ampul A vitamini
10 gr haşlanmış krem haline
gelmiş kemik iliği
1 yemek kaşığı jojoba

Hazırlanışı

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Kemik iliği bir büyük bardak sıcak suda haşlanır. Blenderdan geçirilerek krem kıvamına getirilip ve diğer malzemeler eklenir. Kreminizin güzel kokması için lavanta yağı, gül yağı ya da
sevdiğiniz bir yağı ekleyebilirsiniz. Soğuk bir yerde muhafaza edin. Akşamları yatmadan önce
cildinize hafif dokunuşlarla sürün.

SAÇA NEM VERMEK İÇİN
Malzemeler
4 çorba kaşığı bal
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırılıp saçınıza masaj yaparak uygulayın.
Banyo yapmadan önce, saç uçlarınızı ovarak zeytinyağı sürün.
Sıcak havluyla sarın, yaklaşık 5 dakika bekletin. Sonrasında her
zamanki şampuanınızla yıkayın.

GENÇLİK İKSİRİ
Malzemeler
3 litre su
1 kahve fincanı şeker (arzu edilirse)
1 su bardağı çay
2 çubuk tarçın
6 kakule
1 tatlı kaşığı karanfil
4 adet japon mantarı

Hazırlanışı
3 litre suyun içerisine tüm malzemeleri ekleyerek 15 dakika kaynatın. Soğuyunca süzüp temiz bir kavanoza boşaltın. Serin ve karanlık bir
yerde içerisine mantarı da ilave ederek 7 gün bekletin. Her gün 1 kahve fincanı için. Buzdolabında muhafaza ederek 10 günde bir yenileyin.
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ÖZGE ULUSOY İLE ALIŞVERİŞİN NABZI
SAMSUN PİAZZA’DA ATTI
Karadeniz’in en büyük AVM’si Samsun Piazza, 15 Nisan Pazar günü Özge Ulusoy ile ziyaretçilerine unutulmaz bir moda deneyim
yaşattı.
Samsun Piazza, ziyaretçilerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışını, yaptığı etkinlikler ile sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir köşesinde birbirinden başarılı organizasyonlara imza atan Farkındalık Stüdyosu tarafından düzenlenen
sürpriz dolu etkinliğe, moda dünyasının ünlü ismi Özge Ulusoy katıldı.
9 – 12 Nisan tarihlerinde Instagram yarışmasıyla belirlenen
3 şanslı kadın takipçi, 15 Nisan Pazar günü Özge Ulusoy ile
tüm masrafları Samsun Piazza tarafından karşılanan benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşayarak, stillerini baştan yarattılar. Özge Ulusoy’un moda ve stil önerileri ile hem dolaplarını hem de tarzlarını yenilerken, unutamayacakları bir gün
yaşadılar.
Farklı ve keyifli bir alışveriş deneyiminin ardından Samsun
Piazza’nın etkinlik alanında konuşmacı olarak sahne alan
Özge Ulusoy; modaya dair önerilerini, stil ipuçlarını ve son
moda trend’leri etkinlikte yer alan ziyaretçilerle paylaştı.
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BAHAR YORGUNLUĞU İŞTAH DENGENİZİ BOZMASIN!
adet ceviz veya 8-10 adet fındık ara öğün
olarak tüketilmesi tercih edilmelidir.
Yapılan çalışmalarda özellikle günlük ceviz
tüketimi kardiyovasküler rahatsızlık riskini
azaltmakta ve kanseri önleyici bir besin olarak tüketilmelidir.

Fatma Fidan

Biyolojik saatinizi yeni mevsime göre ayarlamanız gerekiyor. Doğru beslenerek ve
egzersiz yaparak enerjinizi ve bağışıklığınızı
korumak çok kolay olacaktır.
Kış mevsiminden bahar aylarına geçiş döneminde metabolizmada uyum problemleri
görülmektedir. Bu süreçte genellikle kas ağrıları, sırt ve boyun ağrıları, yorgunluk, ruhsal
sıkıntılar, konsantrasyon eksikliği, uyku bozuklukları, unutkanlık ile kendini hissettiren
bahar yorgunluğu ve mide, bağırsak problemleri görülmektedir. Beraberinde hafıza
zayıflaması daha ileri dönemlerde depresyon gibi aşılması zor süreçlere de neden olmaktadır.

Sıfır karbonhidrat alımı depresyonu tetikler. Beslenmemizden eksik edilmemelidir
Yapılan çalışmalarda; tahıl grubu içermeyen
karbonhidrattan yoksun diyetlerin kişileri
daha agresif ve depresif hale getirdiği kanıtlanmıştır.
Su içmek için susamayı beklemeyin!
Ödem hormonal dengelerdeki değişmeler
nedeniyle bahar aylarında en sık karşılaşılan
problemlerdendir.
Bahar aylarında yükselen ısı ve nem ile birlikte vücutta sıvı kaybı artmaktadır. Bu nedenle sıvı tüketimi artırılmalı tuz tüketimi
azaltılmalıdır. Günde 2.5-3 lt su içilmelidir.
Kahve tüketiminizi arttırın!
Kahve ve kafein ile ilgili son yapılan çalışmalara göre günde 2-3 fincan kahve içenlerin
zihinsel performansı artıyor, depresyona girme riski düşüyor. Orta düzeyde kahve tüketiminin, hafıza ve mantıklı düşünme üzerine
olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca

Ulusal İlaç Bağımlılığı Kuruluşu NIDA’ya göre
kafein, nikotin ve alkol gibi bağımlılık yapacak maddeler arasında yer almamaktadır.
Posa içeriği yüksek besinler tercih edilmelirdir
Mevsim geçişlerinde kabızlık gibi bağırsak
problemlerine karşı posalı besinler tüketilmeli, öğünlerde mutlaka sebze yemeği veya
salata tüketilmelidir.
D Vitamini düzeylerinizi ölçtürün!
Yapılan çalışmalar; D vitamini eksikliğinin,
depresyon belirtileri yarattığını gösteriyor.
Son yıllarda, D vitamini eksikliğinin osteoporoz, kalp hastalıkları, diyabet, bazı kanserler
ve multipl skleroz gibi bağışıklık sistemi hastalıklarının yanı sıra depresyonlada ilişkili olduğu bulunmuştur. D vitamini en çok balık,
süt ve süt ürünlerinde bulunur.
Düzenli egzersiz yapılmalıdır
Yapılan araştırmalar düzenli yapılan egzersizin strese karşı olumlu etkileri olduğunu
kanıtlamaktadır. Düzenli egzersiz yapmak,
vücut ağırlığının dengelenmesine, metabolizmanın hızlanmasına, kişinin kendisini daha
sağlıklı ve zinde hissetmesine yardımcı olmaktadır. Haftada 3 kere 40 dakika süreyle
tempolu yürüyüşler yapılmalıdır.
Sağlık insana sunulan en büyük hediyedir.
Sağlığınızın kıymetini bilmeniz dileğiyle...

Bahar yorgunluğunun en büyük sebebi havada artan elektrik yükü ve bunu taşıyan negatif-pozitif iyonlardır. Sağlıksız beslenme,
vitamin ve mineral eksikliği, tiroit bezinin
düzensiz çalışması bahar yorgunluğunun
nedenlerindendir. Bahar yorgunluğuna dikkat edilmez ise kronikleşebilmektedir.
Bu durumdan sağlıklı beslenerek çıkılabilir,
bahar yorgunluğunu ve bağışıklık sistemimize olumsuz etkilerini azaltabiliriz.
Kahvaltıyı asla ihmal etmeyin!
Araştırmalar, kahvaltı etmeyenlerin günün
ileriki saatlerinde daha çok kalori aldıklarını
kanıtlamıştır.
Strese karşı B vitamini ve Omega-3’ü tüketin!
Baharda stresin olumsuz etkilerinden kurtulmak için tam tahıllı ekmek, kuru baklagiller,
süt ürünleri, kırmızı et, tavuk, yumurta ve yeşil yapraklı sebzeler B vitamininden zengin
besinlerdir. Omega-3 yağ asitlerinin stres
hormonlarını azaltıcı etkisi olduğundan haftada 1-2 defa balık tüketilmeli, her gün 2-3
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Konser Alanı
Doldu Taştı!

8 Nisan Pazar günü Park 328 AVM’de Yasemin Şefik’in sunumu ve
İlyas Yalçıntaş’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte kalabalık doldu
taştı.
Ziyaretçilerinin akınına uğrayan etkinlikte ünlü radyo programcısı
Yasemin Şefik sordu, İlyas Yalçıntaş cevapladı. Farkındalık Stüdyosu farkıyla düzenlenen etkinlik, ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Söyleşi ve mini konser ile ziyaretçilere muhteşem dakikalar
yaşattı.
Pekerler İnşaat Grubu tarafından Osmaniye’de alışveriş ve yaşam merkezi olarak hizmet veren Park 328 AVM, bölgesinin ilk
ve tek AVM’si olma özelliğini taşıyarak, ziyaretçilerine mükemmel
deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Farkındalık Stüdyosu’nun
düzenlediği söyleşi ve mini konser etkinliğinde Yasemin Şefik’in
keyifli sohbeti ve sevilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın mini konseri
ziyaretçileri büyüledi. Osmaniye’de Park 328 AVM’de hayranları
ile bir araya gelen Yalçıntaş, en sevilen parçalarını hayranları için
seslendirdi.
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Kahraman Tazeoğlu

Gittiysem adam gibi gittim!
Sadece bir yara izi değil, bir yara izinden okunabilecek ne
varsa bıraktım geride. O konuşacak şimdi sana; ben sessizliğe gömüldükçe... Şaşırdın değil mi, izlerim böyle dillenirken dilimdeki sessizliğe? Zor olacaktı zaten; gitmenin bin,
kalmanın tek bir sebebi varken. Yıllar sonra bile hiçbir konuşmada adı geçmeyecek ama aynı zamanda da hiç unutulmayacak biri olarak kalacaksın bende. Yanımdayken bile
özlediğimden, uzağında adının bile anılmayacağını bilmek
ne acı değil mi? Bu seni biraz korkutuyor mu yoksa? Biraz
korkma; çok kork! Korkunun az olanı vakit kaybıdır çünkü...
Oysa bana geldiğinde hiçbir şey bilmiyordum. Aşkı kitaplardaki gibi zannediyordun. Severek büyüttüm ben
seni; kalbimin kollarıyla sardım. Ben sana aşktan yapılma
bir daldım; ama sen hep düşerken sarıldın. Ben geçmişin
acılarından kendime mutlu yarınlar kurmaya çalışırken,
birlikte yürüyeceğimiz yolu anlatırken, şımarıkça dinledin
beni. Anlamadın söylediklerimi. Sordum sonra kendime;
dinlediğin bensem, duyduğun kimdi? Bilemedin kıymetimi. Bilemedin gözünde çok büyütsen de kendini, bende
ancak sevebildiğim kadar büyüyebileceğini. Yaşamak dediğin güldürmemişse, ölüm dediğin de üzmüyor adamı.
Ölümün yaşamak kadar can yakmadığı bir sevdadan geç-

tim ve senin yanında sana kapadım gözlerimi; inan senden
daha karanlık değildi.
Ben seni bekleyen yalnız bir duraktım; ama sen hep yolcu
kaldın. Duraklara yanaşan her otobüsün, kapısını senin için
açtığını sandın ve gelen her otobüse tereddütsüz bindin.
Ardından ne kadar yanlış durak varsa hepsinde indin. Bense
hep aynı yerde seni bekledim. Çünkü sen benim için vazgeçilmez bir vazgeçendin. Bir gittin, bin geldin. Gelişin bana
bir şey vermediyse de eksiklerimi öğretti. Bir insan kalbi
defalarca gücenebilir başkalarına. Ama bir kere kırılır bazılarına. İşte bu yüzden, adam gibi gidiyorum! Yokluğun can
sıkıntısı, varlığın can yıkıntısı artık benim için.
Geçmişi maziye gömmeden gittim. Geçmişini öldüren, bugününü neyle kıyaslar sonra? Hayatın bir yerlerinde kaybolmak için değil, hayatın her yerinde olmak için gittim. Yaşamamış bir yaşlı olmak istemiyorum. İnsan ne kadar çok
yaşlanırsa değil, ne kadar çok yaşarsa olgunlaşır. Bir yaralı
kalp bir başka yaralı kalbin ancak halinden anlar, ama onu
iyileştiremez. Bu yüzden beni benden daha iyi anlayıp akıl
verip gideni aramaya değil, beni benim gibi anlayıp yanımda kalanı bulmaya gidiyorum.
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KAYSERI
PARK’TA YILBAŞI
ARAÇ ÇEKILIŞI
GERÇEKLEŞTI
Kayseri Park’ın “Kayseri Park’ta
Alışveriş Aşkı BMW X1 Kazandırıyor” kampanyasının talihlisi, 7 Nisan Cumartesi günü yapılan çekiliş ile belli oldu.
“Kayseri Park’ta Alışveriş Aşkı BMW X1 Kazandırıyor” sloganıyla 18 Kasım 2017-2
Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen
kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde
toplamda 50 TL ve katları tutarında alışveriş
yaparak danışma noktasında Renk Kart’ına işleten ziyaretçiler, kampanyaya katılma
hakkı kazandı. Muhteşem otomobilin sahibi 7 Nisan Cumartesi günü Noter ve Milli
Piyango İdaresi yetkilisi huzurunda yapılan

çekilişle belli oldu. 594 bin 401 geçerli çekiliş
hakkı arasından, BMW X1 marka otomobilin
talihlisi 380589 numaralı bilet sahibi Abdullah Gümüş oldu.
Özgün’den muhteşem show!

Yasemin Şefik
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Taner Aydın

Özgün

C. Serhat Türkkan

Farkındalık Stüdyosu tarafından düzenlenen
muhteşem organizasyonda Özgün sevenleriyle bir araya geldi. Birbirinden farklı ve
eğlenceli etkinliklere imza atan Kayseri Park
Alışveriş Merkezi, bu etkinliklerine bir yenisini Farkındalık Stüdyosu farkıyla ekledi. Ödüllü radyo programcısı Yasemin Şefik’in sunumuyla gerçekleşen çekilişin hemen ardından,
Türk Pop müziğinin sevilen ismi Özgün, Kayserili hayranlarıyla buluştu. Çekilişin ardından
gerçekleşen konsere ilgi oldukça yoğundu.
Sevilen şarkıcı Özgün, kendisini dinlemeye
gelen hayranları için parçalarını seslendirerek
keyif dolu dakikalar yaşattı.
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AYŞE TÜTER’DEN

Ayın Menüsü
BAL KABAĞI MÜCVERİ
MALZEMELER
• 1 dilim bal kabağı
• 3 adet haşlanmış patates
• 3 adet yumurta
• 1 adet kabartma tozu
• 100 gr peynir
• Dereotu
• Nane
• Roka
• Kırmızı biber
• Kekik
• 1 su bardağı mısır unu
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• Tuz

YAPILIŞI:
Bal kabağı ile patatesi rendeleyip
içerisine; yumurta, yağ, mısır unu, peynir,
maydanoz, nane, dereotu ve kabartma
tozunu ilave edip karıştırın. Hazırladığınız
karışımı yağlanmış tepsiye dökün ve 180
derecelik fırında pişirin. Üzerine kekik,
kırmızı biber ekip, arzuya göre yoğurt ile
servis yapın. NOT: Fırında pişirilmezse içine
yağ konulmadan, yağda kızartılabilir.

BEYKOZ KEBABI
MALZEMELER

YAPILIŞI:

• 1 koyun beyni
• 1 fincan un
• 500 gr. kuşbaşı koyun eti
• 2 adet soğan
• 1 çorba kaşığı margarin
• 2 adet domates
• 1 su bardağı çiçek yağı
• 500 gr. patlıcan
• Su
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı biber

Patlıcanları uzunlamasına dörde bölün. Tuz
ve limonlu suda yarım saat kadar bekletin
ve ardından suyunu sıkın. Kızgın yağda
arkalı önlü kızartın. Kağıt havlu üzerine
alın. Tavaya soğanla birlikte kabukları
soyulmuş, çekirdekleri çıkartılmış domatesleri
ve eti koyun. İçerisine tuz ilave edip etler
yumuşayıncaya kadar pişirin. Ateşten alarak
süzün. Patlıcanları iki dilim artı şeklinde
koyun. Hazırladığınız etten bir kaşık koyup
öte yanda zarı soyulmuş haşlanmış beyinleri
kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Etin üzerine bir
parça koyup bohça gibi kapatıp üzerine bir
kürdan sokun. Üzerine bir parça domates
bir parça biber koyup tepsiye dizin. Hepsine
aynı işlemi yapın. Süzdüğünüz et suyunu
üzerine gezdirip kapağını kapatıp yarım saat
hafif ateşte pişirin.
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SARIYER’DE BARIŞ ÇIĞLIĞI YANKILANDI
Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde barış çığlığı yankılandı. 22
Nisan tarihinde gerçekleşen konser etkinliğine ünlü şarkıcı Sinan
Akçıl katılarak, çocuklara neşe dolu bir bayram yaşattı.

‘Hepimiz Farklıyız Hepimiz Eşitiz’ sloganıyla düzenlenen
etkinlikte misafir öğrenciler, sergiledikleri muhteşem
folklor gösterileriyle tüm katılımcılara keyif dolu dakikalar yaşattı. 11 ülke ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen
misafirleri 6 gün boyunca ağırlayarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Sarıyer Belediyesi, muhteşem bir galayla bayram coşkusunu doruklarda yaşatmayı başardı.
Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde;
oyun grupları, ikramlar ve halk oyunları performansları yer
aldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, her sene 23 Nisan’da ve 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde geleneksel olarak
barış çığlığı attıklarını anlatarak, alandaki tüm katılımcıları,
“Yedi düvel duysun” sözüyle barış çığlığına davet etti. Life
Park’ta gerçekleşen etkinlikte binlerce çocuğun barış çığlığı yankılandı.
Festival tadındaki bayram etkinliklerinin ardından Farkındalık Stüdyosu tarafından organize edilen konserde ünlü
söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl yer aldı. Akçıl, Life Park’ta
gerçekleşen etkinliğe katılan tüm dünya çocuklarına 11
dilde “Hoş geldiniz” dedi. Yeni albümünde yer alan “Demesinler” şarkısını seslendiren Akçıl, bu şarkıda düet yaptığı isim Melda Gürbey’i de sahneye davet ederek sevilen parçayı birlikte seslendirdi. Bayram etkinlikleri Akçıl’ın
muhteşem konseri ile son buldu.
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KILO VERMENIZE YARDIMCI OLACAK BAHAR YIYECEKLERI
Sultani Bezelye
Sultani bezelye düz, yenilebilir bölümleri
olan, tadı ve gevrek dokusu nedeniyle ara
öğün olarak tercih edilebilecek güzel bir
seçenektir. Ve kalorisinin neredeyse %25'i
şeker dengeleyici proteinden oluştuğu için
çiğ veya pişmiş 2 su bardağı sultani bezelye
tüketmek 2 saat boyunca sizi tok tutabilir.
Aynı zamanda tavada soteleyip de tüketebilirsiniz.
Yağlı Marul
Adından da anlaşılacağı gibi biraz tatlı ve
yağlımsı bir tadı vardır. Eğer kilo verdirici bir
ara öğün arıyorsanız yağlı maruldan iyisini
bulamazsınız. Amerikan Diyet Derneği araştırmacılarına göre, 1 dilim ekmek yemekle
alacağınız kalori ile yağlı maruldan 1 büyük
demet kadar yiyebilirsiniz
Zencefil
Sadece bir çay kaşığı taze zencefil ile normalde hissettiğinizden 2 kat fazla tokluk
hissi yaşayabilirsiniz. Zencefilin içinde 2 güçlü iştah bastırıcı olan gingerol ve zingibain
maddeleri bulunur. Ayrıca zencefil güçlü bir
anti enflamatuardır ve her gün yemek ağrıyı
azaltır.
Su Teresi
Bu narin, biberimsi bir tadı olan yeşil yapraklı sebzede düşük karbonhidrat bulunur. Az
yağlıdır ve bir su bardağı başına 2 kaloriden
az bir miktar içerir. Ayrıca magnezyum, fosfor ve B kompleks vitaminleri gibi doku inflamasyonunu azaltan ve vücutta sıvı birikimini
önleyen vitaminleri içerir. Çiğ su teresi salata
ve sandviçlere eklendiğinde lezzetine lezzet
katabilir. Veya diğer yeşil yapraklılar gibi buharda pişirilebilir.
Erik
Tatlı, sulu erik bağırsaklarda hızlı bir şekilde
şişen ve iştah azaltan çözünebilir lif ile yüklüdür. Günde 2 veya 3 adet yiyerek, gıda alımınızı zahmetsizce %20 oranında azaltabilir.
Eriklerde neoklorojenik ve klorojenik asitler
bulunur. Bunlar da göz dokularını besleyen
ve makula dejenerasyonunu önlemeye yardım eden antioksidanlardır.
Bebek Marul
Baharın tatlı, hassas bebek marulu, küçük
paketlerde organik pazar ve marketlerde
satılır. Bebek marul düşük karbonhidratlı ve

yağsız olup, fincan başına sadece 5 kalori
içerir. Ayrıca bir bardak dolusu marul, kemikleri güçlü tutmak ve kırılmayı önlemeye
yarayan K vitamininin 90 mikrogramını içerir.
Kuzu Ispanak
Eğer tadı keskin ve güçlü olduğu için hiçbir
zaman ıspanak hayranı olmadıysanız, kuzu
ıspanağı deneyin. Kuzu ıspanağın şaşırtıcı
derecede hafif bir tadı vardır ve sapları kesilmiş olduğu için hazırlaması kolaydır. Ayrıca
kan şekerini ve yağ asitlerini hücrelere taşıyan ve böylece doldurulmuş yağ hücreleri
yerine yağları enerjiye çeviren bir antioksidan olan lipoik asit açısından zengindir.
Patlıcan
Bu mor renkli güç merkezi aslında bir sebze
değil, berrygillerden bir meyvedir. Ve fincan
başına 20 kaloriden az ve aynı zamanda şeker olarak düşük, kas güçlendirici protein ve
potasyum açısından da yüksek olmasından
dolayı diyet yapanlar için vazgeçilmezdir.
Közlenmiş, fırınlanmış, haşlanmış veya sote
olarak tüketebilirsiniz.
Kabak
Çıtır dokusu ve neredeyse tadının olmaması
nedeniyle bu yaz kabakları salata ve sebze
tabaklarına hem doyurucu hem de göze batmayan bir eklenti yapmaktadır. İçi doldurulabilir, fırınlanabilir, ızgara yapılabilir ve diğer
yemeklere eklenebilir. Lif ve su miktarı olarak
yüksektir, böylece yer fıstığı ezmesi ve tam
yağlı yoğurda göre daha az kalori içererek
aynı iştah kapatan hissi size yaşatabilir. Genelde küçük kabakları tercih etmenizi öneririm.
Kültür Mantarı
Sabit bir hızda kilo vermek için, kan şeker
seviyelerinizi düşük tutmalısınız. İşte bu
konuda kültür mantarları ön plana çıkıyor.
Bu mantarlar, bağırsaklardaki karbonhidrat
emilimini durdurmak, şekeri hızlı bir şekilde
yakmak ve böylece kilo verme çabalarınızı
sabote etmeme konusunda size yardımcı
olabilecek bir molekül olan, protein içerir.
Günde bir su bardağı kültür mantarı ile kilo
vermenizi %50 oranında hızlandırabilirsiniz.
Bamya
Bamya biraz gizemlidir. Yağsız, kolesterol
içermeyen, düşük karbonhidratlı ve özellikle
protein açısından yüksektir. Ve bu yenilebilir
tohum kabukları en doyurucu sebzeler sını-

Taylan Kümeli

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

fında değerlendirilir. Bamyadaki asıl sır ise,
içerisindeki müsilajdır. Bu madde yemeye
başladığınız anda midenizde jelimsi bir tabakaya dönüşerek tok hissetmenizi sağlar.
Ananas
Konserve olanlarını geçerek bahar aylarında
çıkmaya başlayan taze olanlarını tüketmenizi
öneririm. Aslında ananas diğer ürünlere göre
fruktoz (doğal meyve şekeri) açısından biraz
yüksek olsa da, yine de hafif bir yiyecektir.
Bir su bardağı küp küp doğranmış ananas
yaklaşık 82 kalori içerir. Ve bu onu dondurmadan daha tatlı bir yiyecek yapar. Ananas
aynı zamanda bromelainin mükemmel bir
kaynağıdır. Bromelain, kanser ve arterit gibi
hastalıklara neden olan inflamasyonu azaltmasıyla bilinen bir enzimdir. Ayrıca sindirime
yardımcı olduğu da bilinmektedir ki bu da
onu yüzyıllardır mide sıkıntılarını azaltmak
için kullanılan bir besin yapar.
Avokado
Avokado ortalama sebzelere göre yağ ve kalori açısından yüksektir. Su bardağında 120
kalori ve 11 gram yağ içermektedir. Ancak
içerisinde bulunan yağ kalp sağlığını koruyan tekli doymamış yağdır. Bir diğer yağ gerçeği ise A , E , D ve K gibi önemli vitaminlerin
vücut tarafından tamamen emilimine yardımcı olur. Ayrıca sindirmesi uzun sürdüğü
için uzun süre tok kalmanızı sağlar. Aslında,
birçok araştırma Akdeniz tarzı beslenmedeki
avokado gibi sebzelerden gelen iyi yağların
kiloyu uzun süre korumada etkili olduğunu
göstermektedir.
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MOTTO SAĞLıK
Katkılarıyla...
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MIDE BULANTISI HASTALIK HABERCISI
pi uygulamaları durumunda da görülüyor”
dedi.
Mide bulantısı hafife alınmamalı

Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

Yemeği fazla kaçırma, zehirlenme, üşütme, gibi gündelik hayatta herkesin yaşadığı mide
bulantısı ciddi sağlık sorunlarının
habercisi olabilir. Mide bulantısının böbrek yetmezliği, kulak hastalıkları ve kalp krizi gibi hastalıklarda da görüldüğünü belirten
Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr.
Enes Murat Atasoyu, “Bulantı genellikle altında yatan hastalığın
kendine ait diğer belirtileri ile birlikte görülür ve tek başına ortaya
çıkmaz” açıklamasında bulundu.

Uzun süreli bulantı durumunda mide ülseri, iç kulak hastalıkları, ileri evre böbrek yetmezliği, bazı kalp krizi tipleri, kan şekerinin
kontrolsüz yükselmesi ve kafa içinde basınç
artışı gibi daha ciddi hastalıkların da akla
gelmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr.
Atasoyu, “Araç tutması, iç kulaktaki dengeden sorumlu yarım daire kanallarının harekete aşırı hassas oluşuna bağlı gelişir ve araç
içinde seyahat ederken ortaya çıkan bulantı
ve sonrasında kusma ile kendini gösterebilir”
şeklinde konuştu.
Mide bulantısına neden olan hastalıklar
Mide ülseri: Mide bölgesinde ağrı, midede
yanma, kaynama, hazımsızlık gibi yakınmalar olur. Ülser varlığı midenin normalde olan
gıdaları ileri doğru iten hareketlerinin tersine
dönmesine ve böylece bulantı-kusma oluşmasına yol açabilir.
Bağırsak tıkanıklığı: Karın ağrısı, karında
şişkinlik, dışkı yapamama, dışkıya benzer
nitelikte kusmuk çıkarma, yüksek ateş ile
görülür. Bağırsaklarda mekanik (kitle varlığı,

karın için yapışıklıklara bağlı vs.) veya kanda
potasyum düşüklüğü gibi elektrolit bozukluğunun olması nedenli tıkanıklık gelişebilir.
İç kulak ve beyincik ile ilgili hastalıklar:
Bu hastalıklarda ön planda dengesizlik ve
baş dönmesi yer alır. Ek olarak bulantı yakınması da gelişir. Örneğin; Meniere hastalığı, vestibüler nörit, beyincikte kitle varlığı
gibi.
Kontrolsüz hipertansiyon: Hipertansiyonu
olan bireylerde tedavi kullanılmaması veya
yetersiz tedavi nedeniyle kan basıncının çok
yükselmesi durumunda baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı görülebilir.
Kontrolsüz şeker hastalığı: Şeker hastalığı
olan hastaların diyete uyumsuzluk, araya giren enfeksiyonlar veya tedavi yetersizliğine
bağlı kan şekerinin çok yükselmesi durumunda ‘diyabetik ketoasidoz’ adı verilen bilinç değişiklikleri, bulantı-kusma, karın ağrısı
ile kendisini gösteren bir tablo gelişir.
İleri evre böbrek yetmezliği: Böbrekler tarafından vücuttan uzaklaştırılması gereken
metabolizma atık ürünlerin atılamaması nedeniyle bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik,
kilo kaybı, idrar miktarında azalma belirtiler
oluşabilir.

Mide bulantısı herkeste görülebilen ve oldukça yaygın olan bir durum olsa da sindirim sistemi problemleri, iç kulak sorunları,
kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon
veya şeker hastalığı olan kişilerin yanı sıra
kokular ve hoş olmayan görüntülere karşı
aşırı hassas bir yapıya sahip olanlarda daha
sık görülüyor.
Mide bulantısının sebebi psikolojik de
olabilir
Gebelik ve psikolojik durumu iyi olmayan
bireylerde organik bir hastalık olmadan da
mide bulantısı ve kusmanın görülebildiğini
belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat
Atasoyu: “Besin zehirlenmesi, araç tutması,
ishal, migren, uyuşturucu alımı, kemotera-
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5 SORUDA TIROID NODÜLÜ
2. Tiroid nodüllerinin tümü kanser anlamına mı geliyor?
Nodüllerin bu kadar sık görülmesine rağmen, tiroid kanseri nadir olarak görülüyor. Yani her nodül saptandığında bunun
kanser olduğunu düşünmemek, nodüllerin
büyük bir kısmının iyi huylu olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Dr. Mithat Bıyıklı
Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Tiroid hücrelerinin, tiroid bezi içinde bir kitle oluşturacak şekilde
anormal derecede büyümeleri
olarak tanımlanan nodüller, toplumun yaklaşık %10’unu etkiliyor.
Nodüllerin, %1- 5 oranında kanser
riski taşımaları açısından önem
taşıdığını ancak her nodülün de
kanser olmadığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Uzmanı Dr. Mithat Bıyıklı, “Tiroid
nodülleri tek başına ayrı bir tiroid sorunu olabileceği gibi, birçok
farklı tiroid hastalığının klinik bulgularından sadece biri de olabiliyor” dedi.
Nodüllerin büyük bir kısmının iyi huylu olmasına karşın %1-5 oranında kötü huylu da
olabileceğini söyleyen Dr. Bıyıklı, bir kişinin
vücudunda nodül saptandığında hastalığının mutlaka bu açıdan değerlendirilerek,
gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini
vurgulayarak nodüllerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
1. Tiroid nodülünün görülme sıklığı nedir?
ABD gibi iyot eksikliğinin ortadan kaldırıldığı
ülkelerde toplumun %4-7’sinde tiroid nodülüne rastlanırken, Türkiye gibi iyot eksikliğinden etkilenen ve yöreye özgü guatr bölgeleri bulunduran ülkelerde bu oran %10- 15
seviyelerine kadar çıkabiliyor.
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3. Tiroid nodülü olan kişiler, ne tür yakınmalarla hastaneye başvuruyor?
Hastalar boyunlarında dolgunluk-şişlik,
asimetri gelişmesi, yutkunurken takılma-gıcık hissi, ses kısıklığı gibi bulgularla
nodülü fark ederek hastaneye gelebiliyor.
Farklı bir işlem için yapılan kontrol ve çekilen ultrasonografi sonrasında da nodül
tesadüfen saptanabiliyor.
4. Her tiroid nodülü için ameliyat gerekiyor mu?
Tiroid bezinde saptanan her nodül için
ameliyat gerekmesede tüm nodüllerin
ciddiye alınması gerekiyor. Temelde ris-

ki olmayan ve 1 santimden küçük olan
nodüller izlenirken, 1 santimin üstü veya
risk grubuna giren hastalardaki nodüllere
ince iğne aspirasyon biyopsisi öneriliyor.
Biyopsi sonucunda, kuşkulu ya da kanser
olarak rapor edilen nodülü olan hastalar
ameliyat olabiliyor. Tiroid kanserleri, bugün bütün kanserler içerisinde cerrahi
yöntemlerle etkin olarak tedavi edilebilen birkaç kanser türü arasında bulunuyor.
5. İyi huylu nodüllere de ameliyat uygulanıyor mu?
İyi huylu olduğu bilinsede eğer nodül
büyükse ve büyümeye devam ediyorsa,
yutma güçlüğü ve ağrıya neden oluyorsa ameliyat yapılıyor. Tiroid kanserinde
ve hipertiroidi hastalarında tiroid bezinin
tamamının çıkarılması tercih edilirken, iyi
huylu kanser ameliyatlarında daha sınırlı tutuluyor. Büyük nodül, tiroid bezinde
bulunduğu yere göre tamamen çıkarılıyor. Diğer tarafta ise hastanın daha sonraki yaşamında gereksinimi olacak olan
sağlam tiroid dokusu bırakılıyor.

AĞRIYAN DIZI SIKI BAĞLAMAYIN
Dizde şişlik veya kilitlenme oluyorsa doktora başvurulmalı
Dizde bir darbe sonucunda şişlik, hareket
kısıtlanması varsa, yürürken dizde anormal
bir durum hissediliyorsa veya dizde kilitlenme durumu oluyorsa mutlaka doktora
başvurulması gerektiğini söyleyen Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir, “Dizdeki şişliğe, şişen bölgede ısınma ve
yüksek ateş eşlik ediyorsa, acil cerrahi müdahale gerektiren bir durum söz konusu olabilir ve hemen doktora gitmek gerekir” dedi.
Sportif aktivite diz ağrısına neden olabilir

Op. Dr. Taner Özdemir
Nöroloji Bölümü Direktörü

Diz ağrıları, yaş gruplarına göre
farklı nedenlerle ortaya çıkıyor.
Dizdeki eklem rahatsızlıklarının
ihmal edilmesi, hasar oranını arttırıyor. Bu nedenle diz ağrısı yaşayanların hemen doktora başvurmalarının çok önemli olduğunu
belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir, “Meslek ve spor aktivite durumu diz
rahatsızlıklarını etkileyen önemli
etmenlerin başında geliyor. Dizde herhangi bir anormallik hissedildiği takdirde hemen doktora
başvurulmalı, ihmal edilmemeli.
Ağrıyan diz sıkı bağlanmamalı”
uyarısında bulundu.

Diz ağrılarının nedenlerinin öncelikle yaş,
meslek grupları ve sportif aktivite yoğunluğuna göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir, “Ağrılar, dizin aktiviteler sonucunda yaralanması, çeşitli nedenlerle oluşan
mekanik problemler ya da artrit hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Bunların dışında,
nadir olarak görülen bazı anormallikler de
diz ağrılarına sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.
Diz kapağının tam ortada olmaması diz
ağrısı sebebi
Diz kapağının, anatomik olarak olması gereken yerin dizin tam ortası olduğunu belirten
Op. Dr. Taner Özdemir, “Bazı nedenlerle diz
kapağı tam ortada olmayabiliyor. İlk bakışta
pek önemli bir sorun olarak görülmese de
bu anomaliye sahip olanların çeşitli diz rahatsızlıkları yaşama riski daha yüksek” dedi.
‘Sporcu hastalığı’na dikkat
Spor yapmanın sağlık için son derece gerekli

olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.
Dr. Taner Özdemir, “Ancak yoğun sportif
faaliyet ve aşırı yüklenmenin çeşitli rahatsızlıklara, hatta bazen geriye dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir” açıklamasında bulundu. Özdemir, “Diz bağlarındaki
yaralanmalar ve menisküs yırtıklarının halk
arasında ‘sporcu hastalığı’ olarak bilinmesinin nedeni de bu. Diz bağlarının yaralanması, genel söylemiyle ‘ön çapraz bağ yaralanması’ oldukça sık rastlanan bir durum.
Genellikle sportif aktiviteler sırasında ya da
ağır iş sonucunda meydana geliyor. Menisküs de yoğun spor yapanlarda ve çalışırken
sürekli diz çökenlerde daha çok görülüyor”
ifadelerini kullandı.
Çocuklar dize aşırı yüklenmemeli
Çocuklar söz konusu olduğunda dikkat ve
hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Taner Özdemir, “Spor yaparken
aşırı yüklenme özellikle çocuklar açısından
tehlikelidir. Çocuklar spor yaparken fazla
yüklenme nedeniyle dizde çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Çocuklarda kemikler
ve epifiz kıkırdaklar çok yumuşak olduğu
için aşırı yüklenme, dizin ön kısmındaki yumuşak kıkırdak parçasının zedelenmesine,
çeşitli rahatsızlıklar oluşmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.
Ağrıyan diz sıkı sarılmamalı
Dizde şişlik ve ağrı olduğu takdirde buz uygulanarak dizdeki ağrı ve ödemin azaltılabileceğini belirten Op. Dr. Taner Özdemir,
“Uzanın ve ayağınızın altına bir destek yerleştirin. Ayrıca dizi çok sıkı olmamak kaydıyla bandajla da sarın” dedi.

Yoğun fiziksel aktivite gerektiren bir meslek
söz konusuysa, iş yeri hekimiyle görüşülerek
gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir,
bazı diz rahatsızlıklarının acil cerrahi müdahaleye gereksinim duyduğunu belirterek,
bazı rahatsızlıklarında uzun süreli rehabilitasyon gerektirdiği tedaviye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özdemir, “En çok bilinen diz
rahatsızlığı menisküs olsa da dizde oluşabilecek sorunlar bununla sınırlı kalmıyor” dedi.
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FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Başarılı bir ay sizi bekliyor. Yönetici gezegeniniz Mars yaşamınızda büyük önem
taşıyor. Cesur ve özgür olacağınız bir
dönemdesiniz. Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için
doğru bir zaman dilimi içinde olduğunuzu biliyorsunuz. Maddi açıdan parlak bir
dönemde olacaksınız. Paraya karşı ilginiz
artacak. Venüs bu ay size para kazandırmaya devam edecek. Daha sonra iletişim
evinize geçerek çevrenizi hareketlendirecek. Yapmanız gereken birçok şeyi
arzunuz dahilinde yapıyorsunuz. Para
kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır.

YENGEÇ
Yakınlarınızla kuracağınız sevgi bağları
önemli olacak. Eğer yakınlarınızla sorun
yaşıyorsanız, aile içi huzursuzluklara son
vermek için yakınlarınızdan ara buluculuk yapmalarını bekleyebilirsiniz. Özellikle aile büyükleri bu konuda size yardımcı
olacak. Sezgilerinizin yüksek olmasından
dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim
içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak
yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları
kolluyorsunuz. Yaşantınızdan keyif almasını öğreneceksiniz.

BOĞA
Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size
ödül getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda
etkin kişiler, istediğiniz şansı size verecek
ve bu sayede birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Yıllardan sonra Oğlak’taki
Satürn’den kariyerinizle ilgili muhteşem
bir destek alıyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir dönem olacağından emin
olabilirsiniz. Kişisel değer kavramlarınız
önemli ve bu nedenle, kararsız ortalıkta
dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz. Kendinizde yetersiz gördüğünüz konularda
daha disiplinli olmak zorundasınız.

ASLAN
En aktif ve başarılı dönemlerden birini
yaşıyorsunuz. Düşündüğünüz birçok şeyi
gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda
gayretli olacaksınız. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almanız
gereken uygun aylardan birindesiniz.
İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal
çevreniz maddi kazançlarınızı arttırma
konusunda size yardımcı olacak. Sosyal
statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir
arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi
onlarla birleştireceksiniz.

İKİZLER
Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki
onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Artık sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan
olayları yeniden gözden geçirmelisiniz.
Partnerinize daha çok zaman ayırmalı,
onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Katılacağınız davetlerde farklı
kişilerle konuşmak, motivasyon açısından sizi olumlu etkileyecektir. Ortak
hobiler geliştirerek, ufkunuzu genişleteceksiniz. Bacak kaslarına kramp girebilir.
Spor yaparken baldırlarınızı zorlamamalısınız.

BAŞAK
En parlak dönemlerinizden birini yaşayacaksınız. Hiçbir şeyden korkmayın. Daha
atak ve çevik olmak için, her türlü destek sizden yana unutmayın. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim
olacak. İleriyi gören bir düşünce yapısı
içinde hareket ederken, para ile ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha
olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız.
Kendinize her zamankinden daha fazla
güveneceğiniz bir ay içindesiniz. Bu koşullar her zaman kişinin karşısına çıkmaz.
Fırsatlardan faydalanmanın tam zamanı.
Arkadaşlarınızın bile kariyerli kişilerden
olmasına dikkat edeceksiniz.

Haberler / MALl&MOTTO

TERAZİ
Sevdiklerinizle birlikte ortak duygu birliği
içinde olsanız bile, aranızda oluşabilecek
sürtüşmelere engel olamayacaksınız. Bazılarınız aile sorumluluğunu yüklenirken,
büyüklerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz. Ailenizin yaşantınıza saygı göstermesini bekliyorsunuz. Bunu onlara anlatmak zorunda kalmak sizi biraz sıkabilir.
Sizin onlardan beklediğiniz anlayış daha
sonra iş çevrenizde sizin takdir nedeniniz olacak. Maddi konular sizin için her
zaman çok önemli sizde biliyorsunuz.
Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da
getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde
kullanabileceksiniz.

OĞLAK
Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edeceksiniz. Bu dönemde
sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz. Çevrenizdeki
olayları lehinize kolayca çevireceksiniz.
İnsanlara yardım etme duygunuz harekete geçecek, toplumda misyonu olan
kuruluşlarda görev yapacaksınız. Eğer;
şimdiye kadar hiçbir yerde çalışmamışsanız, artık kendinize bir uğraş bulabilirsiniz. Bu durum sanatçılar için de çok
önemli olacaktır. Yıllarca çalışıp bir yerlere gelemeyenler, iyi niyetli hareketlerinin karşılığını göreceklerdir. Eğer sağlık
sorunlarınız varsa hızla iyileştiğinizi göreceksiniz.

AKREP
Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz
çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin.
Oldukça hırslı bir karakter yapısıyla politika, ticaret gibi denemediğiniz konularda başarılı olacaksınız. Eşinizin veya sevgilinizin parasından faydalanacaksınız.
Bu dönemde hem kolay para kazanacak
hem de ödemelerinizi kolay yapacak ve
borçtan korkmayacaksınız. Eğer yaşınız
belli bir sınırın üstündeyse, yatırımlar konusunda belli kaynaklar üzerinde duracaksınız. Fiziksel anlamda oldukça çekici
ve aktif bir tavır içindesiniz.

KOVA
Bu dönem gerekli yerlerde beklemeli
ve hareketlerinizi ayarlamalısınız. Çünkü
sevdiğiniz kişi de iş konusunda size gereken desteği verecektir. Çevrenize yardım
etme isteği içindesiniz. Yardım kuruluşlarının aktivitelerine katılırken, yeni para
kazanma imkanları doğacak. Çünkü bulunacağınız çevrelerde tanışacağınız kişiler, size maddi olanak sağlayacak kişileri
karşınıza çıkaracak. Tanışmalar ve ortak
çalışmalar için uygun bir dönem değil.
Bu tarihlerde kendi içinize yönelmeli, değer verdiğiniz duygularınızla ilgilenmek
için çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz.
Duygusal konularda hırçın yönleriniz sizi
gergin yapabilir.

YAY
Kariyerinize destek verecek kişiler aile
bireyleriniz olacaktır. Onların size vereceği enerji çok önemli olacak ve kariyer
fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacak. Hissi yetenekleriniz
sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok
kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız. Ailenizle ilgili konuların gündem
kazanmasıyla yaşadığınız duygu bağlarını pekiştireceksiniz. Güçlü duygularla
başlattığınız çalışmalarınızı inatla sürdüreceksiniz. Aile büyüklerinin sorunları
gündeme gelebilir.

BALIK
İş yaşantınızdan çok aile içi ilişkiler önem
kazanıyor. Evinizle ilgili tadilat durumları
ortaya çıkacak. Tabii ki yaşam sadece aile
hayatı olmayacak. Bu dönem yaşamın
tadını çıkarmak istiyorsanız, harcamaları
gereksiz yere artırabilirsiniz. Eğer bir aile
şirketiniz varsa, başarılı çalışmalar içinde olacak ve yatırımlarınızı genişletmek
isteyeceksiniz. İstekleriniz konusunda
sabırlı ve özverili davranacaksınız. Artık
para biriktirmek isteyeceksiniz ve maddiyata gereken önemi vereceksiniz. Maddi
konular sosyal yaşamla birlikte gelecek.
Eğer çevrenizle bütünleşebilirseniz çevresel koşullarınızdan para kazanma şansınız çoğalacaktır.
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FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

NO
ANKARA
1 ANKAmall AVM
2 Forum AnkaraİSTANBUL
Outlet
NO
3
Acity
Outlet
1 City's Nişantaşı AVM
Gordion AVM
24 ÖzdilekPark
İstanbul AVM
5
Kentpark
AVM
3 Kanyon AVM
Cepa AVM
46 Galleria
Ataköy AVM
7
Next
Level
AVM
5 Buyaka AVM
Atlantis
AVM Mall
68 Emaar
Square
TaurusAVM
AVM
79 Trump
10
Nata
Vega
8 Capitol AVMOutlet
11
One Tower
9 Viaport
AsiaAVM
Outlet
12
Antares
AVM
10 İstinyePark AVM
13 ArmoniPark
Podium Ankara
AVM
11
Outlet
Center
14 Astoria
Anatolium
12
AVMAnkara AVM
15 Akasya
Arcadium
AVM
13
AVM
16 Sapphire
Kızılay AVM
14
Çarşı
17
Panora
AVYM
15 Zorlu Center
18 Kale
365 Outlet
AVM Center
16
19
Tepe
Prime
Avenue
17 CanPark
AVYM
20 ArenaPark
Armada AVM
18
AVYM
19 Palladium AVM
TIWITTER
20 Marmara Forum AVM
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NO

ANKARA

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

BEĞENİ

BEĞENİ

5.491
5.180

NO
DİĞER
TIWITTER
1 Mavibahçe AVM
2 TerraCity AVMANKARA
NO
Kulesite AVM
13 ANKAmall
AVM
Park Afyon
AVM
24 Antares
AVYM
5
Espark
AVM
3 Atlantis AVM
Forum Gaziantep
AVM
46 Armada
AVM
7
Forum
Kayseri
AVM
5 Bilkent Center AVM
Gebze
Center
68 Tepe
Prime
Avenue
Forum Mersin
79 Kentpark
AVM AVM
10
Forum
Bornova
8 Nata
Vega
OutletAVM
11
MarkAntalya
AVM
9 Next
Level AVM
12
Forum
Trabzon
AVM
10 Cepa AVM
13 Panora
AntalyaAVYM
Migros AVM
11
14 Gordion
ÖzdilekPark
12
AVMAntalya AVM
15
Point
Bornova
13 Acity Outlet AVM
16 Taurus
MalatyaPark
14
AVM AVM
17
Deepo
Outlet
15 Arcadium
AVMCenter
18 365
Konya
Kent Plaza AVYM
16
AVM
19
Outlet
Center Outlet
İzmit
17 Forum Ankara
20 Podium
Primemall
Gaziantep
18
Ankara
AVM AVM
19 Anatolium Ankara AVM
20 Gimart Outlet

TAKİP

NO

BEĞENİ
373.123
346.462
255.942
249.106
209.627
156.779
138.319
130.946
112.548
108.333
108.109
96.674
96.482
96.270
94.536
91.242
90.317
88.048
87.197
81.039

BEĞENİ
473.161
142.346
TAKİP
103.609
66.029
68.709
63.594
68.522
52.712
63.887
32.584
59.246
32.466
49.203
22.266
48.224
17.024
41.147
16.429
39.165
14.757
35.087
10.728
34.853
8.998
31.944
8.765
31.556
8.154
29.876
7.989
27.526
7.620
21.987
7.593
19.148
6.071
17.262
5.937

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

DİĞER

473.161
142.346
103.609
68.709
68.522
63.887
59.246
49.203
48.224
41.147
39.165
35.087
34.853
31.944
31.556
29.876
27.526
21.987
19.148
17.262

302.676
275.633
TAKİP
128.295
12.783
125.034
10.117
121.501
8.535
115.998
8.114
115.953
5.872
113.133
5.108
113.108
4.756
104.340
4.646
99.422
3.935
97.829
3.680
88.260
2.932
87.694
2.720
84.258
2.344
77.636
2.256
61.519
1.970
61.408
1.798
60.351
1.617
57.566
1.254
1.229
1.180

TAKİP

15
16
17
18
19
20

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

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

BEĞENİ
473.161
142.346
103.609
68.709
68.522
63.887
59.246
49.203
48.224
41.147
39.165
35.087
34.853
31.944
31.556
29.876
27.526
21.987
19.148
17.262

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

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

TAKİP
12.783
10.117
8.535
8.114
5.872
5.108
4.756
4.646
3.935
3.680
2.932
2.720
2.344
2.256
1.970
1.798
1.617
1.254
1.229
1.180

Viaport Asia Outlet
Zorlu Center
Capacity AVM
Mall of İstanbul
Tepe Nautilus AVM
Akasya AVM

NO
DİĞER
1 Mavibahçe AVM
2 TerraCity AVM
NO
İSTANBUL
3
Kulesite
AVM
1 City's Nişantaşı AVM
Park Afyon AVM
24 ÖzdilekPark
İstanbul AVM
5
Espark
AVM
3 Kanyon
Forum Gaziantep
AVM
46 Galleria
Ataköy AVM
7
Forum
Kayseri
AVM
5 Buyaka AVM
GebzeSquare
Center Mall
68 Emaar
ForumAVM
Mersin AVM
79 Trump
10
Forum
Bornova
AVM
8 Capitol AVM
MarkAntalya
AVM
911 Viaport
Asia Outlet
12
Forum
Trabzon
10 İstinyePark AVM AVM
13 ArmoniPark
Antalya Migros
AVM
11
Outlet
Center
14 Astoria
ÖzdilekPark
12
AVM Antalya AVM
15 Akasya
Point Bornova
13
AVM AVM
16 Sapphire
MalatyaPark
14
ÇarşıAVM
17
Deepo
Outlet
15 Zorlu Center Center
18 Kale
Konya
KentCenter
Plaza AVYM
16
Outlet
19
Outlet
Center
17 CanPark AVYM İzmit
20 ArenaPark
PrimemallAVYM
Gaziantep AVM
18
19 Palladium AVM
20 Marmara Forum AVM
NO
DİĞER
1 HighWay Outlet AVM
2 Sera KütahyaİSTANBUL
AVM
NO
3
MalatyaPark
AVM
1 Akyaka Park AVM
KayseriSquare
Park AVYM
24 Emaar
Mall
5
ÖzdilekPark
Antalya
AVM
3 Zorlu Center
Gebze Center
46 İstinyePark
AVM
TerraCity
AVM AVM
57 City's
Nişantaşı
8
Deepo
Outlet
Center
6 Marmara Park AVM
Kulesite
AVM
79 Mall
of İstanbul
10
Korupark
AVM
8 Kanyon AVM
Espark AVM İstanbul
911 Watergarden
12
17 Burdaİstanbul
AVM AVM
10 Meydan
13 Trump
Antalya
Migros AVM
11
AVM
14 Kale
Forum
Mersin
AVM
12
Outlet
Center
15
Forum
Bornova
AVM
13 Forum İstanbul AVYM
16 Maltepe
Forum Gaziantep
14
Park AVMAVM
17
Palladium
Antakya AVM
15 Hilltown AVM
18 İstanbul
Outlet Center
16
Cevahirİzmit
AVM
19 CanPark
Zafer Plaza
AVM
17
AVYM
20 Brandium
Agora İzmir
AVM
18
AVYM
19 Akmerkez AVM
20 212 İstanbul Power Outlet

94.536
91.242
90.317
88.048
87.197
81.039

BEĞENİ
302.676
275.633
TAKİP
128.295
66.029
125.034
63.594
121.501
52.712
115.998
32.584
115.953
32.466
113.133
22.266
113.108
17.024
104.340
16.429
99.422
14.757
97.829
10.728
88.260
8.998
87.694
8.765
84.258
8.154
77.636
7.989
61.519
7.620
61.408
7.593
60.351
6.071
57.566
5.937
5.491
5.180

TAKİP
11.584
7.283
BEĞENİ
6.076
44.945
5.693
44.844
5.011
41.521
4.733
36.934
4.536
33.465
4.316
28.826
4.185
25.422
3.727
25.057
3.456
23.041
3.391
22.645
3.049
18.105
2.871
17.288
2.528
17.054
2.508
16.615
2.479
16.090
2.311
11.979
2.176
11.409
2.139
10.943
10.653
10.459
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17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

Panora
AVYM
Zorlu
Center
365 Outlet
AVM Center
Kale
Tepe Prime
Avenue
CanPark
AVYM
Armada
AVM
ArenaPark AVYM
Palladium AVM
TIWITTER
Marmara Forum AVM

NO
ANKARA
1 ANKAmall AVM
2 Antares AVYMİSTANBUL
NO
AtlantisPark
AVMAVM
13 Akyaka
Armada
AVM Mall
24 Emaar
Square
Bilkent
Center AVM
35 Zorlu
Center
Tepe PrimeAVM
Avenue
46 İstinyePark
Kentpark
AVM AVM
57 City's
Nişantaşı
8
Nata
Vega
Outlet
6 Marmara Park
AVM
NextofLevel
AVM
79 Mall
İstanbul
10
Cepa AVM
8 Kanyon
AVM
11
Panora AVYMİstanbul
9 Watergarden
12 Meydan
Gordion İstanbul
AVM AVM
10
13
Acity
Outlet
11 Trump AVM
14 Kale
Taurus
AVMCenter
12
Outlet
15
Arcadium
AVMAVYM
13 Forum İstanbul
16 Maltepe
365 AVMPark AVM
14
17 Hilltown
Forum Ankara
15
AVM Outlet
18
Podium
Ankara
16 İstanbul Cevahir AVM
AVM
19 CanPark
Anatolium
Ankara AVM
17
AVYM
20 Brandium
Gimart Outlet
18
AVYM
19 Akmerkez AVM
INSTAGRAM
20 212 İstanbul Power
Outlet
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

27.526
7.620
21.987
7.593
19.148
6.071
17.262
5.937
5.491
5.180

TAKİP
12.783
10.117
BEĞENİ
8.535
44.945
8.114
44.844
5.872
41.521
5.108
36.934
4.756
33.465
4.646
28.826
3.935
25.422
3.680
25.057
2.932
23.041
2.720
22.645
2.344
18.105
2.256
17.288
1.970
17.054
1.798
16.615
1.617
16.090
1.254
11.979
1.229
11.409
1.180
10.943
10.653
10.459

BEĞENİ
75.490
20.453
17.123
15.718
15.498
15.107
14.226
11.648
10.022
9.865
9.019
8.859
7.743
7.640
7.346
6.952
6.921
6.624
3.735
2.752

17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

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

NO
DİĞER
INSTAGRAM
1 HighWay Outlet AVM
2 Sera Kütahya AVM
NO
ANKARA
3
MalatyaPark
AVM
1 ANKAmall AVM
Kayseri Park
24 Gordion
AVMAVYM
ÖzdilekPark
Antalya AVM
35 Nata
Vega Outlet
Gebze Center
46 Armada
AVM
TerraCity
AVM
57 Antares
AVYM
8
Deepo
Outlet
6 Acity Outlet Center
Kulesite AVM
79 Kentpark
AVM
10
Korupark
AVM AVM
8 Podium
Ankara
11
Espark AVM
9 Metromall
AVM
12 Atlantis
17 Burda
AVM
10
AVM
13
Antalya
Migros
AVM
11 Cepa AVM
14 Panora
Forum AVYM
Mersin AVM
12
15
Forum
Bornova
13 Next Level
AVM AVM
16 Arcadium
Forum Gaziantep
14
AVM AVM
17 Forum
Palladium
Antakya
AVM
15
Ankara
Outlet
18
Outlet
Center
İzmit
16 One Tower AVM
19 Taurus
Zafer Plaza
17
AVMAVM
20
Agora
İzmir
AVM
18 Gimart Outlet
19 Tepe Prime Avenue
20 Anatolium Ankara AVM
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DİĞER
TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
Kulesite AVM
Park Afyon AVM
Endülüs Park
Forum Bornova AVM
Point Bornova AVM
41 Burda AVM
Optimum - İzmir
Antalya Migros AVM
MNG MALL AVM
Mall of Antalya AVM
M1 Adana AVM
Forum Mersin AVM
17 Burda AVM
Korupark AVM
67 Burda AVM
Westpark AVM
14 Burda AVM
Symbol AVM

61.519
1.970
61.408
1.798
60.351
1.617
57.566
1.254
1.229
1.180

TAKİP
11.584
7.283
BEĞENİ
6.076
75.490
5.693
20.453
5.011
17.123
4.733
15.718
4.536
15.498
4.316
15.107
4.185
14.226
3.727
11.648
3.456
10.022
3.391
9.865
3.049
9.019
2.871
8.859
2.528
7.743
2.508
7.640
2.479
7.346
2.311
6.952
2.176
6.921
2.139
6.624
3.735
2.752

BEĞENİ
54.441
46.090
34.657
29.443
21.767
21.710
21.698
21.505
19.303
19.227
17.434
16.280
15.783
14.066
13.423
12.325
12.309
12.120
11.661
11.103
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Batuhan Sevimo:
'Ben
'ben burdayım' diyen
renklerden çekinirim

Sevgili Batuhan Sevimo ikinci single’ınız Yabani’den kısaca bahsedebilir misiniz?

Son zamanlarda sıklıkla dinlediğim sanatçılar: Frank Ocean, Jorja
Smith, 6lack, Jaden Smith.

Geçtiğimiz nisan ayında yazdığım bir şarkı. Aranjesini Nurettin Çolak ve Emrah Iş yaptı. İlk single'ım cover bir şarkı olduğu için, insanın kendi şarkısıyla görücüye çıkması bambaşka
bir heyecan oluyor.

Batuhan Sevimo’nun bir günü nasıl geçer?

Yabani klibinin çekimi kime ait ve klipte size kimler eşlik
etti?
Klibimizi Ulaş Elgin çekti. Klipte bana oyuncu arkadaşlarım
Efekan Can ve Aysel Nurcin eşlik etti.
Hem okul hem profesyonel bir spor hayatı hem de müzik
aynı anda zor olmuyor mu?
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Gün içinde okulda oluyorum, akşamüstü ise genelde kendime
vakit ayırırım ve spor salonuna giderim. Akşamları ise dostlarım
veya ailemle bir arada olurum.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz? Gidiyorsanız en
çok tercih ettiğiniz AVM hangisi?
Evime en yakın olduğu için son zamanlarda Vadistanbul veya
İstinyePark’a gidiyorum.
Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?

Bu yıl sadece müzik ve okul hayatım var. Okulda son yılım
olduğu için biraz yoğun geçiyor ama her zaman ikisinin dengesini kurabiliyorum.

Basic T-shirtlerim.

Siz kimlerin müziğini dinlemekten zevk alırsınız?

Sade ve uyumlu.

Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Röportaj / MALl&MOTTO
Neyi asla giymezsiniz?
'Ben burdayım' diyen renklerden çekinirim.
Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
Kolyerlerim!
Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok hangi renk ağırlıklı kıyafetleriniz vardır?
Siyah.
Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle alışverişe çıkarsınız?
Benim için favori bir aktivite sayılmaz. Beni hep çok yorar alışveriş.
Genelde yalnız yaparım.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
Hayır.
Son olarak sizce AVM'ler .............. (boşluğu doldurabilir misiniz?)
Ebeveynler tarafından çocukları tatil günlerinde vakit geçirmek için
ve sosyalleşmeleri için kullandıkları bir sosyal alan olarak algılanmamalı.

Röportaj:
Burçin Sel
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SATIŞ HEDEFLERI
Etkili Hedef Belirlemenin İlkeleri
1. Hedefleri belirli, gözlenebilen
ölçülebilen parçalar haline getirin,

ve

2. Hedefler kaydedilebilir olmalıdır,
3. Zaman aralığını net bir şekilde belirleyin,
4. Ulaşılabilir zorlukta hedefler belirleyin,
5. Hedefleri yazın ve süreci düzenli olarak
denetleyin,
6. Uzun vadeli planlarınıza ulaşmak için
kısa vadeli hedefler kullanın,
7. Hedef belirlerken ekibi iyi tanıyın, kişilik
özelliklerini ve bireysel farklılıkları göz
önünde tutun,
8. Bir 'hedef-başarı' stratejisi tanımlayın,
9. Bireysel hedefler kadar takım hedefleri
de belirleyin.
Bir markanın satışınıza üç önemli etkisi olur.
Çok yaygın bir oluşumu düşünün lütfen.
Birincisi; müşteri markasız bir şirketle ilgili
olumlu bir öykü duyar. Öyküyü anımsar
ama doğal olarak şirketin adını unutur. Bu
nedenle öyküyü aktaramaz. Ama markalı
bir hizmetle ilgili anlatımlar kulaktan
kulağa kolayca geniş kitlelere yayılır ve
merak uyandıracak yeni sorulara neden
olur.
İkincisi; marka, tek başına bu soruların
çoğunu müşterilere geri taşır. Müşteriler
marka adı olan bir yerde kendilerini çok
daha rahat ve korkusuz hisseder.
Üçüncüsü; markalı hizmetler daha çok iş
almak için daha az zaman ve para harcar.
Bu oranlara şirketlerini daha verimli hale
getirmek için yatırıma yöneltecekleri daha
büyük kârlar kazandırır. Böylece markasız
rakipleriyle aralarındaki uçurumu büyütür.
Daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz
satış yapmak istiyorsanız, bir marka
oluşturmalısınız. Hedeflerinize tam olarak
ulaşabilmek için sinir sisteminizi bu
hedefleri başarmanın getireceği coşkuyu
önceden hissetmeye koşullandırmanız
gerekir. Diğer bir deyişle, günde en az iki
kez değerli hedeflerinizin her birine ulaşmış
olma deneyiminin provasını yapmalı ve
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duygusal olarak bunun tadına varmalısınız.
Hedef belirleme kâhinlerinin hiç çekinmeden
yaptıkları açıklamaya göre, insanların
'niçinleri' (yani bir kişinin hedefine ulaşmak
isteme nedeni) yeterince kapsamlı ve güçlü
ise yapmak istedikleri her şeyi başarabilirler.
Eğer bir satış kariyeri yapmak istiyorsanız en
önemli bir tek şeye gereksinim duyarsanız:
Müşteriye!
Satış profesyonellerine yıllardır soğuk
görüşme yoluyla müşteri bulma yöntemi
öğretilmişti. Bu yıllara ait anılar artık
romantik satış aşkımızın bir parçası haline
gelmiştir. Artık, olası müşterileri bulmak
ve kazanmak için yeni yöntemler arıyoruz.
Müşteri kazanmak için bir yön belirleyip
sebat etmeniz ve ürününüzü hedef kitlenize
uyarlamanız gerekebilir. Yıllar geçtikçe dil
değişir. Olası bir satış hakkında konuşurken
kullandığımız satış senaryoları için de
aynı şey geçerlidir. Alıcıya ürününüzü alıp,
almayacağını sormak satış görüşmesinin
nihai sorusudur.
Satış sürecindeki her şey alıcının ürünü
(ya da hizmeti) alacağını söylediği, satışın
tamamlandığı anlaşma anına yönelik
çabalardır. Tam olarak ne istedikleri
konusunda kesin bir karara varmış olan
alıcıların sayısı çok değildir ve alıcılar çoğu
zaman şifreli bir iletişim kurarlar. Sadece
bakıyordum gerçekte lütfen benimle
yavaş yavaş iletişim kur anlamına gelebilir.
Müşteriler her zaman satıcının tutum ve
davranışlarına tepki verir. Alıcıların müşteri
karşısında her defasında saygılı ve özenli
bir tavır sergileyen satıcılara iyi bir karşılık
verdiğini öğrenmek şaşırtıcı olmamalıdır.

Engin YILDIRIM
PerAVM Kiralama ve Yönetim
Danışmanlık Genel Müdürü
İnsanlar kendilerine satış yapılmasını
sevmezler ama satın almayı severler.
Satıcının Hedefleri
Önceki dönemlerde, şirketler üretime
odaklanırlardı. Ardından üretilen mal veya
hizmeti satmaya çalışırlardı. Günümüzde
ise şirketler tamamen satışa odaklılar ve
satabilecekleri adet veya miktarları tespit
ederek, bu adede göre üretimi planlarlar.
Üretim planlaması çok önemlidir, çünkü
bu plana göre ham madde veya insan
gücü planlanır. Gereksiz yapılacak alım ve
yatırımlar şirketlerin zor duruma düşmesine
neden olur.
Satıcının birinci işi, hedeflenen satış adedini
gerçekleştirmektir. Satıcı, satışa başlamadan
önce hedefini bilmelidir. Her satıcı haftalık,
aylık ve dönemsel yıllık olarak hedefin ne
kadarını gerçekleştirdiğini bilmelidir. Eğer 'iyi
bir satıcı' olmak isterseniz, satış hedeflerinize
hakim olmak zorundasınız!
Dipnot: "Neyi başarabileceğinizi sizden
başkası bilemez; siz hedefi koyduğunuzda
yaparım diyorsanız tamamdır."

Haberler / MALl&MOTTO
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