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Bazı şeyler çabuk geçer... Özellikle insanı mutlu eden
mevsimler gibi. Yaz geldi.
Mall&Motto haziran sayımızda yine sektörün önemli anlarını,
teorilerini, uygulamalarını, hikayelerini ve merak edilenlerini
sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Yaz çabuk geçer…
Yapılacak işler, planlanan etkinlikler, hazırlıklar, sezonun en
iyisi olma çabası... Aklınıza artık ne gelirse.
Ayrıca tatillerin ne tür olacağı, yaz akşamlarının keyfi, gündüz
sıcakları derken, AVM’lerde neler olacak? Klimalı ortamlar,
havuz başı doğal serinlikler, konserler, showlar… Yine hep
söylediğim gibi, en çok kim ilgi çekeceğini iyi düşündüyse o
kazanacak!
Ramazan etkinlikleri, bayram alışverişi, seçim süreci ve yaz
sezonunun açılması ile okuların tatil edilmesi. Bu konular
haziran ayının başlıca önemli noktaları. Evlerde neyin hazırlığı
varsa AVM’lerde o hazırlığın tedarikçisi. Yaşam alanlarınızı
bu yaz hangi konuda ön plana çıkaracasınız?
İşte bu yaz bu sorunun cevabını AVM’lerde göreceğiz.
İyi okumalar,
Yasemin Şefik

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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COCA-COLA İÇECEK ‘SIFIR ATIK’ ILE ÜRETIYOR
Coca-Cola İçecek Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın
himayesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda
başlatılan ‘Sıfır Atık’ seferberliği
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Mustafa Öztürk ve beraberindeki Bakanlık heyetini Ankara’daki
fabrikasında ağırladı. “Atıksız Bir
Dünya” vizyonu ile ‘Sıfır Atık’ seferberliğine katılan Coca-Cola
İçecek Türkiye, üretim tesislerini
‘Sıfır Atık’ statüsüne geçiriyor ve
ambalajlarının yapımında kullanılan malzeme miktarını sürekli
azaltıyor.
Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu,
Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve
Pakistan’da da faaliyet gösteren Coca-Cola
İçecek, Türkiye fabrikalarında başlattığı ‘Sıfır Atık’ uygulamasıyla endüstriye öncülük
ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ‘Sıfır Atık’ seferberliğine
katılan Coca-Cola İçecek Türkiye, atıksız bir
dünya için atıklarını sürekli olarak azaltıyor
ve geri dönüşüme kazandırıyor. Ankara’daki
fabrikasında ‘Sıfır Atık’ ile üretim yapmaya
başlayan Coca-Cola İçecek Türkiye, bu uygulamayı Türkiye’deki 10 fabrikasında da hızla
yaygınlaştıracak.
‘Sıfır Atık’ seferberliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Mustafa Öztürk ve beraberindeki Bakanlık
heyetini Ankara fabrikasında ağırlayan Co-
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ca-Cola İçecek Türkiye, son 8 yılda PET ambalajlarında yürüttüğü hafifletme çalışmaları
ile 15.000 ton daha az ham madde kullandı.
‘Damla’ su markasının 330 ml’lik şişelerinde
%30 bitki özlü malzeme kullanan Coca-Cola
İçecek, cam ve alüminyum ambalajlarında
da geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor.
Piyasaya sürdüğü ambalajların %54’ünü geri
dönüşüme kazandırıyor. Coca-Cola İçecek
Türkiye ayrıca geri dönüşümlü cam şişelerle,
sadece geçen yıl 780 bin ağacın bir yıl içinde
emdiği karbondioksite denk emisyonu önledi.
Proje tüm yurda yayılıyor
‘Sıfır Atık’ seferberliği ile birlikte atık oluşumunun engellenmesi, kaynakta ayrı toplanması ve geri kazanımın sağlanmasına ilişkin
farkındalığın yurt çapında hızla yayıldığını
dile getiren T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi’ni
ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlarında
hayata geçirmeye başladık. Ülkemizin benzersiz doğal güzelliklerini korumamıza destek olan Sıfır Atık Projesi’nin endüstriye de
hızla yayıldığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Coca-Cola gibi büyük bir
şirketin Sıfır Atık Projesi’nde yer alması tüm
endüstriye örnek olacaktır. Bu da memnuniyet verici bir durumdur” diye konuştu.
Daha az atık ile daha kaliteli üretim yapıyor
Coca-Cola İçecek, Türkiye’de son 10 yılda 1
milyar dolara ulaşan yatırımıyla doğrudan
ve dolaylı olarak yarattığı 30.000 kişilik istihdam ile büyümeye devam ediyor. İşini
büyütürken, ekonomi ve toplumun yanı
sıra çevreye de değer katmak için çalışan
Coca-Cola İçecek, daha az kaynak kullanarak ve daha az atık üreterek, daha kaliteli üretim yapıyor. 200’den fazla ülkede
250’den fazla şişeleyicinin bulunduğu Coca-Cola sistemi içerisinde en iyi su ve enerji
kullanım oranlarından birine sahip olan
Coca-Cola İçecek Türkiye, faaliyetlerinden
kaynaklanan tüm etkileri şeffaf bir şekilde
paylaşıyor. Coca-Cola İçecek Türkiye ayrıca,
2013’ten bu yana UNGC 100 Endeksi’ndeki
ilk ve tek Türk şirketi olma özelliği gösteriyor.
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Hermes’den
Palladium Ataşehir’e
7 Ödül Birden
JLL Türkiye tarafından yönetilen
şehrin değişmeyen modası Palladium Ataşehir, 2017 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği Masal Küresi
Şenliği ve yeni yıl etkinliği olan
Yeni Yıl Melodisi ile 3'ü Platinum,
4'ü Gold olmak üzere Hermes
Creative Awards platformunda,
toplam 7 ödül ile taçlandırıldı.
Şehrin değişmeyen modası Palladium Ataşehir, Masal Küresi Şenliği ve Yeni Yıl Melodisi etkinlikleriyle Hermes Creative Awards
platformundan toplamda 7 ödül alarak farkını bir kez daha ortaya koydu.
Masal Küresi Şenliği'nde; çocuklara yönelik
eğitici masal atölyelerinin yanı sıra masal
anlatıcıları hem çocuklar hem de yetişkinler
için danslı, şarkılı bol eğlenceli sahne performansları sergilediler. İki gün süren etkinlik
boyunca katılımcılar, masalların büyülü diyarında büyülü bir gezinti yaptılar.
Masal Küresi Şenliği etkinliği ile Palladium Ataşehir, Hermes Creative Awards'den
Special Event, Communication / Marketing
Campain ve Interactive Brand Experience
kategorilerinde toplam 3 Platinum ödül ile
taçlandırıldı.
Kurşun Asker Bandosu, Piyano Terası, muhteşem dekorasyonu, hediyelik eşya stantları,
astrolojinin gizemli dünyası ve yılbaşına özel
gerçekleşen konserle Palladium, çok eğlenceli bir yeni yıl etkinliği düzenledi. Müzikli,
rengarenk ve coşkuyla yeni yılın karşılandığı Yeni Yıl Melodisi etkinliği ile Palladium,
yine aynı kategorilere ek olarak Other Best
Activity Decor dahil, Hermes Creative Awards’dan 4 kategoride 4 Gold ödül alarak toplamda 7 ödülün sahibi oldu.
Palladium Ataşehir, daha önce gerçekleştirdiği Trickbox ve Kapadokya Günleri etkinlikleri ile Hermes Creative Awards 2017'den
3'ü Gold, 3'ü Platinum olmak üzere 6 ödül
birden almıştı.
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TEKNOSA 2018’E %17 BÜYÜMEYLE BAŞLADI
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider
markası Teknosa, 2018 yılına da büyüme ile
başladı. İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Teknosa, yılın ilk üç ayında cirosunu
%17 büyüterek 808,4 milyon TL’ye ulaştırdı. Aynı dönemde Teknosa’nın operasyonel
karlılığı (FAVÖK) 32 milyon TL oldu.
Teknosa, 2018 yılına başarılı bir başlangıç
yaparak ilk çeyrek sonuçlarında büyüme
kaydetti. 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen
yılın aynı dönemine göre satışlarını %17 artırarak 808,4 milyon TL ciro gerçekleştirdi.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ilk
çeyrek sonuçlarını açıklayan Teknosa, yılın
ilk çeyreğinde artan ortalama sepet tutarı ve
dönüştürme oranının etkisiyle hedeflenen
büyümeyi yakalarken, omnichannel (çoklu
kanal) yatırımlarına devam etti. Teknosa’nın
operasyonel karlılığı (FAVÖK) da geçen yılın
aynı dönemine göre artış göstererek 32 milyon TL’ye ulaştı.

Bülent Gürcan
Teknosa Genel Müdürü
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Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan,
“2017 yılını başarılı finansallarla kapatmamızın
ardından 2018 yılına da büyüme ile başladık.
Üstelik bu büyüme, mevcut mağazalarımızda
gerçekleştirilen satış verimliliği ve hizmet kalitesi
aracılığıyla benzer mağaza satışlarında (like for
like) elde edilen %16 büyümeden kaynaklanıyor.
Müşterilerimize mükemmel deneyim sunmak
adına bu yıl için 60 milyon TL’lik yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bu hedeften şaşmadan
yatırımlarımıza aynı hızda devam ediyoruz. Yatırımlarımızın odağında olan Teknosa.com’un ilk
çeyrekte gerçekleştirdiği %15'e yakın büyümeyi,
yılın sonuna doğru yaklaşık 2 kat artırmayı hedefliyoruz. Sektörümüz için hareketli, hikayesi ve
özel günleri daha çok olan bir döneme girdik.
Mağazalarımız ve online platformlarımızdaki yenilikler ve fark yaratan hizmetlerimizle müşteri
deneyiminde çıtayı yükseltip, teknoloji alışverişinde tercih edilen adres olmaya devam edeceğiz” dedi.
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GENÇ GLOBAL LIDERLER LISTESINDE TEK TÜRK
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İpek Ilıcak Kayaalp, Dünya Ekonomik Forumu "Genç Global Liderleri" (Young Global
Leaders) arasına girdi.
Önümüzdeki 5 sene içerisinde dünyanın geleceğini şekillendirme potansiyeli olan 100 kişiden biri seçilen Ilıcak, iş
ve bilim insanları, sanatçılar, girişimciler, mühendisler, düşünürler ve sivil toplum liderlerinden oluşan topluluğa, bu
yıl Türkiye’den davet edilen tek isim oldu.
Dünya Ekonomik Forumu 2018 yılı için "Genç Global Liderler” topluluğuna davet edilen iş ve bilim insanları, sanatçılar, girişimciler, mühendisler, düşünürler ve sivil toplum
liderlerinden oluşan 100 kişiyi duyurdu. Dünya Ekonomik
Forumu’nun her yıl tüm dünyadan, 40 yaşın altında kişileri davet ettiği “Genç Global Liderler” topluluğuna, Türkiye’den sadece Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İpek Ilıcak Kayaalp seçidi. Bu senenin Genç Global Liderleri
önümüzdeki 5 sene içerisinde topluluğun diğer üyeleriyle
birlikte dünyanın sorunlarına çözüm bulmaya çalışacak.
2018 yılının “Genç Global Liderleri” arasında yer almanın
heyecan verici olduğunu ifade eden İpek Ilıcak Kayaalp,
Rönesans Holding’in iş dünyasındaki başarıları kadar sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda anlamında başarılı çalışmalar gerçekleştirmesini önemsediğine dikkat çekiyor.
Sürdürülebilirliği kurumsal kültürlerinin merkezine koyduklarını hatırlatan Kayaalp, “Gençler bizim ilham ve enerji
kaynağımız. Onlara inancımız ve güvenimiz sonsuz. Yaratıcılıkları ve kendilerine olan güvenleri ile sürdürülebilir bir
geleceği onlar inşa edecek. Bu nedenle, özellikle çocuklara
ve gençlere yönelik toplumsal farkındalık yaratacak sosyal
sorumluluk projeleri ve gönüllülük çalışmalarını uygulamaya geçirmeyi önemsiyoruz. Ve elbette kadının ekonomik
yaşamın içerisinde daha fazla yer almasını ve daha da güçlenmesini destekliyoruz. Kadının, hayatın her alanında var
olan yaratıcılığının, hayata katkısının takdir edildiği ve eşit
koşullarda değer bulduğu bir gelecek için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Genç Global
Liderler Topluluğu’nun bir parçası olarak geleceğin liderleriyle bu deneyimleri paylaşacağım. Daha iyi bir gelecek ve
onlarla birlikte çalışacağım için heyecan duyuyorum” dedi.
40 yaşın altında genç liderlerden oluşan 2018 Genç Global Liderler topluluğunda İrlanda Başbakanı Leo Varadkar,
Finlandiya Eğitim Bakanı Sanni Grahn-Laasonen, Amerika
Birleşik Devletleri Massachusetts Senatörü Joseph P. Kennedy ve ünlü girişimci Miroslava Duma gibi farklı alanlarda
çalışan liderler bulunuyor. Seçilenlerin 5 yıl boyunca çalışmalara dahil olduğu toplulukta önceki yıllarda Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Google’un kurucusu Larry
Page, Spotify kurucusu Daniel Ek ve Alibaba.com CEO’su
Jack Ma gibi iş dünyasından isimlerin yanı sıra aktör Leonardo DiCaprio, ekonomist Daron Acemoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı ve Emmanuel Macron gibi sanat, spor, siyaset
ve düşünce dünyasından ünlü isimler yer aldı.
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İpek Ilıcak Kayaalp
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK
ÇEYREĞİNDE 24,6 MİLYAR
TL KONSOLİDE CİRO, 1,1
MİLYAR TL KONSOLİDE ANA
ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM
KÂRI ELDE ETTİ

distan’da 2019’un ikinci yarısında üretime
geçmesi planlanan buzdolabı fabrikası için
altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Romanya’daki Endüstri 4.0 standartlarına sahip olacak ilk çamaşır makinesi fabrikasının bu sene
içinde devreye alınması için de çalışmalarına
devam ediyor” dedi.

Koç Holding, 2018 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 24,6 milyar TL gelir elde
ederken, 1,1 milyar TL konsolide ana ortaklık
payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Aynı dönemde kombine yatırımları bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla %40 artışla 1,6 milyar
TL’ye ulaştı. İlk çeyrek finansal sonuçlarını
değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent
Çakıroğlu, “Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde ülkemizin geleceğine olan inancımız,
dirençli bilanço yapımız ve disiplinli risk yönetimimiz sayesinde faaliyetlerimize ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Ülkemizde ve küresel pazarlarda rekabetçiliğimizi
artırarak büyümeyi sürdürüyoruz. Topluluk
olarak dijital dönüşüm programımızın da
katkısıyla her alanda rekabet gücümüzü ve
etkinliğimizi sağlamlaştırıyoruz” dedi.

2018 yılının ilk çeyreğinde, Koç Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği sektörlerde güçlü
konumunu koruduğunu belirten Çakıroğlu,
“Tüpraş, rafinerilerindeki yatırım amaçlı ve
planlı bakım duruşlarına rağmen ürün talebinin tamamını karşıladı. Aygaz ise pazardaki liderliğini korudu ve toplam LPG satışları
489 bin ton olarak gerçekleşti. Opet de aynı
dönemde istasyon sayısını 1.581’e çıkartarak
%18 pazar payı ile sektördeki başarısını sürdürdü” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız finansal sonuçlarımıza katkı sağlamaya devam ediyor.”
Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürülen yatırımların Koç Topluluğu’nun finansal sonuçlarına
katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan
Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk çeyreğinde kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %40 artarak 1,6 milyar TL’ye
ulaştı. Böylelikle son 5 yılda 35 milyar TL’nin
üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Senenin geri kalanında da yatırımlarımızdaki bu ivme devam edecek” dedi. Çakıroğlu
sözlerine şöyle devam etti: “Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri’nin Entek tarafından devralınmasının tamamlanmasıyla
yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım
atmış olduk. Öte yandan, ülkemizde bankacılık sektörünün uzun vadeli büyüme potansiyeline inancımızla, Yapı Kredi’de 4,1 milyar
TL tutarında sermaye artışına karar verdik.
Bu işlem son 10 yılda ülkemizin bankacılık
sektöründe gerçekleştirilen en büyük bedelli
sermaye ihracı olacak.”
Koç Topluluğu’nun küresel vizyonu çerçevesinde yurt dışı büyümenin de kararlılıkla
sürdürüldüğünü belirten Levent Çakıroğlu,
“Otokoç, Avis Budget Group ile birlikte, Yunanistan’daki Avis Budget operasyonlarının
satın alımını gerçekleştirdi. Arçelik ise Hin-
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Levent Çakıroğlu: “Tüm şirketlerimiz sürdürülebilirliğe odaklanarak başarılı performans göstermeye devam etti.”

Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Otomotiv sektöründe yurt içindeki liderliğimizi
korurken, ihraç pazarlarında da sunduğumuz modellerimizin başarısıyla konumumuzu güçlendiriyoruz. Yılın ilk çeyreğinde Ford
Otosan otomotiv sektöründeki ihracat liderliğini sürdürürken ihracat adetlerini yıllık
bazda %10 artırdı. Ford Otosan tarafından
%81’i üretilen Transit modelleri sayesinde
Ford, Avrupa’da hafif ticari araç alanında liderliğini pekiştirdi. Tofaş’ta üretilen ve 2016
-2017 yıllarında Türkiye’de en çok tercih edilen binek araç olan Fiat Egea 2018 yılının ilk
çeyreğinde yurt içi pazar payını artırdı. Öte
yandan, Türk Traktör, Türkiye’nin toplam
traktör üretiminin %72’sini, ihracatının ise
%94’ünü gerçekleştirdi.”
Yılın ilk çeyreğinde baz etkisi nedeniyle yurt
içi beyaz eşya sektöründeki daralmaya rağmen, Arçelik’in güçlü ihracat performansı
sayesinde toplam gelirlerini %14 artırdığını
aktaran Çakıroğlu, Beko’nun Avrupa’da pazar payı kazanarak en çok satan ikinci marka
konumunu güçlendirdiğini vurguladı.
Öte yandan, Yapı Kredi’nin ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğine dikkat çeken Çakıroğlu, “Yapı Kredi’nin nakdi ve
gayrinakdi kredi hacmi tüm segmentlerdeki
dengeli büyüme ile yıllık bazda %13 artarak
289 milyar TL’ye ulaştı. Maddi ortalama özkaynak karlılığı ise %17,1 olarak gerçekleşti”
dedi.
Levent Çakıroğlu: “Dijital Dönüşüm Programı’nı başarı ile uygulamaya devam ediyoruz.”
2016 yılında başlayan Dijital Dönüşüm Programı’nın Koç Topluluğu’nun stratejik önce-

Levent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’su

liği olmaya devam ettiğini belirten Levent
Çakıroğlu, bankacılıktan otomotive kadar
pek çok sektörde teknoloji ve inovasyon
kabiliyetlerini arttırmaya odaklandıklarını
vurguladı ve şöyle devam etti: “Mart 2018
itibariyle dijital kanalları kullanan müşteri
sayısını yıllık %29, mobil bankacılık müşteri
sayısını ise %44 oranında arttıran Yapı Kredi’nin nakit dışı işlemlerde dijital kanallarının
payı %95’i buldu. Tofaş ise Türkiye’de ‘Fiat
Yol Arkadaşım Connect’ uygulamasını piyasaya sundu. Bu mobil uygulama sayesinde
kullanıcılar birçok araç bilgisine ve hizmete
rahatça ulaşabilecek. Sınıfındaki ilk uzaktan
erişim teknolojisi olarak Fiat Egea model
ailesinde kullanımına başlanan uygulama,
Haziran 2018'den itibaren Doblo ve Fiorino
kullanıcılarının da hizmetine sunulacak.”
Çakıroğlu ayrıca Ford Otosan’ın Gölcük ve
Yeniköy fabrikalarında Endüstri 4.0 çerçevesinde yürütülen dijital dönüşüm ve akıllı
fabrika uygulamalarının ülkemiz sanayisi
için önemini vurguladı. Ayrıca Koçtaş’ın perakende sektöründeki atılımına dikkat çekti
ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Çağın gerekliliklerini ve sürekli değişen, dönüşen müşteri
beklentilerini yakından takip eden Koçtaş,
kayıtlı müşteri ciro oranını yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla oranla %14’ten %83’e
çıkardı.” Bununla birlikte dayanıklı tüketim
sektöründe Arçelik’in sadece ülkemizde değil, küresel çapta da teknoloji ve inovasyon
uygulamalarına kararlılıkla devam ettiğinin
altını çizen Çakıroğlu, ilk yılını tamamlayan
Pakistan’daki Dawlance şirketinde teknoloji
ve modernizasyon yatırımlarının süreceğini
belirtti.
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AVM’LERDEKI DÜKKÂN KIRALARINA DÜZENLEME ŞART
MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu Başkanı
Adil Temizerler ile Perakende Sektör Meclisi
Başkanı Ali Gökhan Er, AVM kira şartlarına
ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.
Açıklamada şu hususlara dikkat çekildi:
Alışveriş merkezleri, Türkiye’nin vazgeçilmez
bir gerçeği konumunda yer alıyor. Rekabetin
oldukça acımasız gerçekleştiği günümüzde, dünyada ve Türkiye’de yaşanan siyasi
ve ekonomik gelişmelere de paralel olarak
işletmelerin kâr marjlarının düştüğü herkesin malumu... Bu noktada bir işletmenin en
önemli gider kalemini ‘kira’ giderleri oluşturuyor.
AVM’lerin hepsinde kira işlemleri döviz
üzerinden gerçekleştiriliyor. Dövizdeki öngörülemeyen yüksek dalgalanmalar ise işletmelere büyük bir darbe vuruyor. Kira giderlerindeki artış, şirketlerin doğrudan kar
marjlarına yansıyarak zarar etmelerine yol
açıyor. Bu noktada AVM yatırımcıları, döviz
üzerinden borçlu olduklarını, bu nedenle kiracılara yönelik herhangi bir yapılandırmada
zarar edeceklerini belirterek, döviz üzerinden
kira alınmaması konusunda duyarsız kalıyor.
Bu noktada, birçok sektörden işletmenin döviz üzerinden borçlu olduğunu ve Türk Lirası endeksli çalışmalarına rağmen, dövizdeki
dalgalanmaları fiyatlarına dengeli yansıtarak
ayakta kalmaya çalıştıklarını belirtmek isteriz. Tüm bunlara rağmen; AVM yatırımcıları,
piyasa şartlarına göre makul bir düzenleme
yapılması konusunda kayıtsız kalıyor.
Vergi ve İstihdamı Olumsuz Etkiliyor
Kira konusunda AVM’ler, indirim talebinde
bulunan kiracısına karşı “Sırada bekleyenler
var”, “Prensip” gibi cümlelerle taleplerini geri
çeviriyorlar. Akabinde mağaza aylarca boş
kalıyor. Son aşamada AVM sahibi, kiracısının istediği indirimin çok altında kiralama
yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, vergi ve
istihdam konusunda ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor.
AVM’lere Karşı Alternatif Aranıyor
AVM’lerin özellikle Anadolu’da geleneksel
perakendeyi zarara uğrattığı herkesin malumu. Başlangıçta özellikle istihdamın artmasına katkı sağlayan AVM’ler, şu anda işsizliğe
yol açıyor. Türkiye’de ihtiyacın çok üstünde
AVM yapıldı. Kötü yönetilen AVM’ler de bu
durumu olumsuz hale getiren bir diğer etmen olarak nitelendirilebilir. Günümüzde
birçok perakende firması, AVM’lere karşı alternatif arayışına girmeye başladı. AVM’lerde
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MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu Başkanı

mağazalaşmayı durdurup, mevcut AVM’lerden çıkış yolunu arayan birçok firmayla karşı karşıyayız. Bu noktada caddede kiralama
yapmak, hem kanunlar nezdinde hem de
şartlar açısından daha rahat bir durum ortaya koyuyor. Perakende sektörüne ilişkin
çıkarılan son yasada, “AVM’lerde %5 oranında yerel firmalara yer açılması” konusunun
kanunlaştırılmasına rağmen, AVM’lerin çoğu
bu yasayı dikkate almadı.
Büyük Bir Potansiyel Var
Tüm Perakende ve Alışveriş Merkezleri Federasyonu’nun (TAMPF) verilerine göre, 2018
yılında Türkiye’nin perakende sektöründeki
ciro hedefi 880 milyar dolar olarak ön görülüyor. Bunun, %67’si geleneksel perakende,
%33’ü organize perakende olarak ayrılıyor.
Toplamda yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı çalışan
var. Bunun 850 bini organize perakendede
çalışıyor. Yani organize olmayan, geleneksel perakendede, 2,65 milyon kişi istihdam
ve 2,36 trilyon TL (590 milyar dolar) ciro var.
Bunların bir kısmı kendi bölgelerinde organize perakende firmalarından çok daha başarılılar. Bu kadar büyük potansiyelin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Başarılı firmaların
kurumsal olabilmeleri ve organize perakendeyi öğrenebilmeleri için AVM’ler bir fırsat.

Ama AVM yatırımcıları çoğu zaman doğru
açıdan bakamadıkları için bu firmaları göz
ardı ediyorlar.
Perakende Zincirlerinin Sayısı Artırılmalı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz ve faizle ilgili görüşlerini
sonuna kadar destekliyoruz. Bu vesile ile
AVM’lerdeki dükkân kiraları konusunda,
hükümetin yeni bir düzenleme yapması gerektiğinin elzem olduğunu düşünüyoruz.
Sektörün canlanması ve mevcut durumun
düzeltilmesi adına, orta vadede “Dövizle kiralama” yapılmasının kaldırılmasını öneriyoruz. Kısa vadede ise döviz kurunun orantısız
yükselmesine karşı belirli bir oranda sabitleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Dünyadaki sektör temsilcileri ile daha iyi rekabet edebilmek adına perakendedeki gücümüzü parlatmamız gerekiyor. Bunun için
geleneksel perakendeye değer verilmesi
gerekiyor. Tabii ki dünyayla rekabet edebilmemiz için kurumsal ve organize perakendemizin güçlü olması gerekiyor. Bunun da
temelinde perakende zincirlerinin sayısının
artması yatıyor. Bu sayının artması ise, kaliteli ürün ve hizmet veren firmaların önünün
açılmasıyla mümkün olacaktır.

Haberler / MALl&MOTTO

19

MALl&MOTTO / Haberler

Play Park & Bowlingo her sene gerçekleştirdiği müdürler toplantısını bu sene
İstanbul ve Lefkoşe’den sonra Başkent Ankara’da gerçekleştirdi.
anlık gelişiyor. Bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Standart içinde bazı kurallar ile
her zaman yönetimin en iyi şeklini sergileyemiyorsunuz. Ayrıca ülke genelinde tüm yöneticilerin iletişimde ve diyalogda olmasını
sağlayarak o an itibari gerekli desteği alabilmelerini ve ciddi bir bilgi alışverişi ile sürekli
kendilerini güncel tutmalarını sağlıyoruz.
Tabii ki tüm zamanımızı sadece toplantı ile
geçirmiyor, bulunduğumuz yerin görülmesi
gereken yerlerini geziyor, birlikte eğleniyor,
yemekler yiyiyor, sohbetler ediyoruz. İnanın
toplantıdan çok daha fazla interaktif katılımlar ve ikili görüşmeler yapma şansınız
oluyor.
3’üncüsünü düzenlediğiniz toplantınızın
gerçekleşeceği bölgeyi nasıl belirliyorsunuz? Belli bir kriteriniz var mı? Her toplantı farklı bir bölgede mi gerçekleşecek?

Play Park & Bowlingo Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Keçebir, Mall&Motto
okuyucularına özel müdürler toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.
Başlarken şunu sormak istiyorum genelde pek çok şirketin yaptığı bir toplantı
ama sizin sektörünüzde çok da alışık olmadığımız bir durum ya da etkinlik mi
demek lazım, bu konuda düşünceleriniz
nedir?
Aslına bakarsanız sektörümüzde çok yaygın olmaması değil de, hâlihazırda sektörümüzde çok kapsamlı yöneticiler toplantısı
yapabilecek zincir mağazalara sahip işletme
sayısının çok fazla olmamasından dolayı
kaynaklanıyor diyelim. Bununla birlikte sektörümüz hizmet sektörü, eğlence sektörü ve
çocuklar ile alakalı bir sektör olduğu için bu
tarz toplantılara en fazla ihtiyacı olan alanlardan biri olduğunu düşünüyorum.
Genel anlamda toplantınız nasıl ilerledi?
Tüm gün workshop’larınız mı oldu, yoksa
sadece gezi ve tatil amaçlı bir toplantı
mıydı?
Öncelikle biz geleneksel hale getirdiğimiz
bu toplantıları birer toplantıdan ziyade çalıştay olarak isimlendirmeyi daha doğru buluyoruz. Her çalıştayımızda kendi işimiz ile
ilgili önemli bir konuyu seçiyor ve özellikle
o konu üzerine yoğunlaşıyor tüm yönetici
arkadaşlarımızın da katılımları ve fikirleri ile
konu hakkında bir rapor hazırlıyoruz. Böyle-
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ce toplantı ekibimizin emeğiyle hazırladığımız raporu tüm şubelerimiz ile paylaşıyoruz.
Ana konu dışında şubelerimizde işleyiş esnasında karşılaştığımız anlık olayları, sorunları
ve benzeri tüm durumları masaya yatırıyor
ve yönetici arkadaşlarımızın da tecrübeleri
ile benzer durumlarda nasıl davrandıkları ve
sonuçlarının nasıl olduğu konusunda paylaşımlarda bulunarak ileride oluşabilecek her
türlü duruma en doğru ve hazır şekilde bulunmayı planlıyoruz.
İşimiz hizmet sektörü olduğu için olaylar

Evet özellikle bunu planlıyoruz. Öncelikli kriterimiz mutlaka bir şubemizin olduğu
şehri seçmemiz. O şubemiz bize ev sahipliği
yapıyor. Tüm hazırıkları tamamlıyor. İlk toplantımızı şirketimizin merkezinin İstanbul’da
olması sebebi ile ve pek çok yöneticimizden
gelen talep üzerine İstanbul’da yaptık. 2.
toplantımızı biraz daha farklı olması açısından yurt dışından seçerek, şubemizin bulunduğu Kıbrıs’ta yaptık. Bu seneki toplantımızı da Ankara’da yapmayı istedik. İnşallah
önümüzdeki sene toplantımızı da yine bir
şubemizin olduğu belki Hatay‘da belki Ağrı’da belki de Kosova’da yaparız. Bu konuda
alternatifimiz çok 10’larca seçeneğimiz var.

Haberler / MALl&MOTTO
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ARÇELIK’E PERAKENDE DÜNYASININ OSCAR’I
Arçelik, perakendede dünyanın
en prestijli ödüllerinden kabul
edilen World Retail Awards’ta
(Dünya Perakende Ödülleri) çok
önemli bir başarı elde etti. Arçelik
İstinyePark Deneyim Mağazası,
“En İyi Mağaza Tasarımı” ödülünü kazandı. Arçelik bu başarıyla
mağaza tasarımı dalında ödüle
layık görülen ilk Türk markası oldu.
Türkiye’nin bir numaralı ev teknolojileri markası olan Arçelik, pek çok alanda olduğu gibi
mağaza tasarımı alanında da sektöre öncülük ettiğini prestijli bir ödülle ortaya koydu.
Arçelik, en büyük deneyim ve yaşam alanına
sahip İstinyePark mağazasıyla bu yıl 10’uncusu Madrid’de düzenlenen World Retail
Awards’ta (Dünya Perakende Ödülleri) 1200
metrekare altı kategoride “En İyi Mağaza
Tasarımı Ödülü”nü kazandı. Pek çok dünya
markasını geride bırakarak bu başarıyı elde
eden Arçelik, 2007 yılından beri düzenlenen
organizasyonda mağaza tasarımıyla ödüle
layık görülen ilk Türk markası unvanını kazanırken, aynı zamanda 2018 World Retail Awards’ta ödül alan tek Türk markası da
oldu.
World Retail Awards, dünyada en iyi perakendecileri ve perakende uygulamalarını
ödüllendiriyor. En İyi Mağaza Tasarımı kate-

Can Dinçer
Arçelik Türkiye Genel Müdürü
gorisinde; mağazanın markanın perakende
gücüne sağladığı katkı, ticari başarısı, sergilediği yaratıcılık, alışveriş deneyimini en
iyi şekilde yaşatması ve teknoloji kullanımı
değerlendiriliyor. Ödül jürisi perakendecilik
sektörünün önde gelen isimlerinden oluşuyor.
1.080 metrekarelik alana kurulu olan Arçelik
İstinyePark mağazası, interaktif müşteri deneyimine olanak sağlayan, yeni nesil perakendecilik trendlerine uygun dijital teknolojilerle donatıldı. Mağaza, ‘Ana Deneyimleme
Adası’, ‘Etkinlik Mutfağı’ ve ‘TV Deneyimleme’ olmak üzere toplam 3 adet adada müşterilerine ürünleri deneyimleme ve keyifli

zaman geçirme imkânı sunuyor.
Ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranların yer aldığı mağazada,
Arçelik ürünlerinin yanında, cep telefonu,
tablet, dijital oyuncaklar gibi en yenilikçi
elektronik ürünler de bulunuyor. Arçelik İstinyePark mağazası ayrıca, konuk şefler ile
yemek pişirmekten, özel fotoğrafçılık ve dijital sanat derslerine kadar atölyelere ev sahipliği yaparken, ücretsiz wifi hot-spot’larıyla
birleştirilmiş bir mağaza uygulaması sunarak
tüketicilere bir sonraki etkinlik için de bilgi
aktarıyor.
Can Dinçer: “Mağazamızın merkezinde
inovasyon ve deneyim var.”
Dünyadaki perakendecilere örnek olacak bir
mağaza tasarlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü
Can Dinçer, “Bu kategoride pek çok dünya
markasını geride bırakarak perakende dönüşümüne öncülük etme iddiamızı sürdürüyoruz. Ürün ve hizmetten tasarıma her noktada müşteri deneyimini odağımıza alarak
yeni nesil mağazacılık modelimizi geliştirdik.
Müşterilerimizin, yeni konsept mağazalarımızda kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz. İstinyePark mağazamız,
müşterilerimizin maç izleyip, kişisel bakım
yaptırabilecekleri, yeni tariflerle yemek pişirip tadına bakabilecekleri, en son teknoloji
trendlerini deneyimleyebilecekleri, yetkili
servis hizmeti alabilecekleri ve teknolojiden
sağlıklı yaşama kadar pek çok konuda konuşmacıları dinleyebilecekleri özel bir mağaza. Merkezinde inovasyon ve deneyim olan
yeni konsept mağaza ve bayi ağımızı tüm
Türkiye’ye genişletmeye devam edeceğiz”
dedi.
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Feyzi Tecellioğlu
Emaar Türkiye CEO’su

Emaar Türkiye’nin yeni CEO’su Feyzi Tecellioğlu oldu
Dünyanın önde gelen gayrimenkul geliştirme
şirketlerinden Emaar Properties'in ülke iştiraki
Emaar Türkiye, gayrimenkul alanında 20 yıllık
deneyime sahip olan ve bu alanda Türkiye’nin
önemli isimlerinden Feyzi Tecellioğlu’nun CEO
olarak atandığını duyurdu.

Feyzi Tecellioğlu bu yeni görevi ile Emaar Türkiye’nin ikinci yatırımı olan Emaar Square projesini; proje içerisinde yer alan 150 bin
metrekare kiralama alanına sahip Türkiye’nin en büyük alışveriş
merkezini, bu alan dahilindeki 440 mağazayı ve 48 bin metrekare
büyüklüğündeki ofis binasını yönetmekten sorumlu olacak. Emaar Square bünyesinde 1.000’in üzerinde lüks konut ve 180 odası
ile Türkiye’ye ilk defa giriş yapan The Address Otel’i de bulunuyor.

Feyzi Tecellioğlu son olarak Toya Yapı Yönetim Kurulu Üyesi görevini yapıyordu. Öncesinde 10 yıllık bir süreçte Tabanlıoğlu Mimarlık Genel Müdürlüğü ve Soyak Gayrimenkul Geliştirme Genel
Müdürlüğü görevlerini üstlendi. ABD’de bulunduğu dönemde
Lend Lease firmasında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan
Tecellioğlu, iş hayatına Koç Holding bünyesinde başladı.

Emaar Properties, Türkiye’de 1,7 milyon m2’lik bir alanda projelendiriği Toskana Vadisi Projesi ve sonrasında Emaar Square ile
toplamda yapmış olduğu 2,5 milyar dolar üzerindeki yatırımı ve
2006 yılından bu yana süre gelen varlığı ile Emaar, Türkiye’nin en
önemli yabancı yatırımcıları arasında yer alıyor.

Feyzi Tecellioğlu 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden mezun olup, 2002 yılında University of
California, Berkeley’den MBA derecesi almıştır.
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Feyzi Tecellioğlu, Emaar Türkiye’nin gayrimenkul ve perakende
alanlarını geliştirmekte önemli bir rol oynayacak olmasının yanı
sıra geniş vizyonu ile Türkiye’de değer yaratarak büyüme yolunda
yeni fırsatları keşfedecek.
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ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE ATLI OKÇULUK COŞKUSU
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından,
iletişim sponsoru Anadolu Ajansı, telekomünikasyon sponsoru Turkcell’in katkılarıyla organize edilen, 3. Etnospor Kültür Festivali'ni
3’üncü gününe atlı okçuluk dalında yapılan
müsabakalar damga vurdu. Geçen sene bu
kategoride 2’nci olan 18 yaşındaki Kayseri
Atlı Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Janset
Genel, Türkiye’nin atlı okçuluk sporunun
gelişimi yönünden dünya 1’incisi olduğunu
söyledi. Janset Genel, Türkiye’nin sporcu sayısı bakımından ise dünyada Macaristan’dan
sonra 2’nci konumda olduğunu belirtti. Babasından aldığı ilhamla 12 yaşından beri bu
sporu yapan Janset Genel, “Ülkemizde özellikle kadın sporcu sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada atlı okçuluk merkezinin Türkiye
olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Olumsuz hava koşullarına rağmen Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda katılımcıyla
adeta bir şenlik havasında gerçekleştirilen
festivalin 3’üncü gününde atlı okçuluk branşında yapılan müsabakalar göz kamaştırdı.
Geleneksel Türk tarihinin köklerinden günümüze uzanan atlı okçuluk sporu, Etnospor
Kültür Festivali sayesinde yeni nesil ile buluştu. Başta çocuk ve gençler olmak üzere
tüm katılımcıların meraklı bakışları arasında
gerçekleşen müsabakalarda geçtiğimiz yılın
2’ncisi olan Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Jenset Genel, başarı hikayesiyle
herkesi kendine hayran bıraktı.
Babasından destek aldı
Henüz 12 yaşındayken babası cirit sporcusu
Sami Genel’i örnek alarak oklu atçılık sporuna başlayan Janset Genel, babasından aldığı
destekle Türkiye’ye çok sayıda şampiyonluk
kazandırdı. 2014 yılında Çanakkale Biga’da
düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması birinciliği, 2016 yılında düzenlenen
Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2’nciliği,
Adana Yüreyir’de düzenlenen Uluslararası
Yarışma 2’nciliği bunlardan birkaçı.
Janset Genel: “Dünya atlı okçuluğunun
merkezinin Türkiye olması için çalışıyoruz.”
Türkiye’nin atlı okçuluk sporunun gelişimi yönünden dünyanın en iyisi olduğunu, sporcu sayısı olarak da Macaristan’dan
sonra 2’nci olduğunu belirten Janset Genel,
“Dünyada atlı okçuluğun merkezinin Türkiye
olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Devletimizin desteği var ama bundan sonraki
süreçte daha da katkı sağlamasını bekliyoruz. Etnospor Dünya Konfederasyonu Başkanı’nın da Türkiye’de olması oldukça büyük
avantaj. Bu avantajları kendi lehimize çevir-
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mek istiyoruz” diye belirtti.
Malkoçoğlu’ndan gelen ilham
Babasının cirit sporcusu olmasından ötürü, doğduğu günden bu yana atlarla iç içe
büyüdüğünü kaydeden Genel, “Babam Malkoçoğlu’ndan ilham alarak beni bu sporla
tanıştırdı. En büyük destekçim babam oldu.
İyi antrenman yaparak herkes bu sporu yapabilir. Ata binerken ok atmak oldukça zor
ama bir o kadar da zevkli ve eğlenceli. Koordinasyonu geliştiriyor ve kişisel gelişimi de
olumlu yönde etkiliyor. Okuldaki arkadaşlarım da bana sürekli ata binmek istediklerini söylüyor. Bu spor sayesinde okulumdan
‘Onur Belgesi’ aldım. Kişisel ve okul gelişimime de katkı sağladı. Atlı okçuluk gece rüyalarımız, gündüzleri de en büyük hayalimiz
oldu” dedi.
Kadın sporcu sayısı artıyor
Atlı okçulukta kadın sporcuların sayısının giderek arttığını vurgulayan Genel, “2014’ten
beri Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Resmi
olarak müsabakalar devam ediyor. Sporcularımız lisanslı ve tescilli. Atlı okçuluk sporunda
ülkemi temsil ederek uluslararası müsabakalarda yarışıyorum. Sporumuzun gelişimi için
canla başla çalışıyorum” dedi.
Hakan Kazancı: “Amacımız, gençlerimizin
Türk kültürüne sahip çıkması.”
Etnospor Kültür Festivali’nin çocukların ve
gençlerin Türk kültürünü tanıması ve sahip
çıkması açısından çok önemli bir misyonu

olduğunu vurgulayan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, "Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip
çıkmalıyız. Gençlerin ve çocukların, batının
teknolojik baskısı altında hapis kalmasını
engellememiz lazım. Tabii ki bunlardan tamamen soyutlansınlar demiyoruz ama amacımız gençlerimizin bize ait kültüre sahip
çıkması. Bu sporları tanımalarını istiyoruz. Bu
hedefte başarı da sağladığımızı düşünüyorum. Burada bize düşen görev bu imkanları
kendilerine sunmak. Bunun için gayretimizi
sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Japon atlı okçuları büyük ilgi görüyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından,
iletişim sponsoru AA, telekomünikasyon
sponsoru Turkcell’in katkılarıyla organize
edilen, 3. Etnospor Kültür Festivali'nde, Japon savaşçılar samurayların yaptığı atlı okçuluk gösterisi "Yabusame" de yer alıyor.
Yenikapı Meydanı'ndaki festivalde, önceden
belirlenmiş hedeflere at sırtında ok atılan
etkinlik "Yabusame” katılımcılar tarafından
ilgiyle karşılandı.
Geçmişi Japonya'da 12. yüzyıla kadar uzanan Yabusame, Türkiye'deki atlı okçuluktan
farklılıklar içeren bir spor. Ülkenin barışı ve
halkın mutluluğu için "Tenchouchikyu" denilen özel bir yakarış ile başlayan Yabusame'de samuraylar, 3 hedefe atış yapıyorlar.
Samuraylar, vurdukları hedeflerle kötülükleri
yok ederek huzuru sağladıklarına inanıyor.
Türkiye'ye kılıç ustalarıyla beraber 20 kişilik
bir ekip olarak gelen Japon kafilesi, festival
boyunca 6 gösteri yaptı.
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POLIS-ÖZEL GÜVENLIK EL ELE AVM’LERDE GÜVENLIK ZIRVEDE

Atilla Aydemir
ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı

Başkent Ankara’da başlatılan AVM’lerde polis irtibat bürosu kurulması çalışmalarına, Türkiye’nin en büyük
özel güvenlik şirketleri arasında yer alan ISS Proser’den destek geldi. ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı
Atilla Aydemir, bu çalışmanın Türkiye geneline yayılmasının büyük yararlar sağlayacağını ifade etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün, Ankara’daki 25 alışveriş merkezinde üst ve araç araması, çanta-paket kontrolü ve çevre güvenliği
gibi güvenlik hizmetlerinin kontrollü ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla polis
irtibat büroları teşkili, ISS Proser tarafından
olumlu bulundu. Türkiye’nin en büyük güvenlik şirketleri arasında ilk üçte yer alan ISS
Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Aydemir, “Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği
AVM’lerde polis irtibat bürolarının varlığı,
gerek caydırıcılık gerekse olaylara hızlı müdahale anlamında çok değerli faydalar sağlayacaktır” dedi.
AVM yönetimleriyle anlaşmalı yürütüleceği
açıklanan uygulama kapsamında, alışveriş
merkezleri içerisinde yer alacak polis irtibat
bürolarında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı iki ya da daha fazla personelden
oluşan sivil ekipler görev yapacak.
Atilla Aydemir, bu uygulamanın AVM’lerde
güvenlik denetimlerinin sürekliliğini sağlayacağını, bu sayede AVM’lerdeki risk oranının
azalacağını belirtti.
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“MAKSİMUM GÜVENLİK SAĞLANACAK”
Türkiye’nin pek çok bölgesinde yer alan birçok AVM’nin güvenlik hizmetlerini yürüttüklerini vurgulayan Aydemir, başkentin en
önemli dokuz AVM’sinin güvenlik hizmetini
de ISS Proser’in verdiğini söyledi. Uygulamanın diğer şehirlerde hayata geçirilmesinin
son derece yararlı olacağını ifade eden Atilla
Aydemir şöyle konuştu:
“Polis bürolarının kurulmasıyla ilgili olarak
en hızlı harekete geçen grup biz olduk. Bazı
AVM’lerde bürolarımızı şimdiden açtık, diğerlerinde de lokasyonlar netleştirmek üzere.
Zaten dönem dönem sivil görevliler AVM’lerimizde görev yapıyordu; polis bürolarının
kurulmasıyla güvenlik maksimum düzeyde
sağlanabilecek. AVM’lerde üst düzeyde kaliteli ve tam güvenlik hizmeti sunabilmek için
emniyet güçleriyle ortak çalışma ve iletişimi
en verimli şekilde sürdürmek şart.”
“ÇOK DAHA HIZLI SONUÇ ALACAĞIZ”
ISS Proser, deneyimli ve eğitimli insan gücü-

nün yanı sıra son teknoloji cihaz ve donanımları da kullanarak AVM’lerde üst düzey güvenlik hizmeti sunuyor. Atilla Aydemir, ISS Proser
olarak bu iki unsura ek, istatistiki verileri de
AVM’lerdeki güvenlik kalitesini artırmak için
kullandıklarını ifade etti. Bu tür verilerin mevcut sıkıntıları net olarak görmelerini ve proaktif önlemler almalarını sağladığının altını çizen
Aydemir, “Bu konuda elde ettiğimiz veriler ile
bu doğrultudaki aksiyon planlarımız ve sürekli
tekrarladığımız tatbikatlar, emniyet güçlerinin
dahil olması gereken olaylar konusunda hızlı
değerlendirme yapmamızı sağlayacak, risk ve
sıkıntılar hızla bertaraf edilecektir” dedi.
Dünyanın en büyük hizmet sağlayıcısı ISS’in
know-how’ının da bu çalışmalardan bekledikleri verimi en üst noktaya taşıyacağına inandığını belirten Atilla Aydemir, “Biz zaten uzun
zamandır emniyet güçleri ile birlikte hareket
ediyoruz. Sık sık denetleniyor ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu anlamda Ankara Emniyet
Müdürlüğü bizim hizmet verdiğimiz projeleri
örnek gösteriyor; hatta projelerimiz Ankara
Valiliği’nden pek çok teşekkür belgesi almış
durumda” diye konuştu.
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TÜKETICILERIN
%57’SI YENI
ÜRÜNLERI
DENEMEYI
SEVIYOR
“Yılın Seçilmiş Ürünü” (YSÜ) programı
kapsamında Nielsen’in yaptığı araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin %57’si
yeni ürünleri denemeyi severken, 25-34
yaş grubu yeni ürünleri denemeye en
açık yaş grubu olarak öne çıkıyor.
Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 3. kez gerçekleştirilen
“Yılın Seçilmiş Ürünü” (YSÜ) programı kapsamında Nielsen’in yaptığı araştırmaya göre;
Türk tüketicilerinin %57’si piyasaya çıkan
‘yeni’ ürünleri denemeyi severken, yaş grubu
özelinde 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye en açık yaş grubu olarak öne çıkıyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kayseri, Tekirdağ,
Trabzon, Erzurum olmak üzere 12 ilde 4.053
tüketiciyle yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarına göre, 45-55 yaş grubundaki tüketiciler
ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor.

Yeni ürünün fiyatı satın almayı etkiliyor

45-55 yaş grubu en isteksiz

Tüketicilerin yarısından fazlası yeni ürünleri
denemeyi tercih etse de, ürünün fiyatının uygun olması, arkadaş ve iş çevresindeki bireylerin yönlendirmeleri, yeni ürünleri deneme
isteği gibi dinamikler satın alma kararını etkiliyor. Araştırma, kadın tüketicilerin erkeklere kıyasla, ‘yeni’ etiketli bir ürün satın almaya
daha eğilimli olduğunu da ortaya koyuyor.
Ürün memnuniyeti AB grubu tüketicilerde
kilit önem taşırken, memnun kalabilecekleri
yeni bir ürün için daha fazla ödeme yapabileceklerini belirtiyorlar.

Araştırma sonuçlarına göre 25-34 yaş grubu
yeni ürünleri denemeye diğer yaş gruplarına
göre daha açık durumda. 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte
diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor.
Medya tüketici farkındalığını etkiliyor
Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicilerinin %53’ü “Yılın Seçilmiş Ürünü” logosuna sahip bir ürünü satın alacağını belirtiyor. Araştırmada verilen yanıtlara göre, yeni
ürünler hakkında farkındalık yaratmada en
büyük rol medyanın oluyor. Medyanın ardından sosyal medya ve marka web siteleri
gibi çevrimiçi kaynaklar tüketici farkındalığını etkiliyor.
Türk tüketiciler hangi yenilikçi ürünleri
seçti?
“Yılın Seçilmiş Ürünü” programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2018’de Çocuk Çikolata kategorisinde Kinder Joy, Katma Değerli Süt Ürünleri kategorisinde Pınar
Protein Yoğurt & Pınar Protein Süt, Gıda
Takviyeleri kategorisinde Brodil Herbal Bitkisel Ekstreler İçeren Propolisli Sıvı Takviye
Edici Gıda, Cilt Sağlığı kategorisinde Bepanthol Sensiderm Kaşıntı Giderici Krem, Maden Suyu kategorisinde Saka Maden Suyu,
İçecek kategorisinde Fiftea, İşlenmiş Tavuk
Ürünleri kategorisinde Şenpiliç Annemin
Köftesi, Diş Macunu kategorisinde Signal
White Now CC, Bebek Yağı kategorisinde Himalaya Nourishing Baby Oil Besleyici Bebek
Yağı, Türk tüketicileri tarafından seçilerek
ödüle layık görülen ürünler oldu.
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Özgen Özyurt
Vadistanbul AVM Genel Müdürü

Vadistanbul ‘Yılbaşı
Araç Kampanyası’nın
talihlisine Land
Rover’ını teslim etti
32

Şehrin yeni yıldızı Vadistanbul AVM'nin, yeni yıla özel gerçekleştirdiği Yılbaşı Araç Kampanyası’nda 2017 Model Land Rover Discovery Sport 2.0 Td4 5 kapı otomobil, kazanan talihli Ayşe Sevda
Güney’e teslim edildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.12.2017
tarih ve 58259698-255.01.02-E.6738 Sayılı izni ile VADİSTANBUL
AVM HİZMETLERİ A.Ş. adına 15.12.2017 saat 00:01 / 15.03.2018
saat 23:59 tarihleri arasında Hedef Çekiliş tarafından düzenlenen
VADİSTANBUL AVM Kampanyası’na 50.000’e yakın katılım oldu.
24.03.2018 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan talihli, Ayşe
Sevda Güney oldu. Ayşe Sevda Güney’e vekalet eden yakını 18 Mayıs 2018 günü 0 km Land Rover Discovery Sport 2.0 Td4 5 kapı aracı Vadistanbul AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt’tan teslim aldı.

Haberler / MALl&MOTTO

TARKAN KONSERINDE 12 BIN KIŞILIK MUHTEŞEM KORO

Megastar Tarkan, Avrupa konserlerinin ardından 2018’in ilk
İstanbul konserinde Vadistanbul’da sevenleriyle buluştu.
Sahne performansıyla göz dolduran megastar, konserine
albümünün de çıkış şarkısı olan “Yolla” ile başladı. Biletleri
hızla tükenen konserde yaklaşık 12 bin kişi Tarkan’a eşlik
ederek, şarkılarıyla coştu.
7 yıllık bir aranın ardından çıkardığı “10” albümüyle hasret
gideren megastar, 2018’in ilk İstanbul konserini Vadistanbul’da verdi. Vadistanbul’daki 6 bin metrekarelik festival
alanında kurulan 300 metrekarelik devasa sahnede megastar şarkılarıyla devleşti.
Tarkan konser öncesi sevenlerine, “İstanbul’da olmayı çok
özlemişim, hepiniz hoş geldiniz. Şarkılarla ısınacağız bu
gece” diyerek seslendi. Dillere dolanan eski ve yeni, en sevilen şarkılarıyla hazırladığı repertuvarında, Tarkan’a 12 bin
kişi eşlik etti. Tarkan yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı
ve yoğun istek üzerine 2 kez bis yaparak sevenlerini kırmadı.
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ANATOLIUM MARMARA 180 MILYON DOLARLIK YATIRIMLA KARTAL’DA KAPILARINI AÇTI
niyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 250 bin metrekare brüt
alana sahip; ofis, tercihe göre home-ofis
ve alışveriş merkezi konseptlerini barındıran karma Anatolium Marmara projemiz
için son 2,5 yılda 180 milyon dolar yatırım
yaptık. Bu projeyle dünya devi IKEA’nın da
aralarında bulunduğu 100’ü aşkın firmayı Kartallılarla buluşturuyor, doğrudan ve
dolaylı olarak 3 bin kişilik istihdam yaratıyoruz” dedi.
15 milyon ziyaretçi bekleniyor
Çok amaçlı yapısıyla Anatolium Marmara’nın sadece Kartal’da değil, tüm Anadolu Yakası'nda yaşayanların ve İstanbul’u
ziyaret edenlerin de ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir proje olduğunu vurgulayan Özsüer, yılda yaklaşık 15 milyon
ziyaretçi ağırlamayı öngördüklerini söyledi.
Anatolium Marmara’nın öne çıkan özellikleri
Geliştirmeci: MAYA Holding - Yılsan Holding
Arsa Sahibi: Yılsan Holding - AG Kapadokya A.Ş.
Masterplan ve konsepti: DDG
Alışveriş Merkezi Kiralama ve Yönetim: Mallexpert
250.000 m2 toplam brüt alan
Anatolium Marmara AVM’de 60.000 m2 brüt kiralanabilir alan
Yaklaşık 2.000 araçlık otopark kapasitesi
Alışveriş merkezine doğrudan metro bağlantısı
İstanbul’un 3. IKEA Mağazası (25.000 m2)
Yüksek teknoloji sinema kompleksi
Çocuk parkı, Eğlence alanları
SPA/Fitness
Süpermarket
Elektronik market
100’ü aşkın mağaza

Kartal’ın yeni simgesi olacak
Anatolium Marmara Projesi için
180 milyon dolar yatırım yapıldı.
250 bin metrekare brüt alana sahip; ofis, tercihe göre home-ofis
ve alışveriş merkezi konseptlerini
barındıran karma projenin 1. fazı
olan alışveriş merkezi, 3 bin kişiye
doğrudan ve dolaylı şekilde istihdam sağlayacak.
Türkiye’deki altıncı IKEA mağazasını da
bünyesinde bulunduran Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi’nin açılışı, İsveç Baş-
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konsolosu Therese Hyden, Kartal Belediye
Başkanı Altınok Öz, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, projede iş ortağı olan
Maya Holding, Yılsan Holding ve Kapadokya A.Ş.’nin yöneticileri ile vatandaşların katıldığı törenle yapıldı.
Maya Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri Özsüer açılışta yaptığı konuşmada,
1970’li yıllardan bu yana gayrimenkul
sektörünün kendileri için ana iş kolu olduğunu, bugüne kadar 2,5 milyon metrekareden fazla konut, iş ve alışveriş merkezi, turistik tesis yatırımı geliştirdiklerini
belirterek, “Maya Grubu olarak, dinamik
Türkiye ekonomisinin potansiyeline güve-

Yeşil bina olacak
Maya Holding CEO’su Fuat Atalay da projenin konsept tasarımının, dünyanın ve
İstanbul’un önemli ticari yapılarına imza
atmış, pek çok tasarım ödülüne layık görülmüş, merkezi Amerika’da bulunan DDG
firması tarafından yapıldığına dikkat çekerek, “İstanbul’a ve Kartal’a yakışan bir
projeyi hayata geçirdik” dedi.
Metro ve Marmaray bağlantıları, Avrasya
Tüneli, 3. Köprü bağlantı yolları, E-5 ve
TEM arterlerinin bağlantıları aracılığıyla
Anatolium Marmara’ya rahatlıkla ulaşılabildiğini vurgulayan Fuat Atalay, ayrıca
enerji kullanımına, sürdürülebilir yaşam
kaynaklarına ve ekosisteme gösterdikleri
özen doğrultusunda ‘Breeam Gold’ yeşil bina sertifikasını almak için çalışmalar
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi
Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi;
başta dünyanın önde gelen mobilya ve ev
aksesuarı mağazaları zinciri IKEA, yüksek
teknolojiye sahip Cinemaximum sinema
salonları, çocuk parkı, eğlence alanları,
SPA/fitness imkânları, ulusal ve uluslararası birçok seçkin firmanın yer aldığı marka karması (Migros, MediaMarkt, LCW,
Koton, Mavi, Kiğılı, Vakko Butik, Desa,
Samsonite, Samsung, Özdilek, Linens,
Vestel vb.), her noktada yeşili öne çıkaran
açık alanları, teraslı keyif mekanları, kafe
ve restoranlarıyla ziyaretçilerine farklı bir
deneyim yaşatmak üzere tasarlandı.
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HAZIRANIN YOĞUN TEMPOSU SMG ILE HAFIFLIYOR!
Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG,
birçok özel günün kutlanacağı haziran ayında AVM’ler için özel çözümler sunuyor. Devam eden Ramazan ayı, hemen ardından
başlayacak bayram, okulların tatile girmesi
ve Babalar Günü ile hareketli günler yaşayacak alışveriş merkezleri, SMG’nin müzik
ve anons hizmetleriyle bir adım öne çıkacak.
Türkiye’de başladığı müzik yolculuğunu teknolojiyle birleştiren ve bugün 20 ülkedeki
550 firmanın 10 bin noktasında hizmet veren
SMG, yaz aylarına oldukça hareketli başlıyor.
170 alışveriş merkezinde müzik, anons ve
reklam çözümleri sunan SMG, 16 Mayıs’ta
başlayan Ramazan ayı için özel bir çalışma
gerçekleştirmişti. Yurt dışı kataloglarında
yalnızca etnik ezgilerin bulunması nedeniyle
SMG bünyesindeki müzisyenler, Ramazan’ın
ruhunu yansıtan Türk ezgileri üretti. Eserlerde def, ud, kanun, tonbak, bendir, perküsyon, darbuka ve kemençe gibi enstrümanlar
kullanıldı. Listeler genellikle iftardan yarım
saat önce çalınmaya başlıyor. İftar saati müzik yayını durduruluyor. Ardından yemek
süresince keyifli müzikler ziyaretçilere eşlik
ediyor.
SMG’nin Ramazan müziklerinde birbirinden
özel eserler, bayram boyunca da belli saatlerde AVM ziyaretçilerine ‘bayram nostaljisi’
yaşatacak.
Çocuklar karne hediyelerini dans ederek
alacak!
Haziran ayındaki hareketliliğin bir diğer
sebebi ise milyonlarca öğrenci için yaz tatilinin başlayacak olması. Karne hediyesi
ve tatil alışverişi nedeniyle AVM’lere gelen
ebeveynler, girdikleri mağazalarda çocuklarının yaşına uygun, keyifli şarkılar çalmasını tercih ediyor. Çocuk giyim mağazaları,
eğlence merkezleri ve oyuncak mağazaları
gibi öğrencilerin ziyaret ettiği çok sayıda
lokasyonda ağırlıklı olarak animasyon film
soundtrack’lerine ve çocukların çok sevdiği
Latin ezgilerinden pop-rock tarzına uzanan
şarkılara yer veriliyor. Bu hareketli şarkılar
yalnızca çocukları değil, onları alışverişe getiren büyükleride mutlu ediyor.
Babalar Günü’ne özel müzikler
8 Haziran’da okulların tatile girmesiyle babalar çocuklarına hediye alırken, 17 Haziran’da
kutlanacak Babalar Günü’nde ise bunun tam
tersi yaşanacak. Müzik listelerini hazırlarken
markaların kimliğini, imajını, hedef kitlesini ve lokasyonunu göz önünde bulunduran
SMG, babalarına giysi almak isteyen çocuk-

ları, hareketli ve dinamik şarkılarla karşılayacak. Birlikte yenilen yemeklerde fast food
tercih edilirse hızlı ritimli müzikler, fine dining restoranlarda ise easy listening tarzında
ambiyans müzikleri sohbetlere eşlik edecek.
Satışta anons etkisi
Tüm bu özel günlerde alışveriş merkezine
giren kişi sayısı ve buna bağlı olarak satışlar
artıyor. Satışları arttırmada kullanılacak en
etkili yöntem ise anons. Markaların kampanya ve etkinliklerini doğrudan iletebileceği,
ürünler hakkında bilgilendirme yapabileceği
anonslar, SMG’nin profesyonel seslendirme
sanatçılarından oluşan ekibi tarafından hazırlanıyor. Anonslar, markanın istediği noktada, sıklıkta ve tarihte yayına alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan markalar için,
her mağazaya ayrı anons yapılabiliyor. Örneğin, bayram alışverişinin yapıldığı günlerde
her yarım saatte bir kampanya anonsu yapılabiliyor. Bir mağazada kampanyası yapılan
ürün tükendiyse anons yayından kaldırılıyor
ancak diğer mağazalarda devam ettiriliyor.
SMG reklamları markalara ek gelir sağlıyor
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alan SMG, AVM ve mağazalarda yeni bir reklam dönemi de başlattı.
Markalar normal şartlarda reklam çalışmaları yaparak tüketicileri bir noktaya çekmeye
çalışırken, SMG’nin hizmet verdiği markalar
ise halihazırda o noktada bulunan tüketiciyi
yakalıyor. Reklam spotları, haftalık veya aylık

yayın planları ile önceden programlanıyor ve
tıpkı anonslarda olduğu gibi kolayca müzik
yayını arasına eklenebiliyor.
Saniyeler içinde anons teknolojisi: Push
audio
Alışveriş merkezlerinin bu yoğun döneminde yaşanabilecek olası tatsız durumların
önlemi de, SMG’nin push audio sistemi ile
alınıyor. Bir mağazada yangın, hırsızlık gibi
olumsuz bir durum yaşandığında, güvenlik
görevlisi olayı kameralardan görür, mağazayı arar, mağazadaki yetkili anons odasına
gider ve anonsu yapar. Tüm bu süreç, acil
durumlarda ciddi bir zaman kaybı anlamına
geliyor. Push audio sisteminin kullanan markalarda ise olumsuz durumu gören güvenlik görevlisi SMG yönetim paneli üzerinden
anonsu seslendiriyor, kaydediyor, dinliyor
ve tek bir tuşla istediği mağazaya gönderiyor. Bu anons direkt olarak olayın yaşandığı
mağazada yayınlanıyor ve böylece saniyeler
içerisinde gerekli aksiyon alınabiliyor. Push
audio’nun en önemli avantajlardan biri de,
sistemi kullanmak için herhangi bir cihaz ya
da ekstra programa ihtiyaç duyulmaması.
Anonsu yapacak kişi, internet bağlantısı olan
herhangi bir yerden işlemi gerçekleştirebiliyor. Push audio, acil durumlarda zaman kazanmak için geliştirilse de, müşteriler farklı
amaçlar için de hızlı ve pratik olan bu yöntemi tercih ediyor. Örneğin şirket yetkilisi tüm
mağazalardaki ya da yalnızca belirli noktalardaki personeline seslenebiliyor, bilgilendirme, motivasyon konuşması ya da kutlama
yapabiliyor.
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BIZIM TOPTAN’DAN PENDIK MARINTURK AVM’YE YENI MAĞAZA

Bizim Toptan, Pendik Marinturk
AVM’de müşterilerini birçok yenilikle buluşturduğu, genel konseptinin dışında yeni mağazasını
hizmete açtı. Geleneksel ve ev
dışı tüketim kanalının tüm ihtiyaçlarını bir arada barındıran bu
yeni konseptle marinada teknesi bulunan tekne sahiplerine de
hizmet veriliyor.
Organize toptan ticaret sektörünün mağaza sayısı bakımından en büyük ve en yaygın şirketi Bizim Toptan, Pendik Marinturk
AVM’de açtığı mağazası ile müşterilerini
yeni bir konseptle tanıştırdı. Bizim Toptan,
bu mağazayla ilk kez hem bir AVM’de hem
de marinada hizmet vermeye başladı ve geleneksel müşteri portföyü dışında AVM ziyaretçilerinin ve marinada yer alan teknelerin
de ihtiyaçlarına çözüm sunar hale geldi.

de paketli ve MAP (özel paketli taze ürünler)
ürünlerin tüketiciyle buluşacağı arındırılmış
bir satış alanı yer alıyor. Buna ek olarak süt
ürün ve işlenmiş et ürünleri için de soğutuculu özel sergileme alanları bulunuyor.
Yeni konsept mağazada özel listelenmiş ithal peynirler, özel işlenmiş et ve balık ürünlerine ek geniş yelpazeli ürün gamının yer
aldığı meyve, sebze reyonu mağaza bütünlüğünü tamamlanıyor.
Marinturk AVM, mağazasında uzman personeliyle birlikte 1.200 m²’lik bir alanda hizmet
vermeye başladı.

Yeni mağaza birçok ilki bünyesinde barındırıyor

“Yeni mağazamız diğerlerine rol modeli
olacak”

Pendik Marinturk AVM’de açılan yeni mağazada ev dışı tüketime yönelik meyve ve sebze için ayrı bir soğuk satış alanı, et ürünlerin-

Bizim Toptan Satış Direktörü Tarık Duvan
yeni mağaza hakkında şöyle konuştu: “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz satışlardan
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elde ettiğimiz tecrübe ve yeni ürün portföyümüzle Bizim Toptan müşterisi olma potansiyeline sahip 4.000 noktayla açılış öncesi
birebir iletişime geçtik. Bu çalışmalarla potansiyel müşterileri Bizim Toptan müşterisi
yapmak için aksiyonlar aldık. Yeni konsept
mağazamızın ilerleyen dönemlerde Bizim
Toptan ailesine rol model olabilecek bir işleyişte olacağına inanıyorum. Geleneksel ve
ev dışı tüketim kanalının tüm ihtiyaçlarını bir
arada barındırmaya bu yeni konseptimizle
devam edeceğiz.”
PROSAF haziran ayında Marinturk AVM
mağazasında
Bizim Toptan, bünyesinde bulunan yerel ve
ulusal tüm markaları müşterilerine ‘yerinde
teslim’ etmek amacıyla kurduğu profesyonel satış ekibi PROSAF, haziran ayından itibaren Marinturk AVM’de de hizmet vermeye başladı.
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Nazlı Özdemir
Movapark AVM Genel Müdürü

15 Haziran’da 7. yılınızı tamamlıyorsunuz. Açılıştan günümüze geçen süreyi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Movapark AVM 15 Haziran 2012 açılmıştır ve açıldığı günden itibaren desteği ile
Mardin’in ve tüm bölgenin buluşma noktası haline gelmiştir. 7. yılımıza girmeye
hazırlandığımız 2018 yılında milyonlarca
ziyaretçiyi ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konumu ve içeriği itibariyle, açıldığı günden bu güne kadar artan
ziyaretçi grafiği ve ulusal ve uluslararası
marka karması ile dikkatleri üzerine çeken alışveriş merkezimiz, birbirinden keyifli etkinlikleri ile Türkiye’nin en büyük
4. Büyük Aquapark’ı ile, fuar alanı, sinema
ve diğer sosyal alanlarıyla, çocuk eğlence
merkezi, sineması, cafe ve restaurant alanlarıyla ziyaretçileri için alışverişten öte bir
yaşam merkezi haline gelmiştir. Doğu’da
yeni bir yaşam tarzının önderliğini sürekli yükseltme yolunda ilerleyen Movapark
AVM, Aquapark’ın 6 farklı eğlence havuzu
ile Mardin’in eğlence merkezi olmuştur.
Aynı zamanda 1.500 kişilik kapasiteli Movasalon düğün, kongre, toplantı ve konser organizasyonlarına yaptığı ev sahipliği ile bölgenin aranılan kompleksi haline
gelmiştir. Yönetiminin Inside Danışmanlık

“Movapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi açıldığı günden bu yana bölgenin en aktif alışveriş merkezi olarak adından söz ettiriyor.”

tarafından yapıldığı Movapark AVM, kültürel zenginlikleri ile Mardin, Diyarbakır,
Şırnak, Şanlıurfa gibi komşu illerin ilçeleriyle beraber ziyaretçilerini Movapark’ta 7
yıldır güçlü bir bağ ile ağırlıyor ve çevre
illerle sınırlı kalmayarak, komşu ülkelerden Irak ve Suriye’den de birçok ziyaretçiyi misafir ediyor.
Gerçekleştirdiğiniz etkinliklerle de
bölgeye renk getirdiniz. Ramazan ayı
sebebi ile çok daha özel çalışmalarınız
olduğunu biliyoruz. İçeriğini anlatır
mısınız?
Movapark AVM açıldığı günden bugüne
kadar hem sosyal sorumluluk projelerinin
içinde yer almış hem de birçok etkinlikle
bölgede farkındalık yaratmıştır. Özellikle
yapılan tüm etkinliklerde içerisinde bölgenin nabzına dokunacak ve projenin
içinde yer alacak organizasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu etkinliklerden biri de
Ramazan ayı sebebiyle yapılan organizasyonlardır. Bizler “Barış dolu Ramazan”
sloganıyla yola çıktık ve “Ramazan coşkusu Movapark’ta” ile devam ettik. Özellikle
bu organizasyonları bölgemizde yaşayan
farklı kültürlere sahip çocuklarımız ve
gençlerimizle birlikte mülteci çocukları-

mızla gerçekleştirdik. 2018 yılında da bu
geleneğimizi bozmadan devam ediyoruz.
Bölge gençlerimizin Erbane gösterilerinden, yine bu arkadaşlarımızla birlikte
çocuklarımızın da yer aldığı sirk ve atölyelere kadar birbirinden özel gösterilerle
Ramazan heyecanını yaşıyoruz. Kızlarımızı
da unutmadık ve onlarla Ramazan ayının
vazgeçilmezi davulla eğlenceli gösterileri
tüm ziyaretçilerimizi buluşmalarını gerçekleştirdik.
Marka karmanızda da yenilikler oldu
mu? Yıl sonuna kadar katılacak yeni
mağazalar olacak mı?
Movapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi açıldığı günden bu yana bölgenin en aktif
alışveriş merkezi olarak adından söz ettiriyor. Movapark sayısız ulusal ve uluslararası
markaya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Aramıza yeni katılan e-bebek, Lufian
firmasıyla hız kesmeden markaları bölge
ile tanıştırmaya devam ediyor. Çok yakında iç giyim ve aktif spor grubunda yeni iki
markamız daha aramıza katılacak. Yönetim danışmanlığını Inside Danışmanlık’ın
yaptığı Movapark AVM, yeni markalarla
her yaş grubuna hitap eden birçok ziyaretçimize hizmet vermeye devam edecek.
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Alışveriş merkezinizin olmazsa olmazı
araba kampanyalarınız devam ediyor
mu?
Movapark AVM, 2012 yılından bu yana
yapmış olduğu araç kampanyaları ile adından söz ettiriyor. 2013 yılında ilk olarak
Mercedes araçla kampanyaya başlayan
Movapark AVM, aynı yıl içerisinde 2. aracı Citroen C-Elysee ile Movapark talihlerini mutlu etmiştir. Araç kampanyalarına
aralıksız devam eden alışveriş merkezimiz
2014 yılında Mitsubishi Asx ile kutlamıştır.
5. yılı kutlamaları için 2015 yılında Hyundai İx35 ve İ20 ile devam eden Movapark
aynı yıl içerisinde ziyaretçilerine iki araç
hediye etmiştir. 2016-2017 yılında araç
kampanyaları yoğun ilgiyle takip edilmiş
ve iki adet Ford Fiesta araç hediyemizle
kampanyalarımız hız kesmeden devam etmiştir. 2017 yılını yeniden Mercedes araçla taçlandıran Movapark AVM, 1 Haziran
2017-19 Eylül 2017 tarihleri arasında Mercedes A180 Style aracı 23 Eylül’de sonuçlandırarak 6. yılını tamamlamıştır.

Movapark AVM, 7. yılını, çevreye duyarlı
bir araç olan Toyota CH-R Advance Hybrid
araba kampanyası ile kutluyor. Yeni aracımızı uzun zamandır merakla bekleyen
ziyaretçilerimiz Toyota aracımız ile tanıştılar. ”Movapark’la Toyota’nın Keyfini Sür”
kampanyası ile misafirlerimiz 15 Mayıs-2
Eylül 2018 tarihleri arasında yapacakları
her 100 TL ve üzeri alışveriş karşılığında
kuponla çekiliş hakkı kazanacaklar.
Bölgede tek olan Aquapark bölümünüz
de oldukça yoğun ilgi görüyor, yeni sezonda bu bölümde yenilikler olacak mı?
Movapark AVM konseptinde yer alan Aquapark, Türkiye’nin 4. büyük, bölgenin ise
ilk olarak sunduğu bir proje olarak hizmet
vermektedir. Yaz aylarının gelmesiyle dolan Aquapark’ta eğlenceli etkinliklerle de
dikkatleri üzerine çekmektedir. Geleneksel
hale getirdiğimiz ‘Streetball’ turnuvaları
yoğun ilgi görmektedir. Ayrıca plaj voleybolu ile takımlarımıza ev sahipliği yaparak
Türkiye Kupası yarışmalarına göndermekten de mutluyuz. Ayrıca Aquapark’ta yaz
boyunca yüzme kurslarımızda devam etmektedir.
Havuz, güneş ve keyifli aktivitelerin tadını çıkarabileceğiniz tek adres Aquapark’a
sizleri bekliyoruz.
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MÜZİK YARIŞMASI’NDA FİNAL COŞKUSU
13 Mayıs Anneler Günü’nde gerçekleşen
Lovelet Outlet Müzik Yarışması’nda final heyecanı, muhteşem bir coşku ile gerçekleşti.
13 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında birçok müzik grubunun
başvuru yaptığı Lovelet Müzik Yarışması, 13 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Moderatörlüğünü Kartal Gündüz’ün yaptığı
etkinliğin jüri koltuğunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Bölümü hocalarından Doç. Dr. Bahar Güdek ile Öğretim
Görevlisi Devrim Öztürk, Armoni Müzik’ten Müzik Eğitmeni
Mehmet Kurul, Best FM’den ünlü Radyo Programcısı Yasemin Şefik ve sevilen şarkıcılar Güliz Ayla ile Bora Duran yer
aldı.

Heyecanın dorukta yaşandığı yarışmada birinciliğe layık görülen grup Tonaj oldu. Tonaj, “Haydi Söyle” adlı parçayla
katılarak 2.500 TL’lik hediye çekinin sahibi oldu. İkincilik ise
Pentablue Band adlı grubun oldu. Pentablue Band, “Yeniden
Başlasın” adlı parçayı seslendirerek 1.500 TL’lik hediye çekini
kazandı. Son olarak üçüncülüğün sahibi olan isim İlayda Keleş oldu. Keleş, “Aşk” adlı parçayı seslendirerek 1.000 TL’lik
hediye çeki kazandı.
Final coşkusunun yaşandığı yarışmanın ardından Farkındalık
Stüdyosu’nun organizasyonu olarak gerçekleşen mini konserde sevilen isimler Güliz Ayla ve Bora Duran sahne aldı.
Sevilen şarkılarını bir bir seslendiren değerli sanatçılar eğlencenin nabzını yükseltirken, Yasemin Şefik’in esprili sohbetiyle keyifli dakikalar yaşandı.
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Mehmet İssi

Brandium AVYM Pazarlama Müdürü

“Pazarlama planlamasının yatırım için hayati bir önem taşıdığının altını
çizmek gerek.”

Doğru pazarlama, yatırımın değerini arttırır. Pazarlama planı
hazırlanırken nelere dikkat edersiniz?
Her alışveriş merkezi bir pazarlama planlamasına ihtiyaç duyar ancak bu planlamanın yatırım için hayati bir önem taşıdığının altını
çizmek gerekiyor. Sonuç olarak pozitif dönüşüm sağlayamayacak
bir yatırım yapmayı hiçbir yatırımcı arzu etmez. Pazarlama planlaması tüm paydaşları içerisine alan ve bu paydaşların taleplerini
bulunduran bir süreçtir. Bizler bu süreçte; ziyaretçilerimizin geçirdikleri zamanın kalitesini arttırırken, iş ortaklarımızın iş akışlarını ve
yatırımcının yapmış olduğu yatırımlarının en doğru noktada olmasını sağlamaktayız.
Pazarlama faaliyetleri ile mutlu kiracı ve mutlu ziyaretçi için
hangi kriterleri değerlendiriyorsunuz?
İçgörü bizim bu süreçlerdeki ana kriterimizdir. İş ortaklarımız ve
ziyaretçilerimiz ile aktif bir iletişim sağlayarak onlardan aldığımız
geri bildirimler bizler için bu sistemin önemli bir parçasıdır. İş ortaklarımız ile yürüttüğümüz saha çalışmalarının yanı sıra ziyaretçi
memnuniyetini sağlayabilmek adına kalite süreçlerimizi de devreye alarak bu süreçlerin en verimli seviyeye çıkarılmasını hedefliyoruz. Bizleri ziyaret eden ziyaretçilerimiz ile geleneksel mecraların
yanı sıra dijital mecralarımız aracılığı ile de sürekli geri bildirimler
alıp dinamik dönüşler sağlayabilmek hem sürdürülebilirlik hem de
mutlu bir ziyaretçi potansiyeli yaratabilmek adına öncelik arz etmektedir.
Pazarlama yöneticisinin rolü tartışmasız çok önemlidir. Değişen müşteri alışkanlıkları, bütçe daralması veya artan maliyetler, yeni gelişen teknoloji karşısında strateji ve taktikleri
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belirleme sürecinizden bahseder misiniz?
Günümüz pazarlama sürecine baktığımızda pazarlama artık ‘pazarlama iletişimi’ olarak anılmaktadır. Bu tabir bile pazarlamanın
artık ne kadar dinamik ve ne kadar fazla kriteri beraberinde barındırdığını açıklamaktadır. Bizler sadece pazarlama yönetimimizin
dahilindeki süreçlerden değil, tüm dünyadaki gelişen teknoloji ve
değişen tüketici davranışları gibi bütün gelişmelerden sorumluyuz.
Bu süreçte tüm dünyada pazarlama iletişimi adına nelerin değişip
geliştiğini takip ederek, sadece alışveriş merkezlerini değil pazarlama iletişiminin olduğu tüm sektörleri inceliyoruz. Oldukça geniş
kapsamlı yaşanan bu değişimin ve gelişimin incelenmesinde bizler
bu sürecin neresindeyiz ve strateji ile taktiklerimize, yenilikçi olarak
neler katabileceğimizin sürekli olarak takibindeyiz.
AVM’lerin pazarlama faaliyetlerinin merkezi haline gelen etkinlikler de var. Okulların kapanması ile başlayacak yaz tatilinde çocuklara yönelik özel çalışmalarınız olacak mı?
Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi bünyesinde çocuk etkinliklerine yönelik çalışmalar bizlerin, anne ve çocuk üzerine benimsediği
konsept sayesinde sadece okulların açıldığı veya kapandığı özel
dönemler için değil, tüm yılı baz alacak bir biçimde planlanmaktadır. Benimsemiş olduğumuz ‘anne ve çocuk’ konseptini kendi
pazarlama planlamalarımızın yanında, iş ortaklarımızla beraber
yürüttüğümüzden dolayı satış tutundurma çalışmalarında da gereken tüm destekleri iş ortaklarımıza sunmaktayız. Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi bünyesinde yaz dönemi boyunca minik
ziyaretçilerimize keyifli bir yaz sezonu geçirtebilmek adına interaktif aktiviteler iş ortaklarımız ve etkinlik planlamalarımız dahilinde
bulunmaktadır.
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ESAS 39 BURDA AVM LÜLEBURGAZLILARLA BULUŞTU

Trakya bölgesinin yeni çekim merkezi olmaya hazırlanan Esas 39 Burda AVM, kapılarını açtı. Birbirinden ayrıcalıklı sunumları ve hizmet anlayışı ile Lüleburgazlıları
yepyeni bir dünyaya davet eden Esas 39 Burda AVM’nin açılışı, Lüleburgaz Belediye
Başkanı Emin Halebak, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı ve
Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kazım Köseoğu’nun da katıldığı
tören ile gerçekleştirildi.
Lüleburgaz’da yer alan Esas 39 Burda AVM; farklı tarih ve kültürlerden ilham alarak
oluşturulan 4 farklı konsepti, yaz-kış tercih edilecek olan açık-kapalı ferah çarşı sokakları ve şehir dokusuna uyumlu mimarisiyle Trakya Bölgesi’nin yeni çekim merkezi olacak.
Açılış töreninde konuşan Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan
Kamışlı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Esas Gayrimenkul olarak Anadolu’da
AVM’si olmayan tüm illeri ‘Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne kavuşturmayı ve sadece alışveriş yapılan klasik alanların yanı sıra sosyal yaşam alanlarınında yer alacağı AVM’ler yaratmayı hedefliyoruz. Bu yaşam alanlarının oluşturulmasının yanında
Lüleburgaz’da 1.200 kişiye istihdam sağlamaya aracılık etmenin de yegâne mutluluğunu yaşıyoruz. Esas Gayrimenkul olarak yeni yatırım fırsatlarını takip etmeye
devam edecek ve hedeflerimiz doğrultusundaki çalışmalarımızla hız kesmeden ilerleyeceğiz.”
Global markaları ve bowling salonunu ilk kez Lüleburgaz’a getirecek olan Esas 39
Burda AVM, ilkleri sunarken, 600 araç kapasiteli otoparkı, 28.000 m² kiralanabilir
alanı, 1.600 m² eğlence alanı, 1.200 m² hipermarket alanı, 1.000 m² yemek alanı,
100 mağaza ve 6 salonlu sineması ile hizmete hazır mağazalarıyla ziyaretçilerine
yepyeni bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunacak.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 39 Burda AVM; modaya yön
veren markaları, her damak zevkine hitap eden geniş lezzet seçenekleriyle restoranları, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacak kafeleri ve eğlenceli etkinlikleriyle
Lüleburgazlılara vazgeçilmez bir deneyimin kapılarını açtı.

Kazım Köseoğu
Esas Gayrimenkul
Esas Gayrimenkul
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Erhan Kamışlı
CEO’su

Esas 39 Burda AVM’de yer alan Anchor mağazalar: LCW, Koton, DeFacto, Gencallar,
Migros, Flo, Tekzen, Mavi, E-Bebek, Teknosa, Cinemasol, Playland, Starbucks...
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı

AVM Endeksi’ne göre nisan ayında geçtiğimiz yıla
oranla
gerçekleşen
%18,3’lük
yükselişin
birden fazla sebebi var. Bunlardan birincisi
şu anda içinde bulunduğumuz Ramazan ayı...
Toplumsal olarak daha da birleştiğimiz, milli
birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz,
geleneklerimizi büyük bir özveri ile yaşatmaya
devam ettiğimiz, hatta hazırlıklarına bir ay
öncesinden başladığımız, AVM’lerin etkinlikleri
ile perakende markalarımızın ise kampanyalarıyla
destek olduğu özel bir dönem… Ramazan ayına
henüz girmeden AVM’lerde yaşanan hareketliliği
endeksimizden ve hipermarket kategorisinin
%26,8’lik
yükselişinden
de
gözlemlemek
mümkün. Diğer yandan ekonomide yaşanan
global döviz hareketlerinin ülkemize de sirayet
etmesi ile teknoloji kategorisinde de yükselişin
sürdürdüğünü gözlemliyoruz.
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AVM Ciro Endeksi, Bir Kez Daha Enflasyonun Üstünde Gerçekleşti
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin nisan ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre Ciro Endeksi 2018 Nisan
döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %18,3 artış
kaydederek 246 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar, Nisan 2018’de İstanbul’da 1.122 TL, Anadolu’da 816 TL olarak
gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 938 TL oldu.

Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Teknoloji Kategorisinde…
Nisan ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji ve hipermarket kategorisinde
yaşandı. Metrekare verimliliğinde yaşanan artışların sebebinin, Teknoloji kategorisinde kurda yaşanan değişiklikler,
hipermarket kategorisindeki değişikliklerin ise yaklaşan Ramazan ayının etkileri olarak gözlemledi.
Geçtiğimiz yılın nisan ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliğinde %26,8,
giyim kategorisi metrekare verimliliğinde %18,2, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliğinde %15,5, diğer alanlar
kategorisi metrekare verimliliğinde %15,3 ve yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliğinde ise %11,8 artış
yaşandığı görüldü.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
Nisan 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında Ziyaret Sayısı Endeksi’nde %1’lik bir azalış
yaşandığı gözlemlendi.
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Özgen Özyurt
Vadistanbul AVM Genel Müdürü

İstanbul’un en genç AVM’lerinden biri
olarak kısa sürede en çok konuşulan ve
beğenilen AVM’si olmayı başardınız. Sizce bu başarının sırrı nedir?
Vadistanbul’un başarı sırrı ve diğerlerinden
ayıran en önemli özelliği; mimarisindeki
her ayrıntının misafirlerin ihtiyaçlarına göre
planlanmış olması ve yarattığı ferahlık duygusu ile tabii ki eşsiz doğa manzarasıdır. Bir
yaşam kompleksi olarak inşa edilen Vadistanbul; Artaş, Evyap ve İnvest İnşaat’ın ortak girişimleriyle, eski Evyap Fabrikası arsası
üzerinde hayata geçirildi. 424.000 m² arsa
alanıyla en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Vadistanbul, içerisinde
1.915 konut, 300 bin metrekare yüksek donatılı ofis alanı, 20 bin metrekare rezidans
ile 25.500 metrekare alana sahip 5 yıldızlı
otel, 103.000 metrekarelik alışveriş merkezi,
cadde mağazalarının bulunduğu 760 metre
uzunluğunda alışveriş caddesi, festival ve
park alanları gibi yaşam alanlarını bulunduran en büyük karma projelerden. Vadistanbul projesinde, Türkiye’nin ödüllü mimarlık
ofisi İki Design ve A.B.D.'nin dünyaca ünlü
projelerine imza atmış SOM Architecture ile
birlikte çalışıldı. Proje; günümüz ihtiyaçlarını,
beklentilerini üstün bir performans ile karşı-
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“Vadistanbul kendi içinde yeni bir ‘dünya’ olmaya başladı.”
layarak, alışveriş deneyimini en üst seviyede
yaşatacak şekilde tasarlandı. Vadistanbul’un
önemli bir diğer farkı ise ulaşım kolaylığı
konusunda da pek çok ayrıcalığının olması.
275.000 metrekarelik otopark alanı ile Atatürk Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin en
büyük otoparkına sahibiz. Türkiye’nin bir ilk
ve tek özel sektör yatırımı olan Havaray ile
Seyrantepe metrosundan sadece üç dakikada doğrudan Vadistanbul AVM içine, foodcourt’a ulaşmak mümkün. Bir de orman
manzarasına hakim food court restoranlarımız ile ‘fine dining’ hizmet veren birçok restoranımız bulunmakta, bu da misafirlerimiz
için eşsiz bir manzara eşliğinde, keyifli vakit
geçirme imkanı sağlıyor.
Vadistanbul AVM’de ziyaretçiler ne ile
karşılaşıyor?
Misafirlerimiz, kapılarımızı açtığımız ilk günden bu yana söylediğimiz bir şeyle “Alışveriş
Merkezi” tanımının yepyeni haliyle karşılaşıyor.
Mega mall kategorisinde yer alan, Vadistanbul AVM; kurulduğu 103.000 m² alan ile en
gözde markaları, İstanbul’un en beğenilen
lezzet ve eğlence mekanlarını benzersiz bir

doğa manzarası ile buluşturarak, alışveriş
merkezi tanımını baştan yarattı. 4. nesil alışveriş merkezi dinamikleriyle tasarlanan ve
14 Eylül 2017’den itibaren hizmet vermeye
başlayan Vadistanbul misafirlerine Running
Pixel Led aydınlatma teknolojisi ile yaşattığı ferahlık duygusu, dışa dönük ve doğayı
kucaklayan mimari özellikleri ile misafirlerini
adeta büyülüyor. Vadistanbul’a ilk kez gelenlerden en çok “Ne kadar ferah ve manzaranız muhteşem” ifadelerini duyuyoruz. Bunun yanı sıra eğlence merkezi Magic World
çocuklar ve yetişkinler için birçok alternatifi
bir arada sunarak, misafirlerimizin keyifli vakit geçirdikleri bir yer.
Yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin en fazla
konser yapan ve en fazla seyirciyi ağırlayan
zincir mekanlarından Jolly Joker’i, Vadistanbul’a getirerek, muhteşem konserlere ev sahipliği yapıyoruz. Modanın öncü markaları
ve dünya lezzetlerini eşsiz bir doğa manzarası eşliğinde misafirlerimizle buluşturduğumuz Vadistanbul’da, kadın, erkek, çocuk
giyimden dekorasyona, ev tekstilinden yeme-içmeye, kültür-sanat ve eğlenceden kozmetiğe, aksesuardan elektroniğe çok geniş
bir yelpazede marka karmasıyla 270’e yakın
mağazamız, eğlence ve sinema alanlarımız
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ile alışveriş deneyimini, eksiksiz bir hizmet
anlayışıyla sunuyoruz. İstanbulluların yeni
buluşma ve sosyalleşme merkezi olan Vadistanbul AVM, 760 metre uzunluğundaki
açık hava caddesine bakan kafe ve restoranları ile bambaşka bir deneyim yaşatıyor.
Açık alanda orman manzarasına hakim, farklı
konseptte yaklaşık 20 restoranın, birçoğu ‘fine-dining’ hizmet veriyor. Burada sushiden
kebaba, nargileden Fransız mutfağına, İrlanda publarına dek uzanan çok farklı alanlarda
kaliteli servis sunan, aralarında North Shield,
The Galliard, İnari Omakase, Serafina, Michelle Brasserie'nin de bulunduğu restoran ve
kafelerimiz yer alıyor.
Özel olarak tasarlanan 2.000 m² büyüklüğünde ve elips formundaki gösteri havuzumuz, ana girişin hemen önünde misafirlerimize müzik eşliğinde gün boyu muhteşem
bir görsel şölen sunuyor. Gösteri havuzu, su
jetleri, alev jetleri, su perdesi ve genişliğiyle
Avrupa Yakası’nın en büyüğü olma özelliğine sahip.
Uluslararası pazarlama ödüllerinin en
prestijlileri arasında olan Hermes Creative
Awards‘da 9 farklı kategoride 9 ödül aldınız. Hazırlık aşamalarından ve bu ödüllerden bahseder misiniz?
Ödül aldığımız kampanyalardan bahsetmek
gerekirse, 14 Kasım itibariyle başladığımız
lansman kampanyamız, İstanbul genelinde
oldukça ses getiren ve bugünkü marka algımızın temelini attığımız bir kampanya oldu.
Akabinde festival alanında A46 Organizasyon ile anlaşarak, adeta bir kış festivali alanı
yaratarak, Winter Dream’i gerçekleştirdik.
Sevgililer Günü için hazırladığımız etkinlikte
ise, misafirlerimizin bir film setindeymiş gibi
eğlenmesi için çeşitli dekorlar oluşturduk,
sosyal medyada da oldukça etkileşim yaratan verimli bir kampanya gerçekleştirdik.
Hayatımızın bir gerçeği haline gelen cep
telefonlarının şarj sorunu için ne yapabiliriz
düşüncesiyle taşınabilir şarj cihazı hazırlatarak, danışma masalarımızdan ücretsiz olarak
misafirlerimizin kullanımına sunduk. Bu projelerle de dünyanın en prestijli pazarlama
ödüllerinden biri olan Hermes Ödülleri’nde
Vadistanbul olarak 2’si Platinum, 4’ü Gold ve
3’ü Honorable Mention Özel Ödülü olmak
üzere toplam 9 ödül birden kazandık. Platin
ödüllere, 3 ayda bir yayımlanan ve 50.000
adet basılan Vadimag Dergisi ve lansman
kampanyamız olan ‘En Doğal Hakkınız Kampanyası’nda 360 derece iletişim başarısı ile
layık görüldük. Bunun yanı sıra yine lansman
kampanyamız ve festival alanında düzenlenen Winter Dream etkinliği ile toplam 4 Gold
ödüle daha sahip olduk. Vadistanbul olarak;
Özel Etkinlik ve Sosyal Medya Pazarlama
Kategorileri’nde de Sevgililer Günü’ne özel
düzenlediğimiz ‘Aşkımız Film Olur’ etkinliği

ile 2 Honorable Mention, Markalı Özel Ürün
Kategorisi’nde ise “Vadistanbul’la Enerjiniz
Hiç Bitmez!” sloganıyla misafirlerimize sunduğumuz powerbank hizmeti ile ise 1 Honorable Mention Özel Ödülü’ne daha layık
görüldük. Bu ödül dışında Sign of the City
Awards’tan “En İyi Bölgesel Merkezli AVM”
ve Havaray ile “En İyi Ulaştırma ve Altyapı
Hizmetleri” dallarında ve son olarak mayıs
ayı ortasında RLI Ödülleri’nde 2018 Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu Kategorisi’nde “Highly Commended” ödülüne
layık görüldük.
Şehrin yeni yıldızı olarak yeni yıl kampan-

yanızda bir şanslı ziyaretçiyi muhteşem
bir araç sahibi yaptınız. Sizce beklediğiniz
geri dönüşü aldınız mı? Kampanyalar devam edecek mi?
Bildiğiniz üzere araç çekiliş kampanyaları,
ticari olarak ve ziyaretçi ile ilgili bilgileri görmek, müşteriyi tanımak amacıyla düzenlenen kampanyalardır. Bizde bu amaçla aralık
ayında araç çekiliş kampanyamızı, ciro ve
ziyaretçi sayılarımızı arttırmak amacıyla düzenledik. Vadistanbul olarak aralık ayından
itibaren bünyemizde bulunan Jolly Joker ile
kampanyalar düzenledik. Bunun yanı sıra
üniversite öğrencilerine yönelik sinema bi-
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leti kampanyası düzenliyoruz. Hiçbir koşul aramadan öğrenci kimliklerini gösteren her öğrenci
sadece pazartesi ve salı günü sinemalardan ücretsiz olarak yararlanacak.
Kısa bir süre önce muhteşem bir Tarkan konserine ev sahipliği yaptınız. Etkinlikler anlamında da oldukça iddialı çalışmalara imza
atıyorsunuz. Yıl sonuna kadar planlamada
başka hangi isimler olacak?
Tarkan konseri, 12.000 kişinin hep bir ağızdan
şarkılara eşlik ettiği, eşsiz bir ortamdı. Ev sahibi
olarak konser ile ilgili çok güzel geri dönüşler
aldık. Önümüzdeki süreçte Vadistanbul festival
alanını; konser, festival ve organizasyon deyince
ilk akla gelen mekan olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık.
Yakında güzel gelişmeleri duyuracağız.
4. nesil alışveriş deneyimini müşterilerinize
sunuyorsunuz. Biraz açıklar mısınız?
Bugün artık alışveriş merkezi kısaltması AVM
kelimesinden kasıtlı olarak uzak duruluyor. Bunun yerine alışveriş ve yaşam merkezi deniliyor.
Baktığınız zaman bir alışveriş merkezinde ortalama geçirdiğiniz saat bir buçukla iki saat arasında ve bütün alışveriş merkezlerinin hedefi bu
süreçleri uzatmak. AVM’ye geldiğinizde yeme
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içme, alışverişinizi 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.
Festival alanında İzmir’e gidemeyen Galatasaray taraftarlarını buluşturdunuz.
Büyük sevinci yaşamalarına fırsat sağladınız. Festival alanı için başka planlamalar
olacak mı?
Göztepe – Galatasaray maçının İstanbul’da
ki ev sahipliğini gerçekleştirmek, 25.000 taraftarın şampiyonluk coşkusunu Vadistanbul’da yaşaması, o atmosfere ev sahipliği
yapmak bizim için inanılmaz bir deneyimdi.
Yukarıda da bahsettiğim gibi güzel projelere
imza atacağız.

İlk kez bir AVM’de kapılarını açan Jolly
Joker’den söz eder misiniz?
Farklı bir konseptle ilk kez bir AVM'de yer
alarak Vadistanbul’da kapılarını açan Jolly
Joker, Vadistanbul sahnesindeki konser etkinlikleriyle öne çıkıyor. Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi, etkileyici ambiyansıyla konforlu,
lüks, eğlenceli ve güvenli temiz bir ortamı bir
arada sunuyor. Mekanda, değerli sanatçıların başarılı sahne performansları ile misafirlerimiz keyifli saatler geçiriyor. Haziran ayında Koray Avcı, Yaşar, Hakan Altun, Berkay
gibi isimlerin konserlerine, ağustos ayında
Ceylan Ertem gibi yeni isimler de eklenecek.
Misafirlerimiz konser takvimimizi hem biletix’ten hem de Vadistanbul’un resmi internet
sayfamızdan takip edebilir.
Vadistanbul’a ulaşım nasıl sağlanıyor?
5.500 araç kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük
2. otoparkına sahip olan Vadistanbul ulaşım
olanaklarıyla da fark yaratıyor. TEM bağlantı yollarıyla ve Türkiye’de bir ilk olan ve özel
sektör yatırımıyla hayata geçirilen Havaray
ile Seyrantepe Metro İstasyonu’ndan 3 dakikada Vadistanbul’un 2. katına direkt erişim
sağlayabiliyorsunuz. Bunların dışında toplu
taşımanın yanı sıra 6 ayrı bölgeden de ücretsiz müşteri servislerimiz hizmet vermektedir.
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2018 PLAJ MODASI
BEYMEN BEACHWEAR
LOUNGE’DA
Dünyaca ünlü markaların birbirinden sofistike ve
göz alıcı 2018 Plaj Koleksiyonları’nın yer aldığı
BEYMEN Beachwear Lounge, 14 Mayıs Pazartesi
günü BEYMEN Zorlu Center’da açıldı.

BEYMEN Beachwear Lounge’da; Lisa Marie Fernandez, Solid &
Stripe, Matteau Swim, Zimmermann, Sand & Blue, Patbo, On the
Island gibi dünyaca ünlü markaların zarif ve göz alıcı birbirinden
çarpıcı desenli bikini ve mayo alternatiflerinin yanı sıra plaj stilini tamamlayan pek çok kıyafet ve aksesuar yer alıyor. Dantel
veya canlı renklerdeki plaj elbiseleri Seafolly; göz alıcı kaftanları
ile Carolina K.; gözalıcı sandaletleriyle Emilio Pucci, Isabel Marant;
şık hasır şapkalarıyla Marzi, Eugenia Kim; her zevke uygun çanta
alternatifleriyle Loewe, Cult Gaia, Truss, Tulla, Sophie Anderson
kusursuz plaj görünümüzü tamamlamak için BEYMEN Beachwear
Lounge Zorlu Center’da sizi bekliyor.
Tatile çıkmadan önce BEYMEN’lere ve www.beymen.com adresine
uğramayı ve dünyaca ünlü markaların 2018 Plaj Koleksiyonları’na
göz atmayı unutmayın.
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Dide Bayülkem
Capacity AVM Reklam ve
Halkla İlişkiler Müdürü
H. Barış Özcan
Capacity AVM Genel Müdürü

Capacity AVM’den 10.
Yılına Özel 10 Mini Cooper
Kampanyası Talihlileri
Hediyeleri ile Buluştu

Capacity AVM’nin 10. yılına özel olarak düzenlediği muhteşem
otomobil kampanyasının ilk iki etabı gerçekleşti. 2. dönem çekilişinin 3 talihlisi birbirinden şahane otomobillerine kavuştu.
Kampanyanın 2. dönemi, ünlü Radyo Programcısı Yasemin Şefik’in sunumu ve sevilen şarkıcı Simge Sağın’ın katılımıyla 14
Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. 5 Şubat - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında 125 bin 413 kişinin katılım sağladığı 2. dönem
çekilişinde 3 asil talihli, otomobil kazanma fırsatına sahip oldu.
Çekiliş sonucunda kazanan talihlilere, 21 Mayıs Pazartesi günü
muhteşem hediyeleri teslim edildi.
Kampanya finalinin yaşanacağı 3. dönem çekiliş etabında 3 adet
Mini Cooper otomobil sahibini bulacak. Böylece toplamda 10
adet Mini Cooper otomobil kampanya dahilinde sahibine kavuşmuş olacak. 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek son
çekilişin moderatörlüğünü, keyifli sunumuyla Yasemin Şefik üstlenirken, genç kızların sevgilisi, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ise
gerçekleştireceği mini konser performansı ile değerli Capacity
ziyaretçilerine muhteşem bir gün yaşatacak.

2. DÖNEM MINI COOPER ÇEKILIŞ SONUÇLARI
Araçlarını Teslim Alan Asil Talihli Listesi
Mini Cooper 5 Kapı Yeşil Renk Otomobil Kazanan - Nihal Aytar
Mini Cooper 5 Kapı Beyaz Renk Otomobil Kazanan - Neşe Akgün
Mini Cooper 3 Kapı Kırmızı Renk Otomobil Kazanan - Yeşim Işık Günel
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MARKANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yönetim ve Kiralama hizmetleri gayrimenkul çözümleri konusunda Avrupa’da lider firmalar arasında yer alan Apleona Real
Estate Management tarafından gerçekleştirilen MarkAntalya
Alışveriş Merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerinden yoğun ilgi gören Ramazan ayı etkinliklerine ev sahipliği
yapıyor.
Ramazan ayında gün boyu sürecek etkinlikler gerçekleştirecek
olan MarkAntalya, bir ay boyunca ziyaretçilerine dopdolu bir
program hazırladı. İlki 2015 yılında gerçekleştirilen MarkAntalya Sanat Sokağı geçmiş yıllarda gördüğü yoğun ilgi üzerine
bu yıl da 4. kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sokakta yer alan 14 ayrı stantta geleneksel Türk el sanatlarının
icra edildiği atölye çalışmalarına yer veriliyor. Dileyen ziyaretçiler mesleğin sanatkârları tarafından gerçekleştirilen atölye
çalışmalarına da katılabiliyor.
Sanat Sokağı’nda Telkari Sanatı, Sanatsal Mozaik, Hat Sanatı,
Seramik, Çarıkçılık, Kaşıkçılık, Sıcak Cam gibi Geleneksel Türk
El Sanatları’nın birbirinden güzel örneklerine yer veriliyor.
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MarkAntalya AVM Müdürü Necati Ufuk Toydemir, düzenledikleri bu etkinlikle ziyaretçilerine keyifli bir Ramazan ayı yaşatmanın yanında, unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlarımıza da dikkat çekmeyi ve yeni nesille bu sanatları tanıştırmayı
amaçladıklarını söyledi. Toydemir “İcra ettikleri bu sanatları,
diğer kuşaklara tanıtmada günümüzün sosyal yaşam alanları olan biz alışveriş merkezlerine de fazlasıyla görev düşüyor”
diye konuştu.

Senfonik İlahiler İlk Kez İzleyici İle Buluştu
Ramazan ayı boyunca faaliyet gösterecek olan MarkAntalya
Sanat Sokağı’nın yanı sıra alışveriş merkezlerinde daha önce
gerçekleşmemiş etkinlikler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Etkinlikler kapsamında Orta Oyunu, Semazen gösterisi,
canlı Tasavvuf Musiki Dinletisi gibi Ramazan’ın büyülü havasını
yansıtan geleneksel etkinliklerin yanı sıra opera, bale sanatçıları tarafından sahnelenen Senfonik İlahiler, Flash Mob Alaturca gibi bir alışveriş merkezinde ilk kez sahnelenen etkinliklerde
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Minik ziyaretçiler için her hafta sonu birbirinden eğlenceli sahne etkinlikleri ve yetişkinler için yine her hafta sonu fasıl ve
ney dinletileri de MarkAntalya AVM’nin Ramazan Etkinlikleri
programında yer alıyor.
Her yaş grubundan ziyaretçilerine keyifli bir Ramazan ayı yaşatmayı amaçlayan MarkAntalya AVM, ilerleyen günlerde de
dopdolu etkinliklerle ziyaretçilerine Ramazan’ın büyülü havasını yaşatmaya devam edecek.
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PALLADIUM ANTAKYA ALIŞVERIŞ MERKEZI YAŞAMIN YENI MOZAIĞI

Şehrin merkezinde 105 bin metrekare toplam inşaat alanına
sahip Palladium Antakya AVM, 38 bin metrekare kiralanabilir
alanda 98 mağazasıyla dünyanın ve Türkiye'nin ünlü markalarına ev sahipliği yapmaktadır.
Antakya, milattan sonra 1. yüzyılda Roma ve İskenderiye'den
sonra dünyanın 3. büyük ticaret kenti olmuştur. Palladium Antakya'nın bugünkü bulunduğu alan tarihteki bu ticaret merkezinin konumlandığı lokasyondadır.
Kentin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanan alışveriş merkezinde bölgenin iklimine uygun olarak güneşten korunan avlular, Asi Nehri’ne bakan açık hava terasları ve serbest dolaşılan
ortak alanlar yer alıyor. AVM aylık 600 bin ziyaretçiye hizmet
veriyor.
Palladium Ataşehir'in başarısının ardından Tükiye'nin ve dünyanın önde gelen markalarını Antakya'ya getiren Palladium
Antakya AVM, aileleriyle birlikte gezmek, yemek yemek, ço-
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cuklarıyla hoşça vakit geçirmek ve alışveriş yapmak isteyen Antakyalıları, komşu illere gitmek zorunda bırakmadan şehrin en
işlek caddelerinin ve tarihi Uzun Çarşı’nın yanı başında sosyal
ve kültürel aktivitelerle ağırlıyor.
Türkiye’deki alışveriş merkezlerinde bir ilk olan Palladium TV
projesi ile AVM web sitesine bağlı bir mikro site oluşturuldu.
Yapılan tüm etkinliklerin, AVM içi ve dışı röportajların, özel gün
mesajlarının; Antakya’nın bitki örtüsünün, tarihi dokusunun ve
turistik alanlarının anlatıldığı videolar çekilerek siteye yüklendi.
Palladium TV, AVM'nin facebook hesabından tanıtıldı ve paylaşıldı. Amaç Antakya’yı ön plana çıkarmak ve bu vesile ile de
tüm Türkiye’deki ziyaretçileri Antakya'ya ve Palladium AVM'ye
davet etmektir.
Palladium TV ve diğer mecralara yüklenen, aynı zamanda kullanıcılarında viral olarak paylaştığı videoların erişimi 500 bin kişiyi
geçerek büyük bir başarıyı da beraberinde getirmiştir. AVM'nin
bir diğer iddialı projesi de Türkiye'de bir ilk olan kaydırak projesidir.
Şehrin dört bir yanından AVM'ye gelen küçük, büyük tüm ziyaretçilere güvenliğin hassasiyetle sağlandığı hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır. Köy okullarından AVM'ye grup olarak kaydırakla eğlenmeye gelen öğrencilere ulaşım ve yemek imkanı
sağlanmaktadır. Aylık kullanım sayısı ise 40 binin üzerindedir.
Türkiye'de sayısı gün geçtikçe artan alışveriş merkezlerinin
aydınlatma, ısıtma ve soğutma alanında kullandığı enerji, çevreye zarar vermektedir. Bu gerçeği dikkate alan Tahincioğlu
Gayrimenkul, tüm yatırımlarında önem verdiği çevreye ve insana saygılı binalar üretme doğrultusunda Palladium Antakya
projesini başından itibaren Leed Gold Sertifikası alacak şekilde
planlamıştır. Ayrıntılı çalışmalarla başarılı bir şekilde yeşil bina
hedefini uygulayan Palladium Antakya, Leed Sertifikası alarak
enerji tüketiminde tasarruf sağlamış olup çevreye duyarlı bir
alışveriş merkezi olduğunu da kanıtlamıştır.

2008 yılında İstanbul Ataşehir’de açılan Palladium AVM’nin başarısı, bu projedeki ortağı OTA Antakya ve Gençoğlu ile birlikte
Antakya’ya da taşınmıştır. “Palladium Antakya” adıyla ve 150
milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen alışveriş merkezi,
kapılarını 9 Ekim 2013 Çarşamba günü misafirlerine açtı. Antakya’ya yapılan en büyük organize perakende yatırımlarından biri
olan proje, Antakya’ya kazandırdığı yeni markalar ve sosyalleşme alanlarının yanı sıra bölgenin devam eden kalkınmasına da
destek olmayı amaçlıyor. AVM kiralamasını ve yönetimini JLL
Türkiye yapmaktadır.
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ERTUĞ TURAN
Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi’nde Fransızca Dili Öğretmenliği alanında
tamamladım. Profesyonel olarak iş hayatına atıldığımda ise perakendenin dinamik
yapısının benim için daha doğru bir alan
olduğunu düşündüm ve kendimi bu alanda geliştirmeye başladım. Tepe Nautilus’a
gelmeden önce de Ankara, Bursa, Antakya
ve İzmit’te alışveriş merkezi müdürü olarak
görev aldım. 2000’li yılların başından bu
yana içinde olduğum sektörde AVM açılışları, kiralama, inşa pilotaj ve ticari ilişkilerin
yürütülmesinde liderlik ettim, bir AVM için
hayati öneme sahip trafik artırımına yönelik
birçok pazarlama projesini tamamladım.
Tepe Nautilus AVM hakkında bilgi verir
misiniz?
Tepe Nautilus 15 yıldır İstanbul’un tam kalbinde yer alan hem İstanbul hem de Türkiye’nin alışveriş merkezi anlayışının gelişmesinde önemli ilklere sahip bir marka.
Anadolu Yakası’nın çekim merkezi olarak
nitelendirdiğimiz konumunda 155.000 metrekarelik toplam kapalı alanda 52.582 m²
kiralanabilir alana sahip Tepe Nautilus, 134
mağazası ile ulusal ve uluslararası birçok
markayı bünyesinde bulunduruyor. Yılların
getirdiği deneyim, hizmet kalitemiz ve müşteri ilişkilerine verdiğimiz önem sonucunda
geniş ve sadık bir ziyaretçi kitlemiz var.
Sizce başarılı AVM yönetiminin en önemli kriterleri nelerdir?
Bir alışveriş merkezi yönetiminin en önemli
başarı kriteri, mevcut ve hedef ziyaretçilerini tanıyarak müşteri sadakati hedefiyle
oluşturulmuş planlamadan geçiyor. Çünkü
müşteri odaklı planlama yapmak sadakati
oluşturan bir kriterdir. Ziyaretçisini tanıyan
bir alışveriş merkezi, doğru proje ve kampanyalarla ziyaretçilerine dokunarak başarıya ulaşabilir. Bu planlamayı ölçerek ve
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projelerinizin gerçek anlamda değerlendirmesini yaparak güncelliyorsanız bu durum
müşterinizi de memnun eden başarıyı size
getirir. Biz de ziyaretçilerimizin bir alışveriş
merkezinde aradığı ulaşım kolaylığından,
hizmet, kalite ve marka karmasına, otopark
kolaylığından etkinlik alternatiflerine kadar
tüm öğeleri bir arada sunabiliyoruz. Sürekli
kendimizi yenilemeye, ziyaretçilerimizin taleplerini ilgiyle dinlemeye devam ediyoruz.
Tepe Nautilus Card da bu kapsamda hayata
geçirdiğimiz Türkiye’nin ilklerinden olan bir
proje. Troy ve Param iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz bu projede ziyaretçilerimiz kampanyalarımızdan kazandıkları tutarları ma-

ğazalarımızda anında harcayabiliyor. Tepe
Nautilus Card üzerine yüklenen tutarın tekrar mağazalara dönmesi projemizin doğru
planlamayla ilerlediğini gösteriyor.
Düzenlediğiniz etkinliklerle bölgeye
renk katıyorsunuz. Etkinlik programı
oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz?
Tepe Nautilus olarak sanatı her zaman ön
planda tutmaya özen göstiyor; kendini
tekrarlamayan ve birçok farklı zevke hitap
eden sergiler, dans gösterileri, müzik dinletileri ve coşku dolu konserler ile ziyaretçilerimizin keyifli anlar yaşayacağı etkinliklerin
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düzenlenmesinde ince eleyip sık dokuyoruz. Aynı zamanda bir alışveriş merkezi
olarak sosyal sorumluluk projelerinin ne
kadar önemli olduğunu biliyor ve yaptığımız birçok etkinliği farklı kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz.
Önem verdiğimiz bir diğer konu ise minik
misafirlerimiz için hazırladığımız etkinliklerimiz. Çocuk ziyaretçilerimizin oynayarak, dokunarak ve deneyimleyerek hem
eğlenip hem öğrenecekleri atölyeler ve
etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca AVM içerisinde keyif alabilecekleri alanları artırmaya önem veriyoruz. Yeni oluşturduğumuz
Çocuk Sokağı’mızda minik misafirlerimizin
keyifle vakit geçirdiğini görmek bizi mutlu
ediyor. Yaz döneminde de Tepe Nautilus
Meydanı’nı daha çok hareketlendirecek ve
bir meydan kültürü oluşturacak dış alan
etkinlikleri planlıyoruz.
Müşteri profili ve mağaza doluluk
oranları hakkında bilgi verir misiniz?
Tepe Nautilus Kadıköy, Üsküdar, Acıbadem, Koşuyolu, Bağdat Caddesi gibi nüfusun yoğun olduğu bir bölgede yer alıyor. Şehrin tam kalbinde yer almamızın
avantajıyla 7’den 70’e her yaş grubundan
ziyaretçileri ağırlıyoruz. Yılların getirdiği
deneyim, hizmet kalitemiz ve müşteri ilişkilerine verdiğimiz önem sonucunda geniş ve sadık bir ziyaretçi kitlemiz var. Tabii
ki çok merkezi bir konumda bulunması
nedeniyle birçok kişinin sıkça tercih ettiği,
kolaylıkla ulaşabildiği için insanların buluşma noktası olarak konumlandırdığı bir
alışveriş merkezi Tepe Nautilus. Bize Kadıköy bölgesinden yürüyerek, Avrupa Yakası’ndan Marmaray, deniz ulaşımı, metrobüs ve Anadolu Yakası’ndan metro ve
farklı hatlardan geçen toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bünyemizde ulusal ve uluslararası markalardan
oluşan 134 mağazamız ile %99 oranına
sahibiz.
Marka karmanız hakkında bilgi verir
misiniz? Yıl içinde yeni mağaza katılımı
olacak mı?
Marka karmamız, farklı zevklere ve ihtiyaçlara sahip ziyaretçimizi mutlu edecek,
aradıklarını rahatça bulabilecekleri kaliteli
markalardan oluşuyor. Carrefour, Boyner,
Cinemaximum, Marks & Spencer, Tepe
Home, Zara, Teknosa, Paşabahçe, Sports
International, Sephora, Mudo Collection
gibi dekorasyondan elektroniğe, kozmetik ve giyimden ev tekstil ürünlerine kadar
geniş bir yelpazede ulusal ve uluslararası
ürün gamını bir arada sunuyor, keyifli yaşam alanları yaratıyoruz. Marka karmamız
da müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları
doğrultusunda şekilleniyor. Bu kapsamda

da yıl içerisinde spor ve ev tekstili kategorilerinde yeni mağazaların planlaması yer
alıyor.
2018 hedefleriniz nelerdir?
İlk günden bu yana hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden

sektörde birçok alanda öncü olmaya çalışıyor, farklı ve başarılı projeler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. 2018'de de sahip olduğumuz lokasyon-ulaşım-marka karması
avantajımızın yanı sıra müşteri ihtiyaçlarını
ve beklentilerini merkezine alan projelerimizle ziyaretçilerimizin "Tam Kalbinde" olmaya devam edeceğiz.
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PERAKENDE MAĞAZACILIK
DİJİTALLEŞIYOR…
Perakende sektöründe hızla artan dijitalleşme tüketicilere keyifli ve mutlu bir deneyim yaşatırken, müşterilerin mağaza içindeki kalış sürelerini ise %30 artırıyor. Perakende sektörüne “Geleceğe Taşıyan Dijital
Çözümler” ilkesiyle dijital çözümler sunan Sistem 9, mağaza sahiplerine de yeni hikâyeler anlatacakları tek
merkezden kontrol edilen dijital ekranlar kurup, yönetiyor.
Dijitalleşmenin yaşamımızın her alanına yayılması, alışveriş
alışkanlıklarını da hızla değiştiriyor. Perakende sektöründe, satış ve pazarlamada da artık farklı hikâyelerin yenilikçi çözümlerle anlatıldığı sistemler ilgi çekiyor. Tüketicinin
değişen satın alma alışkanlıkları, perakende sektöründeki
şirketleri kızışan rekabette bir adım öne geçmeye zorluyor. Nitekim Accenture’un Dijitalleşme Endeksi çalışmasına
göre perakende, 18 sektör arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Dünyada “Digital Signage” olarak bilinen hizmeti Türkiye’de “Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları” adıyla yaygınlaştırdıklarını hatırlatan Sistem 9 Pazarlama Müdürü
Harun R. Akol, “Türkiye ile beraber üç ülkedeki 21 perakende markasının 2 bini aşkın şubesindeki 15.000’den fazla dijital ekranı onlar adına yönetiyoruz. Dijital teknolojiler
sayesinde tüketiciler sadece para harcama mantığıyla değil, keyifli bir deneyim yaşayarak alışveriş yapıyor. Hizmet
verdiğimiz müşterilerimizin mağazalarındaki görsel kalitesi
yüksek dijital ekranlarda tanıtılan ürünler satışları %25 arttırdı” diyor.
Dijitalleşmenin perakende sektörüne mesajlarıyla ilgili
daha kapsamlı ve daha hızlı çözümler sunduğuna dikkat
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çeken Akol, “Sektör temsilcilerine ihtiyaçlarına göre Kurumsal TV, Video Wall, Vitrin Önü Dijital Poster veya İnteraktif
Uygulamalar sunuyoruz. Kurulumunu yapıp, markalar adına
yönettiğimiz dijital ekranları %100 Türkiye’de ürettiğimiz
S9Vision DS yazılımımız sayesinde uzaktan ve tek merkezden yönetiyoruz. Tüketici deneyimini en üst düzeye çıkarabilecek güce sahip dijital ekranlarımız, mağaza sahiplerine
ürün ve hizmetlerini daha çekici hale getirip, mesajlarını
doğru yerde verme imkânı sunuyor” diye ekliyor.
Dijital ekranları müşterilerin mağaza içindeki kalış süresini
%30 artırıp ödeme öncesi kuyruklarda bekleme süresinin
kısaldığı algısı yarattığına dikkat çeken Akol açıklamalarını
şöyle noktalıyor: “Mağaza sahipleri, dijital ekranlarında dönen bilgi, haber, görsel ve videoları istediği gün ve istediği
yere gönderip, yayın akışını yönetebiliyor. Bölgesel kampanyalarını da tek tuşla vitrinlerinde aktif hale getirebiliyor.
Mağazalardaki ‘dijital yayın ve bilgilendirme ekranları’na
maruz kalan izleyenlerin %68’de ürün hakkında satın alma
düşüncesi yokken ürüne yöneliyor. Tüketiciler dijital ekranlara yansıtılan reklam ve bilginin %59’unu hatırlıyor. Dijital
ekranlar, müşteri memnuniyetini ise %46 çoğaltırken, toplam satış hacminde ise %31,8’lik yükselişe neden oluyor.”
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İNEGÖL AVM’DEN ENGELLERİ KALDIRAN UYGULAMA
İnegöl AVM, Turkcell’in görme engellilere yönelik geliştirdiği “Hayal Ortağım” uygulamasının yeni eklentisi “Yol Arkadaşım AVM” teknolojisini kullanmaya başladı. Uygulama
sayesinde İnegöl AVM’ye gelen görme engelli ziyaretçiler,
AVM içinde gitmek istedikleri noktalara yapılan sesli yönlendirmeler ile rahatlıkla ulaşabilecek.
Fiba Commercial Properties’in (FİBA CP), yurt içindeki son
yatırımı olan İnegöl AVM, Turkcell’in Young Guru Academy
(YGA) ile birlikte görme engellilere yönelik hayata geçirdiği “Hayal Ortağım” uygulamasına eklenen “Yol Arkadaşım
AVM” teknolojisini kullanmaya başladı.
Uygulama kapsamında İnegöl AVM’yi ziyaret eden görme
engelli vatandaşlar, önünden geçtikleri mağazaların bilgisini
sesli olarak alabilecek. AVM içinde gitmek istedikleri mağaza, asansör, danışma gibi noktalara yapılan sesli yönlendirmelere rahatlıkla ulaşabilecek.
Ücretsiz sunulan bu hizmetten faydalanmak için görme engellilerin App Store veya Google Play’den Hayal Ortağım
uygulamasına üye olmaları yeterli. Akabinde uygulamadaki,
Yol Arkadaşım Kategorisi’nden İnegöl AVM’nin menüsüne
girerek AVM hakkındaki bilgilere erişim sağlaması gerekiyor.
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Bahadır Özbek
Gratis CEO’su

“Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasından en yüksek kadın çalışan sayısı ile
ilk 100’e giren şirketler arasında kadın çalışan ve kadın yönetici oranı ile de
1’inci konumda yer alıyoruz.”

Gratis’in bugünkü büyüklüğü ve yakın
dönem hedefleri ile ilgili bilgi verir misiniz?

değiştirmek için yola çıktık. Bu doğrultuda
kurulduğumuz günden bu yana kendine has,
Türk insanına özel mağazacılık yapıyoruz.

Bugün 78 şehir, 312 cadde, 222 AVM, 5 üniversite kampüsü ve 4 havaalanı mağazamız
ile yaygınlık olarak sektör lideri konumunda
hizmet veriyoruz. İstihdama baktığımızda da;
genel merkezimizde, mağazalarımızda ve lojistik merkezimizde toplam 4 bin 500’ün üzerinde çalışanımız var.

Kişisel bakım sektöründeki birçok önemli
markayı içinde barındıran geniş ürün yelpazemize ve sadece Gratis’te satılan markalara
her gün yenilerini ekliyoruz. Bu da Gratis’i
müşterilerimizin yenilikleri takip edebileceği
ve aradıkları her kişisel bakım ürününü bulabilecekleri bir marka haline getiriyor.

Müşterilerimize farklı alışveriş deneyimleri
yaşatmak üzere yapacağımız çalışmalar bu yıl
da sürecek. Türkiye’de ilk kez yer alacak ithal
markaların müşterilerimizle buluşturulması,
müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda
şekillenecek yeni projeler hep odağımızda
olacak. Müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik yapılacak CRM
çalışmaları, yine müşterilerimizle iletişim kurduğumuz sosyal mecralar da sürekli yatırım
yaptığımız alanlar arasında yer alacak.

Mağaza sayısı olarak çok hızlı büyüyoruz,
yeni şehirlere ve bölgelere mağazalar açarak
her gün yeni ziyaretçiler kazanıyoruz. Bunların dışında biz müşterilerimizin de tanımladığı gibi sıcak ve samimi bir markayız. Ama
daha da önemlisi müşterisini çok seven bir
markayız. Bunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum çünkü sadece Gratis’te satılan özel
markalarımız, özel kampanyalar, kişiye özel
fırsatlar gibi birçok farklılığımız var.

Müşterilerine en kaliteli ürünleri, en uygun fiyatla sunmak konusunda uzmanlaşan Gratis’i okuyucularımıza tanıtır mısınız?
Biz Gratis olarak Türkiye’nin Kişisel Bakım
Marketi olmak ve sektörün dinamiklerini
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Bu çizdiğimiz yol her geçen gün artan ziyaretçi trafiğimizin dışında bize tüketicilerimizin takdirini de getirdi. Araştırmalarda elde
ettiğimiz “En Aşık Olunan Marka”, “En Cool
Marka”, “Türkiye’nin En Favori Bakım ve Kozmetik Mağazası” unvanlarının yanı sıra Social Media Awards Mağazalar Kategorisi Altın
Ödülü, En Beğenilen ve Tercih Edilen Kişisel

Bakım Markası Ödülü ve 3 ayrı kategoride
aldığımız Stevie Ödülleri gibi çeşitli başarılarımızın, artan ziyaretçi trafiğimizin takdiri
olduğunu gururla söyleyebilirim.
“Güzel Bak Kendine” mottosu ile yoluna
hızlı bir çıkışla devam eden Gratis neredeyse her yıl 100’er mağaza açıyor. Mağaza lokasyonlarını belirlerken nelere dikkat
ediyorsunuz? AVM mağazalarının cadde
mağazacılığının önüne geçtiğini düşünüyor musunuz?
Günümüzde perakende sektöründe iki eğilim ön plana çıkıyor. Biri alışveriş merkezi
mağazacılığı, diğeri de cadde mağazacılığı.
Bazı tüketiciler, özellikle sıcak veya soğuk
hava şartlarında rahatça dolaşabilecekleri ve
alışveriş yapabilecekleri AVM’leri tercih ederken; bir diğer grup ise açık havada yürüyüş
yapmayı, bir kafede oturmayı ve bu arada da
alışveriş yapmayı tercih edebiliyorlar. Üstelik
tüketici bu konuda davranış değişikliklerine
de gidebiliyor. Perakende de iddianız varsa
her yerde tüketicinizin karşısına çıkmalısınız.
Biz de mağaza dağılımımızda buna dikkat etmeye çalışıyoruz.
İçinde bulunduğumuz iş kolu ve sattığımız
ürünler bize çok geniş bir müşteri kitlesine
hitap etme şansı tanıyor. Gratis olarak biz
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müşterilerimizin kim olduğunu çok iyi biliyor
ve onların bulunduğu her yerde ulaşılabilir
olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle mevsimsel
etkilerden arındırılmış AVM’lerde, keyifle gezilebilecek alışveriş caddelerinde ya da yoğun kitlelerin olduğu sokak mağazalarında
varız. Ayrıca genç nüfusa hitap ettiğimiz üniversite kampüsleri ve ihtiyaçların son anda
karşılandığı havaalanı mağazaları da bizim
müşterilerimiz ile buluşmamızda önemli bir
yer tutuyor.
Sizce Türkiye‘de bu kadar sevilen bir marka olmanızı sağlayan unsurlar nelerdir?
Gratis markası sektöre farklı bir soluk, tüketicilere ise yeni bir alışveriş deneyimi kazandırdı. Gerek mağaza sayımız gerekse Türkiye’ye
getirdiğimiz farklı markalar ve sıradışı kampanyalarla sunduğumuz alışveriş deneyimi
ile sektörde fark yaratmaya çalıştık. Türkiye
perakende pazarına özel ve tüketicimizin
beklentisi doğrultusunda oluşturduğumuz
mağazacılık stratejimiz, başarımızın kilit noktalarından oldu. Müşterilerimizi tanıdıkça onların beklentilerine yönelik şekillenmek bizi
farklı kıldı.
Müşterilerimizin Gratis kampanyalarını çok
sevdiğini biliyoruz. Sektörde bu konuda bir
çok ilke imza attık ve çok keyifli alışveriş deneyimleri sağladık. Çünkü müşterilerimiz gerçekleştirdiğimiz kampanyalardaki vaatlerimizi eksiksiz olarak karşılayabildiğimizi biliyor
ve bu çerçevede alışverişlerini gönül rahatlığı
ile gerçekleştiriyorlar. Yani kampanyayı herhangi bir iletişim kanalından duyan müşteri
kampanyanın içeriğini net biliyor, mağazaya
geldiğinde duyduğu kampanya ile karşılaşıyor, bu da markaya olan güveni artırıyor.
Ayrıca Gratis olarak müşteri sadakati konusunda öncü ve lider konumundayız. Sadakat
kart uygulamamız Gratis Kart’ı yaklaşık 4 yıl
önce hayata geçirdik. Bu projede “Herkese

dokunmak” misyonu ile hareket ettik. Herkes bir kere bir Gratis deneyimi yaşamalı dedik ama bunu sürdürülebilir kılmak da ikinci
önceliğimizdi. Sürdürülebilir kılmanın yolu
da sadık müşteri yaratmaktan geçiyor dedik ve Gratis Kart uygulamasını başlattık. Biz
hedefimize başarı ile ulaştığımıza inanıyoruz
çünkü hayata geçmesinin hemen ardından
çok kısa bir sürede milyon adette kart sahibi
olmuştu, şimdi de 6,5 milyon üyesi olan bir
sadakat kart programına sahip olduk. Gratis
Kart sadakat programı ile geliştirdiğimiz altyapı sayesinde müşterilerimizin yaşam tarzları ve tercih ettikleri ürünleri daha iyi analiz
edebiliyoruz. Bu doğrultuda onların ilgisini
çekebilecek ürün gruplarında sadece onlara
özel kampanyalar kurgulayabiliyoruz. Müşterilerimizi değer segmentlerine ayırarak her
bir tekil müşteri bazında ihtiyaçlara yönelik
teklifler sunabilmek müşteri memnuniyetinde önemli bir artış sağlıyor. Doğru müşteriye
doğru zamanda doğru kampanya ile ulaşarak akışı tersine çevirebiliyoruz. Amacımız
müşterilerimizin bizi takip etmesini sağlamak.
Bizi sektörde farklı kılan en önemli unsurlardan biri de dünyaca ünlü markaları ürün gamımıza eklemek oldu. The Balm, wet n wild,
Himalaya, Sleek ve Absolute New York gibi
dünya çapında ünlü markaları Türkiye pazarına kazandırmamızla bu markaların sadık
müşterileri de müşteri portföyümüze eklendi. Ama özel markalar bu kadarla sınırlı değil.
Mağazalarımızda Benri, Bee Beauty, Eklips
gibi sadece Gratis’te satılan birçok marka
bulunuyor. Bunun etkisi çok büyük. Ve tabi
başta makyaj, cilt bakım, saç bakım ve kişisel bakım olmak üzere ürün kategorilerimize
baktığımızda mağazalarımızda 700’e yakın
marka ve 10 bine yakın ürün çeşidini satışa
sunduğumuzu da eklemek isterim.
Gratis, Türkiye’de kadın istihdamına
önem veren sayılı markalar arasında yer

alıyor. Bu konudaki yaklaşımınız ve mevcut durum ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Gratis olarak faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana önce kendi
işyerimizde ve sonrasında sektörde kadın
istihdamının iş yaşamındaki oranının arttırılmasını amaçladık ve tüm işe alım süreçlerini
bu yönde şekillendirdik. Bu bağlamda, mağaza kadın istihdam oranımız %100 seviyesindedir. Toplam istihdamımızın %90’lik kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır.
Yani mağazalarımızda 4 binden fazla tamamı kadın mağaza personeli görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, perakende sektöründeki
erkek istihdam oranının yüksek olduğu depo
operasyonlarında da kadın istihdamını desteklemekteyiz. Bu kapsamda 109 kadın çalışan depo görevlisi olarak istihdam sağladık.
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasından
en yüksek kadın çalışan sayısı ile ilk 100’e giren şirketler arasında kadın çalışan ve kadın
yönetici oranı ile de 1’inci konumdayız.
Şirketinizin kadın çalışanlar için uyguladığı özel bir politika var mı?
Gratis olarak kadın çalışanların iş hayatına
kazandırılmasını çok önemsiyor ve “Size kapımız her zaman açıktır” diyoruz. Bu nedenle
doğum izninden dönerek çalışma hayatına
tekrar atılan çalışanlarımıza “Gratis Kart”ımız
kapsamında bir “Tekrar hoş geldin” puan
hediyesi veriyoruz. Ayrıca yine doğum izninden dönen her çalışanımız izne ayrıldığı
dönemdeki iş ve pozisyonuna yerleştiriliyor,
hatta bazı durumlarda ise bir üst pozisyona
terfi ettiriliyorlar. Ayrıca hamile ve emzirme
döneminde olan çalışanlarımızın yasayla da
korunmakta olan haklarının temini konusunda kurumsal sorumlu marka kimliğimiz
doğrultusunda maksimum hassasiyet gösteriyoruz.
Öte yandan maalesef toplum olarak ülkemizde özellikle kadına karşı şiddet ve mücadelede karşılaşılan tüm olumsuzluklara
üzülerek şahit oluyoruz. Bu doğrultuda kadınlarımızın bilinçli hareket edebilmelerini
sağlayabilmek ve bir nebze olsun kendilerine destek olabilmek amacı ile hukuki destek
alabilmeleri için özel bir proje geliştirdik. Bu
proje kapsamında tüm çalışanlarımız anlaşmalı olduğumuz avukatlık büro temsilcilerinden ihtiyaç duydukları, toplumda sıklıkla
yaşanabilen şiddet, taciz ve suistimal dahil
olmak üzere her türlü konuda hukuki destek
ve danışmanlık hizmetini alabiliyor.
Ayrıca, tamamı kadınlardan oluşan 3 bin
500’ü aşkın mağaza personelimizin doğum
günlerini sevenleri ile birlikte geçirmelerine
olanak sağlıyor ve kendilerine 1 tam gün izin
hakkı veriyoruz.
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Boran Uzun
MNG Kargo Yurt içi ve Yurt dışı
Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü

MNG KARGO’DA DEĞIŞIM RÜZGARI BORAN UZUN ILE ESECEK
MNG Kargo’da genel müdürlük görevine getirilen Boran Uzun, şirketin köklü bir değişime hazırlandığını söyledi.
Hızlı tüketim ürünleri sektörünün farklı alanlarındaki deneyim ve
uzmanlığı ile öne çıkan Boran Uzun, MNG Kargo Yurt içi ve Yurt
dışı Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Uzun, 2017 yılının son ayında göreve başladığı MNG Kargo’da “Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapmaktaydı.
Sektörünün en büyük şirketleri arasında yer alan MNG Kargo, Boran Uzun öncülüğünde köklü bir değişime hazırlanıyor. Değişimin
sadece MNG Kargo özelinde kalmayacağını, standartları belirleyen şirket olarak sektörü de yeniden şekillendireceklerini söyleyen
Uzun, “Yaklaşık 9 bin 500 çalışanımızla değişimin heyecanını hissetmeye başladık. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, zamanında
ve hasarsız teslimat en önemli başlık haline geldi. Geliştirmekte
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olduğumuz teknoloji ve uygulamalarla kolay gönderi imkanı ve
ödeme seçenekleri sunarak müşteri ve alıcı memnuniyetini en üst
seviyeye çıkaracağız. Şirketimizde artık ‘patron’, e-ticaret ve KOBİ
müşterileri başta olmak üzere tüm müşterilerimiz, ‘kral’ ise evinde
ya da ofisinde kargosunu bekleyen kişiler yani alıcılar” dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Boran Uzun, lisansüstü eğitimini Insead’de tamamladı. Kariyerine 2001 yılında Procter & Gamble’da başladı.
P&G Almanya, ABD ve Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Uzun,
MNG Kargo ekibine katılmadan önce 6 yıl boyunca yine bir Turkven yatırımı olan Domino’s Pizza Eurasia Grup’ta Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den sorumlu Tedarik Zinciri, Satın Alma
ve Yatırımlar Direktörü görevini sürdürmekteydi.
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PRAKTIKER, İZMIR’DE ILK MAĞAZASINI AÇTI!
Yapı marketi sektörünün lider markası Praktiker, İzmir’deki ilk mağazasını Westpark
AVM’de açtı. Praktiker ev geliştirme konseptli, 3.200 m2 büyüklüğündeki mağazasında 18 kategorideki 40.000 ürün çeşidiyle,
bölgenin ev geliştirme ve yapı marketine
yönelik tüm ihtiyacını karşılayacak. Praktiker,
2018 yılında Türkiye çapında yeni mağazalar
açmaya devam ederek, büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.
Yapı marketi sektörünün lider markası Praktiker, İzmir’deki ilk mağazasını Westpark
AVM’de açtı. Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Yalçın tarafından yapılan yeni
mağaza açılışına ziyaretçiler de yoğun ilgi
gösterdi. Praktiker, 3.200 metrekarelik yeni
mağazasında, 18 kategorideki 40 bin ürün
çeşidiyle, bölgenin ev geliştirme ve yapı
marketine yönelik tüm ihtiyacını karşılayacak. 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 1.000 kişiye istihdam imkanı sağlayacaklarını aktardı. “Gelişen ve büyüyen metrekarelerde en az 40 bin ürünle ziyaretçilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz” diyen
Yalçın, şöyle konuştu:
“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 Westpark AVM’deki 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.

Dr. Hasan Yalçın
Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı
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GÜNAYDIN YAZ SEZONUNU BODRUM VE GÖCEK’TE AÇTI

Etin vazgeçilmez adresi Günaydın, Bodrum ve Göcek şubelerinin açılışı ile yaz sezonuna başladı. Keyifli buluşmalara ev sahipliği yapan Günaydın, yaz
aylarına da lezzet katacak.
Türkiye’de 40’ı aşkın restoranıyla etin güvenilir adresi olan Günaydın,
yaz mevsimine Bodrum ve Göcek şubelerinde merhaba diyor. Yalıkavak Marina ve D-Marin Göcek’te misafirlerini ağırlamaya başlayan
Günaydın, et severlerin yaz aylarında da vazgeçilmez adresi olacak.
Yalıkavak Marina’daki şubesinde misafirlerini ağırlayan Günaydın,
Bodrum’un enerjisini yansıtan keyifli atmosferi ve zengin menüsü ile
bu sezon da et severlerin adresi olmaya devam ediyor. Köfte, döner,
burger ve dürüm başta olmak üzere birçok et ve kebap çeşidini ustalığını ortaya koyarak hazırlayan Günaydın, her zamanki gibi lezzetleri
ile fark yaratıyor. Günaydın’ın klasikleşmiş lezzeti kafes ise menüye
yeni girenler arasında yer alıyor. Günaydın Bodrum, teknelerinde zaman geçirmek isteyen misafirlerine paket servis hizmeti de veriyor.
Çocuk parkı ve oyun havuzu ile çocuklu ailelerin de tercihi olan restoran, yaz buluşmalarının keyfini ikiye katlıyor.
D-Marin Göcek’teki Günaydın Steakhouse ise enfes lezzetlerini
Ege’nin mavi ve yeşilin buluştuğu atmosferinde misafirlerine sunuyor.
Açık alanda 90 kişilik kapasitesi ile hizmet veren Günaydın Göcek, Kafes, Kobe Beef, Special Lokum, T-Bone Steak, Dallas Steak, Günaydın
Special ve New York Steak gibi özel ürünleri ile et severlere ziyafet
yaşatıyor. Ayrıca et severler için şubeden çiğ et satışı da yapılıyor.
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ALEXANDER WANG VE BELLA
HADID, MAGNUM’UN EN HAZ
DOLU REKLAM FİLMİNDE
BİRLİKTE ROL ALDILAR

Dondurma ve çikolata haz otoritesi Magnum,
moda dünyasının iki ünlü ismi ile gerçekleştirdiği
keyifli iş birliğini duyurdu. Dünyaca ünlü tasarımcı
Alexander Wang ve uluslararası top model Bella
Hadid, “Hazzı Ciddiye Al” kampanyası için Magnum'la iş birliği yaptı.
Magnum, bu yıl ustalık ve detaylara önem veren mirasını kutladığı
kampanyası ile herkesi hazzı ciddiye almaya davet ediyor.
Kampanyanın lansmanı için, Alexander Wang ve Bella Hadid'in rol
aldığı ve izleyicilere gerçek hazzın önemini ve değerini gösteren
bir film hazırlandı. Film, ustalıkla ve özenle hazırlanmış Magnum’u
ve Magnum’un haz deneyimini yaşatma konusundaki tutkusunu sanatsal bir anlatımla sunuyor. Kampanyanın lansmanı, mayıs
ayında Cannes Uluslararası Film Festivali’nde Magnum Evi’nde
yapıldı.
MAGNUM X ALEXANDER WANG FİLMİ
Magnum, ikonik klasik dondurma serisini yaratma sürecindeki zanaat ve ustalığını kutlamak için kısa bir film hazırladı. Film, “Hazzı

Ciddiye Al” söylemini Bella Hadid ve Alexander Wang'ın kişisel
hazları üzerinden somutlaştırıyor ve izleyiciye, Magnum'un sunduğu gerçek hazzın peşinden gitme cesaretini veriyor.
Magnum, filmin yaratım aşamasında, alışılagelmiş bir moda filmine meydan okumak isteyen Alexander Wang ile birlikte titizlikle
çalıştı. Filmde Bella Hadid ve Alexander Wang'ı bir fotoğraf setinde, ciddi bir şekilde birlikte çalışırken izliyoruz. Magnum'un kalın
ve kıtır çikolatası ısırılınca, ciddi atmosfer bir anda değişiyor ve
yıldızlarımız mutlu ve samimi hallerini özgürce sergileyerek, hazzı
ciddiye almaktan korkmadıklarını gösteriyorlar.
Bella Hadid: “Hayattaki zevklerin değerini biliyorum ve modellik
yapmanın karmaşık temposu arasında hazzı aramaktan korkmuyorum. Arkadaşım Alexander Wang’le beraber oynadığım bu film
bana, tamamen keyif veren bir deneyim yaşattı” dedi.
Alexander Wang ise, “Magnum ile iş birliğimiz keyif ve hazdan
ibaret. Magnum’un yaratılma sürecindeki usta işçiliğini göstermek
için Bella ile çalışmaktan gurur duydum. Bu kampanyada Magnum
ile iş birliği yapmak, insanlara yaşamda hazzın önemini göstermek
muhteşem. Cannes'daki büyük buluşma benim için heyecan vericiydi!” dedi.
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ÇETMEN MOBILYA, 200 MILYON TL’NIN ÜZERINDE
BIR YATIRIM ILE LIDERLIĞE HAZIRLANIYOR

Merve Çetmen
Çetmen Mobilya Genel Müdürü

Çetmen Mobilya, 56 yıllık deneyimiyle Türkiye çapında öncü bir rol
üstlenmek üzere önemli bir atılım gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
160.000 metrekarelik yeni bir fabrika yatırımına başlayan şirket,
aynı zamanda 2023 yılı itibarıyla mağaza sayısını 5 katına çıkaracak.
Türkiye’nin köklü mobilya üreticilerinden Çetmen Mobilya, satış
ağını yaygınlaştırmak ve kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir
yatırım atağı başlattı. Toplamda 200 milyon TL’nin üzerinde yatırım ile şirket yeni nesil bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Şirketin
yeni fabrikasının 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Aynı
zamanda Çetmen Mobilya, 2023 yılı itibarıyla 250’den fazla mağazada hizmet vererek Türkiye’deki satış ağını güçlendirmeyi hedefliyor.
Türkiye’de akla gelen ilk üç mobilya markasından biri olmak için
çalıştıklarını belirten Çetmen Mobilya Genel Müdürü Merve Çetmen, “Büyüyen ve gelişen Türkiye'ye yakışır şekilde, biz de markamızı yeni yatırımlarla güçlendirme kararı aldık. Yenilikçi ürünler
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geliştirmek ve üretmek için 160.000 m²’lik alan içerisinde 120.000
m² kapalı, 40.000 m² açık alana sahip yeni fabrikamız 2020 yılında
faaliyete geçecek. Bir diğer önemli hedefimiz de mağazalarımızı
Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olacak. 2023 yılında 250’yi aşkın mağazamız ile müşterilerimize hizmet sunmayı planlıyoruz. Bu
kapsamda Ankara, İstanbul ve Bursa illeri öncelikli olmak üzere,
kendi mağaza yatırımlarımızın yanı sıra ‘franchise’ ile de satış ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Böylece bir yandan sektörümüzün
ve ülke ekonomimizin gelişiminde önemli bir rol üstleneceğiz bir
yandan da müşterilerimize en iyiyi sunmaya odaklanacağız. Nihai
hedefimiz ise sektörün en güçlü ilk üç markasından biri olmak.
Köklü geçmişimiz, deneyimli ekibimiz, üretim kabiliyetimiz ve yatırım gücümüz ile bu hedefe hızla ulaşacağımıza eminim” dedi.
Çetmen Mobilya, yaklaşık 1.300 kişilik profesyonel ekibiyle, Türkiye genelinde toplam 49 mağaza ve 80.000 metrekareyi aşan satış
alanında hizmet veriyor. Modern, güncel, kullanışlı ve fonksiyonel
ürünleri ile tanınan marka, yakaladığı yüksek müşteri memnuniyeti
ile de başarısını kanıtlamış durumda.
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TÜRK KIZILAYI AŞÇILARINA METRO TÜRKIYE’DEN EĞITIM

Metro Türkiye, gastronomi profesyonellerine ilham
vermek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
açtığı gastronomi platformu Gastronometro’da
Türk Kızılayı iş birliğiyle, Kızılay’ın Afet Yönetim Merkezleri’nin aşçılarına 5 günlük bir eğitim düzenledi.
Eğitim kapsamında yemek pişirme tekniklerinin yanı sıra menü
planlama, gıda güvenliği gibi teorik dersleri de gören aşçıların,
olası bir afet durumunda etkin ve doğru bir hizmet verebilmeleri
amaçlanıyor.
Türkiye’de mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Metro Türkiye, gastronomi dünyasının buluşma
noktası olarak tasarladığı Gastronometro’da, Türk Kızılayı iş birliğiyle şeflerin afet anında kullanacakları kapsamlı bir mutfak bilgisine
sahip olmalarını sağlayacak eğitim düzenledi. 22 Mayıs’ta başlayan
ve 5 gün süren eğitime Kızılay’ın Genel Müdürlük Lojistik Direktörlüğü ve Kuzey Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezleri’nden 14 aşçı
katıldı. Dört ayrı evrede devam edecek iş birliğiyle birlikte toplam
70 aşçının eğitimini tamamlaması hedefleniyor. Gastronometro’daki eğitimlerini Gastronometro şefleri ve hijyen uzmanlarının liderliğinde 14 kişilik beş grup halinde tamamlayan aşçıların, bu eğitimle

yeni menüler geliştirme becerisi edinmeleri, besin değeri yüksek
öğünler tasarlayabilmeleri ve yetkinlikleri artırmaları hedeflendi.
Eğitimler süresince aşçılar kesim tekniklerinden etlerin hazırlanmasına; kuru bakliyat türevleri ve pişirme tekniklerinden ekmek yapımına yönelik katıldıkları birçok mutfak atölyesinin yanı sıra maliyet
hesaplama, menü planlama, gıda güvenliği gibi teorik bilgiler de
edindi. Türk Kızılayı ve Metro Türkiye ‘Gastronometro’ iş birliğiyle
verilen kapsamlı eğitim sonrasında aşçılar, afet anlarında verecekleri hizmete bütünüyle hazırlıklı olabilecek. Türkiye Afet Müdahale
Planı’na göre beslenme ana çözüm ortağı olan Türk Kızılayı, bu eğitim sayesinde kapasite gelişimine de katkı sağlayacak.
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2018 Plaj Modası
BEYMEN’lerde

BEYMEN, birbirinden sofistike ve
göz alıcı tasarımların yer aldığı
2018 Plaj Koleksiyonu ile çekici
bir yaz müjdeliyor.
Grafik çizgileri ile Lisa Marie Fernandez, retro hissiyatı
veren yüksek bel bikini altları ile Marysia, gündüzden
geceye plajdan partiye kolayca adapte olan derin dekolte mayoları ile Zimmermann, Sand & Blue, On the
Island, canlı grafik desenleri tasarımlarına taşıyan Jets
zarif ve göz alıcı birbirinden çarpıcı desenli bikini ve
mayo alternatifleri ile bu yaz plajlardaki vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak.
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Sahillerde stili ile fark yaratmak isteyenler
için plaj aksesuarlarını tamamlayacak pek çok
seçenek de BEYMEN’lerde yer alıyor. Dantel
veya canlı renklerdeki plaj elbiseleri Camilla,
Seafolly; göz alıcı kaftanları ile Missoni, Caffe
Swimmer, Carolina K.; gözalıcı sandaletleriyle
Emilio Pucci, Isabel Marant; şık hasır şapkalarıyla Marzi, Eugenia Kim, Eric Javits, Ferruccio
Vecchi; her zevke uygun çanta alternatifleriyle
Loewe, Cult Gaia, Truss, Tulla, Sophie Anderson kusursuz plaj görünümüzü tamamlamak
için BEYMEN’lerde sizi bekliyor.
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PETLAS TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK 95’INCI ŞIRKETI
Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu Petlas, İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin
En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu”
sıralamasında 95. olarak, ülkemizin en büyük 100 sanayicisi arasına girme hedefini gerçekleştirdi.
Petlas’ın başarısı, sektöründe öncüsü olduğu Ar-Ge yatırımlarının
yanı sıra kapasite ve marka alanlarında sürmekte olan yatırımlarla
ve artan ihracat gücüyle gerçekleşti. İSO 500 listesinde, bir önceki
yıl 101. sırada yer alan Petlas, bir
yılda sıralamada altı basamak
birden yükseldi.
Dünya üzerinde yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapan ve yurt genelinde 850’yi aşkın
bayisiyle hizmet veren Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu Petlas,
ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşu
arasında yer alma hedefini gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasında, 95.
sıraya yükseldi. Petlas, bir önceki yıl listede
101. sırada yer almıştı. Petlas’ın 2017 yılı net
satışları 1,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Petlas’ın bu başarısında, sektöründe lider
olduğu Ar-Ge alanının yanı sıra kapasite ve
marka yatırımlarıyla, artış gösteren ihracatının da etkili olduğunu söyleyen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, “Yapılan yatırımlar
doğrultusunda sağlanan kapasite artışı ve
bu artışın değere dönüşmesini hızlandıran
marka yatırımları, Petlas’ın büyüme ivmesini
güçlendiriyor. Türkiye lastik sektörünün yerli
sermayeli Ar-Ge lideriyiz. Yerli Ar-Ge gücümüzle geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ürünlerle, premium binek araçları dahil birçok yeni
segmentte başarılı oluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerimizle, binek araçlardan
kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri
birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, ülkemizi geleceğe taşıyan lastikleri üretiyoruz ve
bu lastikleri bir Türk markası olarak dünya
pazarlarına da sunuyoruz” dedi.
Petlas, Türk sanayinin %100 yerli gücü Abdülkadir Özcan A.Ş. (AKO) tarafından 2005
yılında satın alınmasının ardından büyümesini ve ülke ekonomisine katkılarını artan bir
ivme ile sürdürüyor.
Satın alma sonrasında, Petlas bünyesinde
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Yahya Ertem
Petlas Genel Müdürü

yaklaşık 3 milyar TL (630 milyon ABD doları) düzeyinde yatırım gerçekleştirildiğini dile
getiren Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem,
“Petlas’ın ihracatı ise bu dönemde, 24 milyon dolar düzeyinden, yaklaşık 5 katlık bir
artışla 168 milyon dolar mertebesine ulaştı. Sürekli artış trendinde olan ihracat gelirimizin 2018 yılında 230 milyon ABD doları
seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Öte
yandan, Petlas fabrikasının yer aldığı Kırşehir, Türkiye’de ihracatı en fazla artan il oldu”
şeklinde konuştu. Petlas, ihracat sıralamasın-

da da 64. sırada yer alıyor.
Yahya Ertem konuşmasına şöyle devam etti:
“Kırşehir’in en büyük istihdam sağlayıcısı ve
kent ekonomisin lokomotifi konumunda yer
alan Petlas’ın 2005 yılı öncesi 630 kişi düzeyine kadar düşen ve giderek eksilme eğilimi
gösteren istihdamı ise sektörün en yükseği
olan 3.750 kişi düzeyine çıktı. Türkiye’nin
lastiği, dünyanın tercihi Petlas’ın başarısını
ve ülkemiz ekonomisine katkılarını daha artırmak azmindeyiz.”
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RUSYA’NIN DAVOS’UNA RÖNESANS DAMGASI
Rönesans Holding, 22.’si düzenlenen ve Rusya’nın Davos’u olarak
anılan St. Petersburg Uluslararası
Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) imzaladığı 4 anlaşmayla dikkatleri
üzerine çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya
Başbakanı Shinzo Abe, IMF Başkanı Christine
Lagarde’ın da katıldığı forum, 100’den fazla
ülkeden üst düzey yöneticiyi ağırladı.
Yaptığı bir dizi anlaşmayla foruma damgasını vuran Rönesans, Rusya’nın en büyük ve
dünyanın sayılı doğalgaz işleme tesisinden
biri olacak Amur Gaz İşleme Tesisi’nin inşaat işleri için Maire Tecnimont ile 1.3 milyar
Euro’luk bir sözleşmeye imza attı. 2023 yılında tamamlandığında Rusya’nın en büyük,
dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden
biri olacak proje için imzaları, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Maire Tecnimont Group CEO’su Pierroberto Folgiero
attı.
Bu yıl "Ekonomik Güveni Tesis Etmek" başlığıyla, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde
22.’si düzenlenen St. Petersburg Uluslararası
Ekonomi Forumu, iş dünyasının temsilcilerini
bir araya getirerek, gelişen pazarları ve tüm
dünyayı ilgilendiren ekonomik sorunların
değerlendirildiği uluslararası bir platform
özelliği taşıyor. Foruma, 100’den fazla ülkeden hükümet liderleri, yüzlerce yerli şirket
yöneticileri, basın ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan heyetler olmak
üzere yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı. 26
Mayıs’ta sona eren foruma katılan Rönesans Holding, Amur Doğalgaz İşleme Tesisi,
Sberbank, Moskova Bölgesel Yönetimi ve St.
Petersburg tramvayı anlaşmalarıyla foruma
damgasını vurdu.
“Türk müteahhitlik sektörü gücünü nitelikli projelerden alıyor”
Forumda gerçekleşen anlaşmalarla ilgili
açıklamada bulunan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, ”Bugün burada gerçekleştirilen bu iş birlikleri, Türk müteahhitlik
sektörünün uluslararası arenada katma değeri yüksek nitelikli projeler üstlendiğinin bir
kanıtı. Bugün Rusya ve Avrupa’nın sayılı bina
ve tesislerinde Rönesans Holding imzasının
olması, Rusya’nın en önemli bölgelerinde
bir Türk şirketinin varlığını sürdürmesi ve
önde gelen projelere vizyonunu yansıtmasından kıvanç duyuyorum. Doğduğumuz
topraklardan farklı coğrafyalara uzanan yolculuğumuzda, gücümüzü artırarak ilerlemek

istiyoruz. Ortak projeleri hayata geçirmemizi
sağlayacak bu iş birliklerinin hem Rusya hem
de Türkiye’yi daha güçlü kılacağına inancım
tam” dedi.

to Folgiero’nun yanı sıra Gazprom Group
CEO’su Alexey Miller, Maire Tecnimont Başkanı Fabrizio Di Amato ve İtalya’nın Rusya
Büyükelçisi Pasquale Terracciano da katıldı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu
kapsamında gerçekleştirilen önemli bir imza
töreni olan Amur Doğalgaz İşleme Tesisi projesi hakkında bilgi veren Rönesans Endüstri
Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin
Tizer ise, “Attığımız bu imzayla Gazprom’un
Rusya’da gerçekleştirdiği en büyük doğalgaz
işleme tesisinin en önemli paketlerinden birinin yapım işini üstlendik. Bu kadar önemli bir
projede, hem İtalyan EPC firması Maire Tecnimont’ın hem de ana işveren Gazprom’un
Rönesans Endüstri Tesisleri’ne olan güveni
bizleri gururlandırdı. Rusya’nın Svabodny
bölgesinde inşa edilecek projenin inşaat işleri için Tecnimont ile 1.3 milyar Euro’luk bir
sözleşmeye imza attık. Gazprom tarafından
işletilecek tesis, 2023 yılında tamamlandıktan sonra Rusya’nın en büyük, dünyanın ise
sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak. Yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak tesis, Yakutistan ve Irkutsky
gaz üretim merkezlerinden gelen doğal gazı
işleyecek. Rönesans’ın inşaatını üstlendiği,
Rusya’nın doğalgazını Çin’e taşıyacak tesis,
Amur ve tüm Doğu Sibirya Bölgesi’nin sosyal, ekonomik ve endüstriyel kalkınmasında
büyük rol oynayacak” diye ekledi.

Rönesans’tan Üç Stratejik Anlaşma

İmza töreni sırasında söz alan Maire Tecnimont CEO’su Pierroberto Folgiero, “Rusya'da
sağlam ve köklü bir geçmişe sahip Rönesans
Endüstri Tesisleri ile bugün imzaladığımız bu
alt sözleşme, Gazprom’un Amur Gaz İşletme
Tesis projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için stratejik bir öneme sahip” dedi.
Amur Gaz İşleme Tesisi imza törenine Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve
Maire Tecnimont Group CEO’su Pierrober-

Forumda imzalanan diğer anlaşmalarla ilgili
de bilgi veren Rönesans İnşaat ve Renaissance Development Rusya Yönetim Kurulu
Başkanı Avni Akvardar, “St. Petersburg’un
Yuniy aktarma merkezi ve Yujnaya metro
istasyonu–Kolpino tramvay hattı projesinin
yapımı ve kullanımı için atılması gereken
adımları belirlemek üzere bir niyet anlaşması gerçekleştirdik. Toplam yatırımın 20
milyar Ruble (Yaklaşık 325 milyon USD)
olacağı planlanan projenin 2019 yılında
başlayarak 2023 yılında bitirilmesi planlanıyor” dedi. Rönesans İnşaat’ın bir diğer anlaşması ise Moskova Bölgesel Yönetimi ile
gerçekleşti. Anlaşmaya dair bilgileri de aktaran Akvardar, “Moskova Bölgesi, yüksek
ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeliyle
Rusya'nın önde gelen bölgelerinden biri.
Bölgeyle olan iş birliğimizin genişlemesi
bizim için gurur verici. Rönesans olarak biz
sadece bir inşaat şirketi olarak değil, yatırım anlamında da bölgede önemli bir deneyime sahibiz. Moskova Bölgesel Yönetimi ile yapılan anlaşmayla sağlık hizmetleri
alanlarında projelerin yerine getirilmesi, ofis
ve hotel komplekslerin yapılması için bütçe
dışı yatırımları çekme konularında iş birliği yapabileceğimiz için heyecanlıyız” dedi.
Forum kapsamında Sberbank ile de önemli
bir anlaşmaya daha imza attıklarını belirten
Akvardar, “Sberbank ile yaptığımız anlaşma
çerçevesinde yatırım bankacılığı, finansman
faaliyetleri konularında stratejik iş birliği ve
farklı programlar çerçevesinde Sberbank’ın
Banka Kurum Üniversitesi’nin deneyimlerinden ve bilgi birikiminden yararlanma şansı
yakalayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
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BÜYÜLEYİCİ GUCCI
CRUISE 2019 ŞOVU!
GUCCI'nin alevler içindeki benzersiz Cruise
2019 şovu Fransa'nın tarihi dokulu şehri Arles'de gerçekleşti.
Şehirde 1700 yılına kadar Roman mezarlığı olarak kullanılan Alyscamps, bu tarihten itibaren
yol olarak kullanmaya başlanıyor. Bu yol geçmişe duyulan saygısı ile Cruise 2019 şovunun
alevler içerisindeki görkemine ev sahipliğini
yapıyor.
Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michele,
"Belirli bir şey gibi gözüken ama aslında bambaşka olduğu ortaya çıkan şeyleri çok seviyorum" diyor.
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C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Defne Samyeli Anneler Günü’nde Malatyalılar ile Buluştu
Anneler Günü’ne özel olarak Malatya’nın ilk AVM’si olan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Türkiye’nin en güzel annelerinden biri olan eski manken, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli’ni ağırladı. 13 Mayıs Pazar günü saat 15.00’da gerçekleşen
söyleşiye ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu.

Yılmaz Arslan
MalatyaPark AVM Müdürü

Kariyer hayatı boyunca birbirinden başarılı işlere imza atan ve
hayran kitlesini her geçen gün artıran Defne Samyeli, Malatyalı
ziyaretçileriyle unutulmaz bir gün geçirdi. Henüz söyleşi başlamadan Samyeli’ni beklemeye koyulan hayranları, Anneler Günü’nü Samyeli’yle kutladı.
Mall&Motto Genel Koordinatörü C. Serhat Türkkan’ın moderatörlüğünde ve Farkındalık Stüdyosu organizasyonu ile gerçekleşen söyleşide Malatya’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirten
Samyeli, iki çocuk sahibi bir anne olarak hem iş
hayatında hem de aile hayatında başarılı olmanın
sırlarını paylaştı. Hayranlarının sorularını tek tek
cevaplayan Samyeli, oyunculuk kariyeri ile ilgili
gelecek günlerde daha sık ekranlarda olacağının
da sinyalini verdi. Söyleşi ardından sevenleriyle
fotoğraf çektiren sevilen isim Defne Samyeli’ne
Malatya kayısısı ve karanfiller hediye edildi.
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“ÇALINAN EŞYALARINIZDAN OTOPARKIMIZ SORUMLU DEĞİLDİR…”
2005 senesiydi, sevgili babam aracını Ataköy’de bulunan Türkiye’nin ilk AVM’lerinden
birine park etmiş ve taksiyle havaalanına gitmişti. Döndüğünde ise bizi bir sürpriz bekliyordu; aracın camı kırılmış, bagajı açılmış
ve çanta, takım elbiseler vs. kıymetli eşyalar
çalınmıştı. Hatta ruhsatlı silahı da çalınmış ve
her an bu silahla bir suç işlenmesi halinde bir
tehlikeyle karşılaşacağımız düşüncesi o dönem üzerimizde ciddi bir psikolojik baskıya
sebep olmuştu.
O tarihlerde mesleğinin başında heyecanlı bir
avukat olarak, maddi ve manevi zararımızın
tazmini için hemen AVM yönetimine ihtarname gönderdim. Ancak AVM yönetiminin
hukuk biriminden gelen cevap, özetle bu yazının başlığındaki klişe ifadeyi yineliyor ve zaten ilgili AVM otoparkının ücretsiz olduğunu
(?!) vurguluyordu. Benimse hukuk mantığım
bunu kabul etmiyordu; bir AVM bünyesinde
otopark yapılma amacı gelen müşterilerin
araçlarını buraya park etmelerini sağlamaktır. Hukuken baktığımızda ise burada Medeni
Kanunumuzun 2. maddesinde düzenlenmiş
bulunan “Dürüstlük Kuralı”na dayanan ‘edim
yükümünden bağımsız borç ilişkisi' bulunmaktadır. Biraz açmak gerekirse, birbirlerinin
güvenliğini gözetmelerini gerektirecek kadar
yakın ilişkiye giren herkesin arasında, Dürüstlük Kuralı gereğince 'edim yükümünden
bağımsız borç ilişkisi' doğacağı kabul edilmektedir. Örneğin, girdiği mağazada yerlerin
kaygan olması yüzünden düşüp yaralanan
kişi, uğradığı zararın tazminini bu ilişki kapsamındaki borca aykırılığa/sorumluluğa dayanarak isteyebilmektedir.
AVM otoparklarında genellikle rastladığımız,
yazının başlığındaki gibi “Çalınan veya zarar
gören eşyalardan sorumluluğumuz bulunmamaktadır” tarzındaki ifadeler hukukumuzda
“Sorumsuzluk kaydı” olarak kabul edilmektedir. Ancak Medeni Kanun madde 2’de öngörülen Dürüstlük Kuralı, “Emredici hüküm”
niteliğindedir. Emredici hüküm ise kısaca,
kişilerin kendi iradeleriye bertaraf edemeyecekleri hukuk kuralı demektir. O nedenle
Dürüstlük Kuralı’na dayalı bir sorumluluk türü
olan 'edim yükümünden bağımsız borç ilişkisinden doğan sorumluluğun, iki taraflı bir
sözleşme ile veya tek taraflı bir sorumsuzluk
kaydıyla ortadan kaldırılması mümkün olmamalıdır.
ÇIĞIR AÇAN YARGITAY KARARI
Olayımıza dönecek olursak; bu bilgilerden
hareketle, dava açmak için konuyu daha
derinlemesine araştırmaya başladım ve o
dönem çarpıcı bir Yargıtay içtihadına denk

geldim. Etiler’de bulunan, yine Türkiye’nin
ilk AVM’lerinden birine karşı açılmış bir davaya ilişkin olan bu kararda Yargıtay, ücretli
AVM otopark işletmesiyle müşteri arasındaki ilişkiyi “Saklama Sözleşmesi” çerçevesinde
değerlendirmekte ve saklayıcının, kendisine
bırakılan taşınır bir malı kabul etmesiyle malı
güvenli bir yerde koruma borcu altına girdiğini belirterek, otopark girişinde verilen bilet arkasında yazılı "Araçta meydana gelecek hasar
ve kayıp eşyadan yönetimin sorumlu olmayacağı" ifadesini, saklayanın güvenle saklama ve
özen borcuna açıkça aykırılık teşkil ettiği için
geçersiz saymaktaydı.
Bu emsal kararın ardından çeşitli AVM otoparkları aleyhine benzer davalar açıldı ve verilen fişlerde/biletlerde veya otopark içindeki
levhalarda ne kadar sorumsuzluk kaydı yazarsa yazsın, otoparkların sorumluluğu hukukumuzda artık genel kabul görmüş bir durum
haline geldi.
Özetle son durumda, bizim başımıza gelen
olaydaki gibi ücretsiz otoparklar Dürüstlük
Kuralı çerçevesinde, ücretli otoparklar ise
Saklama Sözleşmesi kapsamında sorumlu tutulabilmektedir.
OTOPARK İŞLETMESİ AVM YÖNETİMİNE
AİT DEĞİLSE NE OLACAK?
AVM yönetimlerince işletilen otoparklar olduğu kadar, işletmesi üçüncü kişi ve kurumlara bırakılan otoparklar da bulunabilmektedir.
Peki buralarda meydana gelen kayıplardan
AVM yönetimi de sorumlu tutulabilir mi?
İşletmesi kime ait olursa olsun, AVM otoparklarının girişinde (veya içerisinde) genellikle “X
Alışveriş Merkezi Açık/Kapalı Otoparkı” yazmakta. Bu ibare park edilecek araçların korunacağı konusunda müşteri nezdinde ister
istemez bir güven oluşturuyor. Diğer yandan
alışveriş, gezme, yeme-içme vs. için AVM’leri
seçmemizde otopark imkanı bulunmasının
önemli payı olduğu da bir gerçek. Bu yolla
AVM’lerin, otopark imkanı ile müşteri potansiyelini artırarak kar elde ettiği söylenebilir.
O nedenle, yapılan alışveriş karşılığında otopark hizmeti sunan bir AVM’nin otoparkı işletmediğini öne sürerek sorumlu olmadığını
iddia etmesi yine Dürüstlük Kuralına aykırı
olacaktır.
HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?
Öncelikle buradaki sorumluluğun “Hukuki
sorumluluk” olduğunu, hırsızlık fiilini gerçekleştirenler aleyhine cezai soruşturmanın ay-

Bahar Nalan Danış
Avukat Arabulucu

rıca yürütüleceğini vurgulamak gerekir. “Suç
ve cezaların şahsiliği” ilkesi gereği, AVM’lerin
veya otopark işletmesi yöneticilerinin kural
olarak cezai bir sorumluluk taşımayacağını
(organize hırsızlık çetesi gibi bir faalliyet yürütmediği sürece) söyleyebiliriz.
Diğer yandan, AVM’lerin bu sorumluluğu
kötü niyetli kişilerce istismar edilerek haksız
iddia ve taleplerle de karşılaşılabilir. Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, böyle bir durumda çalındığı iddia edilen eşyaların araçta
bulunduğunu ispat külfeti davacıya aittir. Yine
aracın içerisinde, görünür bir şekilde çok değerli eşya bırakılıyorsa, davacının da tedbirsizlikten ötürü kusurlu olduğu kabul edilerek,
mahkemelerce kusur oranında zarar indirimine gidilmektedir.
HER ŞEYİN BAŞI TEDBİR
AVM’ler bu sorumluluklarından ancak, gerekli
tüm tedbirler alındığı halde zararın meydana
gelmesini önleyemeyeceklerini ispat etmeleri
halinde hukuken kurtulabilir. Bu tür talep ve
davalardan veya haksız ithamlardan korunabilmek adına, otoparkın tamamının kameralarla net bir şekilde kayıt altına alınması son
derece önem arz etmektedir. Detaylı kamera
kaydı, özellikle çalındığı iddia edilen eşyanın
aracın görünür bir bölümünde mi alındığının
tespiti noktasında ehemmiyet kazanıyor. Diğer bir tedbir de pek tabii güvenlik… Güvenlik
görevlilerinin kameralar vasıtasıyla veya bizzat araçların durumunu sık sık kontrol etmesi,
otoparkta yürütülen günlük güvenlik uygulamalarının tutulduğu bir log sistemi olması
gibi güvenlik tedbirlerinin alındığı ispatlanabilirse, alınan tedbir oranında sorumluluktan
kurtulunabilecektir.
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Aleyna Tilki Hataylı
Sevenleriyle Buluştu

5 Mayıs Cumartesi günü Primemall Antakya’da,
pop müziğinin en hızlı yükselişini yaşayan ve
basamakları hızlı adımlarla çıkan Aleyna Tilki, sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı.
Farkındalık Stüdyosu organizasyonuyla gerçekleşen Aleyna Tilki konserine ilgi yoğun oldu. Kendisini hem izlemeye hem de dinlemeye gelen kalabalığa karşı sevilen
parçalarını seslendiren Tilki’nin dansı da büyük beğeni
topladı. Saat 19.30’da Primemall Antakya Alışveriş Merkezi’nde başlayan konserde Hataylılar doyasıya eğlendi.
Son zamanların hit şarkılarına adını yazdıran, klipleriyle Youtube’da izlenme rekorları kıran ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, muhteşem sesiyle
tüm Hataylı sevenlerini mest etti.
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MÜŞTERI İLIŞKILERI YÖNETIMI (CRM)
CRM’in kelime açılımı, Customer Relationship Management yani ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi’dir. Şirketin tüm ilişki içinde olduğu
kitleler (çalışan, tedarikçi, müşteri, bayi/distribütör/satış kanalı, hissedarlar, basın, sosyal
kurumlar, siyasi kurumlar, banka ve finans
kurumları...) ile doğru kanallardan, doğru zamanda ve doğru metodla karşılıklı iletişime
geçerek, doğru bilgileri toplamak, derlemek,
sınıflandırmak ve bu bilgilerden faydalanarak hizmet ve ürünler ile hayatı daha kolay
ve az stresli kılmaktır.
CRM Sürecinin Ana Başarı Faktörleri: Takım olmak, iç iletişimi sağlamak, müşteri ile
iletişim kurmak, müşteri ihtiyaçlarını ve tarzını anlamak, hayatı kolaylaştırıcı yeni ürün/
hizmet uygulamaları sunmak, müşteri isteklerini karşılamak ve proaktif olmaktır.
Alışveriş Merkezlerinde CRM: Amaç, “Müşterim kimdir ve neden beni tercih ediyor?”,
“Beni rakibimden üstün kılan hangi özelliklerim onun beni tercih etmesini sağlıyor?”
gibi soruları cevaplarken yeni müşterileri çekebilmek, mevcut karlı müşterileri muhafaza
etmek, tüm müşterilerin karlılığını artırmak,
müşterilerle yüksek sadakat sağlayabilecek
organik bağlar kurabilmek, müşterileri çok
daha iyi tanıyabilmek, müşteri istek, arzu
ve ihtiyaçlarını tespit ederek buna yönelik uygulamalar geliştirebilmektir. Yeni bir
müşteriyi elde etme bedelinin eldeki müşteriyi tutma bedelinin 6 katına eşit olduğunu
unutmamak lazım.
Rekabet ortamında CRM’e başlarken ve
CRM sürecinde başarılı olmak amaçlanırken
karşımıza bazı sorular sıkça çıkabilir: “Nereden başlamalıyım?”, “Benim müşterim kim?”
(Markalar mı, nihai tüketici mi, reklam veren
mi?), “Nihai tüketici ile doğrudan nasıl ilişki kurabilirim?”, “Nasıl fark yaratabilirim?”
(CRM fark oluşturma ve müşterinin kendisini
farklı hissettirilmesi için kullanılacak önemli
bir araçtır), “Müşterimi daha iyi nasıl tanıyabilirim?”, “Müşteri sadakatini nasıl sağlayabilirim?” gibi sorularına verebileceğimiz en
iyi cevap aşağıdaki 14 adımı sırasıyla ve eksiksiz tamamlayabilmektir:
1) Bu işte hepimiz beraberiz (tüm yönetim
kademeleri çalışanlar),
2) Çalışanlara yetki vermek (delegasyon),
3) İç müşterilere (çalışanlar) yönelmek,
4) Hata insana özgüdür (yaptığınız hatalardan ders çıkartın, kurban aramayın),
5) Bağlantıyı sürdürmek (teknolojik altyapı
CRM süreç),
6) Tüketici ile çok yönlü ilişki kurma,

7) Önder olun, izleyin ya da yoldan çekilin,
8) Karşılaşılan sorun herkesin sorunudur,
9) İyi işin farkına varın,
10) Bugün geçerli olan yarın geçerli olmayabilir,
11) Dinleyin, araştırın,
12) Takım olup çalışın, geliştirin,
13) Farklılaşın, kendi markanızı yaratın,
14) Süreklilik arz edin…
Yukarıda saydıklarımızı biraz daha sahaya
indirgersek örneğin; üyelik sistemini başlatmak, sosyal aktiviteler (yardım dernekleri,
ortak fayda için veya birtakım amaçlar uğruna bir araya gelen dernekler gibi) yapmalı, defilelere, özel günlere, imza günlerine,
konserlere, çocuk-kadın-gençlik kulübü etkinliklerine öncelikli davet edilmeli; sinema,
konser vs. satışlarından ve valet parking vs.
hizmetlerinden öncelikli ve indirimli yararlanabilir. Üyeliğini belgelemek, markanızı
nihai tüketicinin cüzdanına sokabilmek için
bir kart oluşturulmalıdır. Örneğin, mağazadan alışveriş yapan ve faturasıyla birlikte
kuponunu da alan ziyaretçi, AVM’nin içinde
bulunan kiosklardan herhangi birine giderek
önce Loyalty Kartını kioska okutur. Sistem
ziyaretçiyi tanıdıktan sonra da kuponu okur
ve yaptığı alışveriş oranında puanı hesabına
işletir. Ama bu puanı sadece alışveriş yaptığı
AVM’de kullanabilir. Ama birtakım indirim ve
avantajlardan yararlanabilir. Alışveriş merkezlerine daha çok ziyaretçi çekmek, ziyaretçi sadakati yaratmak, ziyaretçilerin daha
çok alışveriş yapmalarını sağlamak için, ziyaretçilere Loyalty Card verilebilir. Kayıt formu
dolduran ve kart alan ziyaretçilerin bilgileri
günü gününe CRM programına işlenmelidir.
Tabi alışveriş merkezine özel bir yazılım hazırlanmış olmalı. Örneğin, Mağaza CRM kartı
ile AVM CRM kartının ortak noktaları olduğu
gibi, çok farklı özellikleri de vardır.
Loyalty Card, CRM programı ve projeleri ile
bağlantılı çalışan, önemli bir pazarlama silahıdır. Doğru, düzenli ve yaratıcı kullanılırsa
çok verimli işler. İşlemler: Kart karşılığı ziyaretçilerin verileri toplanır. Veriler yönetilir
(depolamak, düzenlemek, güncellemek), Ziyaretçi hareketleri izlenir ve alışverişler analiz edilir... Belirli düzeyde müşteri sayılarına
ulaşıldığında bu düzeydeki bir üye sayısıyla
iç ve dış birey ve kuruluşları ikna edebilecek
ve pazarlık yapabilecek güce erişilebilir. Bu
pazarlık gücüyle edinilen kazanımlarla daha
büyük katılımları kolaylaştırabilecek uygulamalar yapmak çok daha kolaylaşır.
Son yıllarda CRM uygulamaları içerisinde Dijital kampanyalar önemli rol oynamaktadır.

Engin Yıldırım
City Mall AVM Müdürü
Dijital kampanya müşterilerin ayrı bir platform üzerinden, özel hazırlanmış cihazlar
aracılığı ile belirli oyunlar oynayarak ödüllerini kazanabildiği bir kampanya türüdür.
Dijital kampanyalar ile müşteriye eğlenceli
oyunlar eşliğinde farklı bir kampanya kurgusu sunulmaktadır. Görsel tasarımlar çeşitlendirilerek kampanya içeriği farklılaştırılabilmektedir. Peki dijital kampanya nasıl
çalışır?
Müşteri alışverişi yapar, danışma noktasına
kaydını yaptırır. Kampanya katılım hakkı kazanır, dijital kampanya platformuna gider,
dijital oyunu oynar ve ödülünü kazanır. Dijital kampanyalar tasarım olarak AVM’lere
ve kampanya içeriğine göre özel olarak düzenlenebilir. Stok esaslı çalışır, kazandırılan
ödülü sistem anında stoktan düşer. Stoğu
biten hediye bir daha ekranda çıkmaz. Müşteri gün içinde veya kampanya süresince 1,
2, 3 veya daha fazla katılım hakkı elde edebilir. Kampanya noktası ağ üzerinden birbirine bağlıdır. Kampanyaya katılım haklarıyla
beraber kampanya noktasındaki bilgisayarda görünür. Değerli ödüllerin kazandırılma
saatleri veya günleri yazılımsal olarak düzenlenebilir.
Birde CRM uygulamanız için yazılım ve donanım desteğini sağlayacak teknoloji firmasını seçerken, planlama aşamasının en
iyi şekilde tamamlanmış olmasına dikkat
edilmelidir. CRM uygulamasının uzun vadeli
yatırım olduğununda unutulmaması lazım.
Hediyeler, kampanyalar, sürprizler, yenilikler sürekli ve müşterinin beklentilerine uygun olmalı; yazılım programı da zamanla
ihtiyaca göre revize edilebilmelidir. Fakat
unutulmamalıdır ki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir paket program yok!

77

MALl&MOTTO / Etkinlik

İZMİR 19 MAYIS’I
PAMELA İLE KUTLADI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’nda sevilen sanatçı Pamela, İzmir’in yaşam ve alışveriş merkezi İzmir
Optimum’da verdiği muhteşem konser
ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ünlü
sanatçı Pamela’nın açık hava konseriyle, İzmir Optimum’da
gerçekleşti. Muhteşem konsere ev sahipliği yapan İzmir
Optimum’da günün anlam ve önemine yaraşır bir enerjiyle
sahne alan Pamela, en sevilen şarkılarını söylerken, hem sesi
hem de güzelliğiyle sevenlerini büyüledi.
Pamela ile İzmir Optimum’da 19 Mayıs Tam Bir Şölen Havasında Yaşandı!

Etklinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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Farkındalık Stüdyosu organizasyonuyla İzmir Optimum’da gerçekleşen açık
hava konserini izlemeye gelen binlerce İzmirli, ellerindeki Türk bayraklarıyla
Pamela’ya eşlik ettiler. İzmir’i ve şehrin enerjisini çok sevdiğini söyleyen Pamela, İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Performansıyla
hayranlarını coşturan Pamela, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı İzmir Marşı ile noktaladı.
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İYİ MODEL OLMAK
Çocuk sahibi olanlara özel bir başlık sanılmasını istemem. Kuzeni, yeğeni, kardeşi,
akrabası, çok zaman geçirdiği komşusu bile
olsa bizler miniklerimizin birer rol modelleriyiz. Tahmin edeceğiniz üzere bizim onlara
söylediklerimizi değil, yaptıklarımızı örnek
alıyorlar. Bu da demek oluyor ki üzerimizde
bizi izleyen bir çift göz var.
Her ne kadar çok meşgul görünseler de
oyuna dalmış oyun kahramanlarıyla meşgul
olsalar da sizin başkasıyla konuştuğunuz
şeyleri duyuyorlar ve daha sonra üstelik sizin
hiç ummadığınız bir anda size soru olarak
yöneltebiliyorlar. Siz de ebeveyn olarak şaşırıyorsunuz elbette.
Sadece konuştuklarımız değil, diyelim ki
beraber bir restorana gittiniz veya bir kafeye... Sizin kasada çalışan kişiyle diyaloğunuz, garsona hitap biçiminiz, diğer insanlarla
olan ilişkiniz, selamlaşmanız dahil sizi örnek
alacaktır. Bazı istisnai durumlar var tabii ki.
“Yahu bu çocuk hiç böyle yapmazdı, son zamanlarda bu kelimeyi kullanıyor” dediğimiz
okul çağı miniklerimiz de var elbette ama
kaynaklar genelde en çok vakit geçirdiği
kişilerden yani aileden rol model seçildiğini
açıklıyor. Birgün bir oyun esnasında çocuk-

lardan biriyle bir canlandırma yapıyorduk ve
çocuk son zamanlarda ailesiyle yaptığı bir
aktiviteyi canlandırmak istemişti. Orada bir
duygu boşaltımı ihtiyacı duymuş ve durumu
kendi dünyasında canlandırmak istediğini
bana yansıtmıştı. Senaryo gereği kafeye giren aile bireylerinin kahve içmek için birinden yardım almaları gerekiyordu. Çocuğun
garsona kullandığı emir cümleleri ve hafif
aşağılar tavrına o an müdahale etmemem
gerektiğini bilincinde olarak, sakince izledim.
Daha sonra sözde senaryoda tekrar yerimi
aldım bu sefer bana da rol verilmişti miniğimiz tarafından. Ben garson olarak çalışan kişiden istediğim kahveyi toplumsal kurallara
uygun olarak, kendisiyle empati kurarak ve
emeği karşılığında teşekkür ederek iletişim
kurmayı tercih ettim.
Canlandırma bittiğinde miniğimiz kısa bir
kayıt modunda kalmış olacak ki büyük dikkatle beni izliyordu. Orada ona nasihat vermek takdir edersiniz ki çok faydalı olmayacaktı. Daha sonra kendine tekrar bir şeyler
sipariş etme sırası geldiğinde; yardımcı olan
kişiye rica etmesi ve teşekkür etmesi oyunu
anladığını ve aslında oyunun kurallarını öğrenmeye hazır olduğunu açıklıyordu. Fakat
biz ebeveynler, çocuktan beklentilerimizi

Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

önce kendi davranışlarımızda uyguladığımızda, çocuğumuzun davranışlarını daha
netliğe kavuşturmuş olacağız kanaatindeyim. Şöyle bir gerçek var ki, tüm bu süreç
ebevenler/yetişkinler için oldukça yorucu bir
uğraş... Doğru mu davranıyorum, bu cümleyi kullanmamalı mıydım? gibi iç sesimiz bizi
sürekli uyarıyor. Bunun sahiden büyük bir
sorumluluk olduğunu unutmamak gerekiyor özellikle miniklerimiz etrafımızdayken,
onların duymadıklarından emin uzaklıkta
yetişkince davranabilme hakkımızı da kullanabilmiş olabiliriz.

79

MALl&MOTTO / Etkinlik

PLATO AVM’DE ANNELERE SANBOT SÜRPRIZI

Anneler Günü’ne özel olarak, Plato
Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen çiçek dağıtım etkinliğinde gözler Sanbot’taydı.
Farkındalık Stüdyosu’nun tüm Türkiye’de AVM
etkinlikleri pazarlama ve kiralama yetkilisi olarak
bulunduğu son teknoloji robot ürünü Sanbot, güzeller güzeli biricik annelere iltifat edip çiçekler
dağıttı.
12 Mayıs tarihinde Anneler Günü’ne ithafen yapılan etkinlikte çocukların ve annelerin ilgi odağı
Sanbot oldu. Plato AVM’nin yeniden düzenlen alanında gezerek annelere çiçek sunan Sanbot, birbirinden akıllı cevapları ile herkesi kendine hayran
bıraktı. Ayrıca çocukları eğlendirmek için çocuklarla birlikte dans eden Sanbot, unutulmaz bir gün
yaşatarak tüm ziyaretçileri teknoloji ile tanıştırdı.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER
BAHAR MASKESİ
Malzemeler
1 yumurta akı
1 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı krema

Hazırlanışı

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Yumurta akını çırparak bal ve kremaya
ekleyelim. Karışım kullanıma hazır.
Hazırladığınız karışımı cildinizde 15
dakika bekletip ılık suyla durulayın.
Özellikle bahar aylarında haftada bir
uygulayabilirsiniz.

EGZAMA İÇİN DOĞAL DESTEK
Malzemeler
1 patates
1 tatlı kaşığı bal
1 çay kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı
Patatesi rendeleyip diğer malzemelerle karıştırın. Karışımı tülbente koyup egzamalı bölgeye sarın, günde 2 kez tekrar edin. İyileşene kadar düzenli olarak her gün
uygulayın.

YAĞLI CİLTLER İÇİN TONİK
Malzemeler
Yarım litre kaynar su
Yarım limon suyu
Taze veya kuru kekik ve nane

Hazırlanışı
Kaynar suyun içerisine yarım limon suyunu ekleyin. Tercihe göre bir tutam kekik ya da nane
ilave edin. 5 dakika demlendikten sonra süzüp temiz bir cam kaba aktarın. Nemlendirici
öncesinde sabah ve akşam bir pamuk yardımıyla cildimizi temizleyin. Hazırladığınız toniği
bitene kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
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SAMSUN PİAZZA AVM
19 MAYIS COŞKUSUNU
KALBEN İLE KUTLADI
Son dönemin en çok dinlenen kadın solistlerinden biri
olan Kalben, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı için 20 Mayıs Pazar günü Samsun Piazza AVM’de
hayranlarıyla buluştu.
Yenilikleri, sürprizleri ve ağırladığı ünlü isimler ile ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra keyifli deneyimler sunan
Karadeniz’in en büyük alışveriş merkezi Samsun Piazza
AVM, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
etkinlikleri kapsamında, şarkılarıyla milyonların sevgisini
kazanan Kalben’i ağırlayarak, ziyaretçilerine unutulmaz
anlar yaşattı.
Her konserinde unutulmaz performanslara imza atan,
şarkılarıyla son döneme damgasını vuran sanatçı Kalben,
kutlamalar şerefine 20 Mayıs Pazar günü Samsun Piazza
AVM’de sahne aldı. Farkındalık Stüdyosu organizasyonu
olarak gerçekleşen konser ve imza gününde Kalben, en
sevilen şarkılarını seslendirdi. Canlı performansı sırasında izleyicilerin ellerinde bayraklarla eşlik ettiği konserde
Samsunlular unutulmaz anlar yaşadı. Konserin ardından
sevenleri ile bol bol fotoğraf çekilen Kalben, hayranlarına
muhteşem günün anısına imzasıyla hatıralar bıraktı.
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NİYET ETTİM FORMDA KALMAYA
Sahurda tok tutan besinler tercih edin!
Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, ceviz, badem gibi besinlere tüketerek protein
ağırlıklı beslenmek gün boyu tok kalmamıza yardımcı olur. Gün içerisinde aşırı acıkma
problemi olanlar, midenin boşalma süresini
uzatacak kuru fasulye, yeşil mercimek, nohut
gibi kuru baklagil grubu besinleri salatalarına
ilave ederek tüketebilir. Beyaz ekmek yerine
kan şekerini yavaş yükselten tam tahıllı ekmek tüketimi daha uzun süre tok tutacaktır.

Fatma Fidan
Ramazan ayında oruç tutmak ruhsal bir arınma ve sağlık açısından da tüm organların
dinlenerek kendini onarmasıdır. Bu arınmanın bedenimiz açısından sağlıklı bir şekilde
gerçekleşmesi için yapılması gereken şey her
zaman olduğu gibi yeterli ve dengeli beslenmektir.
Araştırmalar sonucunda, oruç tutan kişinin
yemek yeme düzeninde sağlıklı beslenerek
kilo verdiği, bazı araştırmalarda ise uzun
süre açlık nedeni ile aşırı yemek ve yüksek
kalorili besinlerin tüketilmesi sebebi ile bu
dönemde hızlı kilo alımı olduğu belirtilmektedir. Oruç tutmanın sağlıklı bireyler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir.
Oruç ile birlikte beslenme düzenindeki hızlı
değişimler görülmektedir. Vücut açlıkta önce
kandaki glikozu sonrasında ise karaciğerde
depo ettiği glikoz deposunu kullanır. Vücuttaki fonksiyonlar yaklaşık 8 saat glikozla
idare ettikten sonra kan şekeri hızla düşer ve
bu durum dikkatsizlik, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Besin alımının 2 öğüne düşmesi ve
yüklü miktarda besin tüketilmesiyle vücutta
hızla depolanır. Ve kilo alımı kaçınılmaz olur.
Bu açlık ve hızlı tokluk sürecini vücudumuzu yormadan en hafif sürede atlatmak için
beslenmemizde dikkat etmemiz gereken püf
noktaları vardır.

Ara öğünler oluşturun!
Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak
için iftar ve sahur arasına küçük ara öğünler
eklenmelidir. İftardan sonra 1-1,5 saat aralıklarla iki ara öğün oluşturulabilir. Düzenlenen bu ara öğünde ise porsiyon kontrolüne
dikkat ederek mevsim meyvelerinden bir
porsiyon meyve ve 1 bardak süt veya 1 kâse
yoğurt tüketilebilir. Eğer kişi kabızlık sorunu
yaşıyor ise 1 bardak süt yerine 1 bardak kefir
de tüketebilir.
İftar arasında 20 dakika ara verin!
Beyin doyma emrini yemekten 20 dakika
sonra verir. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde
yemek yenildiğinde doyma emri algılanıncaya kadar yüksek miktarda enerjili besinler
tüketilebilir ve bu durum kilo alımına zemin
hazırlayabilir. Bu nedenle oruç, su ve hurma
ile birlikte açılmalı, çorba yenildikten sonra
20 dakika ara verilmelidir.
İftarda porsiyon kontrolüne dikkat edin!
İftar sofraları için hazırlanan yemeklerim
tüketim miktarı önemlidir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok
miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır.
İftarda hurma ve su ile oruç açılıp çorbayla
devam edilmelidir. Oruç açıldıktan 20 dakika

sonra ana yemeğe geçilmelidir. Ana yemekte ise az yağlı et yemeği, sebze yemeği ve
yanında salatayla devam edilebilir. Kan şekerini hızlı yükselten beyaz ekmek, pirinç pilavı
gibi glisemik indeksi yüksek besinler yerine
bulgur pilavı, kepekli ekmek gibi glisemik indeksi düşük besinler tercih edilmelidir. İftarda aşırı şerbetli tatlılar yerine sütlaç, güllaç,
dondurma gibi hafif tatlılar ara öğün olarak
tercih edilebilir.
Susatacak besinlerden uzak durun!
Fazla tuz içeren besinler (zeytin, turşu gibi
salamura besinler) susama isteğini arttıracağından tüketilmemelidir. Bunun yanı sıra,
aşırı çay ve kahve tüketimi de su tüketimini
azaltır. Bu yüzden iftar ve sahur arasındaki
süreçte, çay ve kahve tüketiminin toplamda
3 fincanı geçmemesine dikkat edilmelidir.
Sıvı tüketimine dikkat!
Sıcak havaların gelmesiyle birlikte artan terleme sorunu, yeterince sıvı alınmaması halinde vücutta su ve mineral kaybına sebep
olur. Susuz kalan vücut, bayılma, bulantı, baş
dönmesi gibi sağlık problemi yaşayabilir.
Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur
arasında en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içilmelidir. İftarda azar azar su içmeye
başlayarak sahura kadar mutlaka günlük su
ihtiyacı tüketilmelidir. 0.03 çarpanını kilonuz
ile çarparsanız günlük su ihtiyacınıza ulaşabilirsiniz.
İftardan 1-1.5 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapın!
İftardan 1-1,5 saat sonra yapacağınız hafif
tempolu yürüyüş, besinlerin sindirimine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yavaşlayan
metabolizmayı hızlandıracaktır.
Hayırlı ramazanlar.

Sahuru atlamayın!
Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece
su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzında yaklaşık 17
saat aç kalınmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken düşmesine ve buna bağlı
olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Eğer sahur öğünü ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı
düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı
ve kilo alma riski artmaktadır.
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İSTANBUL’DAKİ İLK SÖYLEŞİSİ ARMONİPARK’TA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin sevilen araştırmacı yazarlarından biri olan
değerli isim M. Fatih Çıtlak, İstanbul’daki ilk söyleşisinin açılışını yaptı. Farkındalık Stüdyosu organizasyonuyla Ramazan ayına özel ArmoniPark’ta düzenlenen
söyleşiye katılım yoğundu. Çıtlak’ın her sözünü canı
gönülden dinleyen katılımcıların ilgisi, muhteşem bir
atmosfer yarattı.
Ramazan ayına özel söyleşilerine tüm Türkiye’de devam edecek olan M. Fatih Çıtlak, ilk söyleşisinin ardından sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Aynı zamanda Farkındalık Stüdyosu’nun yapımını üstlendiği
“M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti” programıyla Ramazan
ayı boyunca her akşam Kanal D ekranlarında birbirinden güzel ilahilerin, duaların ve hadislerin açıklamalarıyla sizlerle buluşmaya devam ediyor.
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yollar tükendi
yine yollara düştüm
elimde yanmış mahşer mektupları
ahşap uykularımın salaş rüyaları
ve sönmüş şölenlerim
gözlerime gemilerin demirlemiş
eylül olmuşum
hayalet şehirlerden geçiyorum
dudağımda ıslak sokak türküleri
ağzımda bir top ateş
alnına kanayan bir gül bırakıyorum
kimliğimi soruyor birileri
çıkarıp resmini gösteriyorum
karanlığa atılan kör kurşunlar gibi
aynalara asılı gençliğimi arıyorum
derken bir anka kuşu konuyor gözlerime
uykulu ellerimle tutup
atlas sevinçli günlerime doğru salıyorum
çünkü sana gebeyim sabaha çıkmam
yoldayım
kanımı akıttım dünyanın bütün
şaraplarına
heybemde kırık martı kanadı göğsümde
senli çiviler
gel
sahil taşı yalnızlığıma bir sus ver
yollar tükendi
elimde pulsuz mahşer mektupları
ölüm gelir sen gidersin diyor
içimin ılıdığını hissediyorum
üşütemedim ölümü
şimdi üşüyorum

Kahraman Tazeoğlu
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DÜNYANIN İLK MUHAFAZAKAR VE KADIN TEMALI AVM’SI AÇILDI

Zehra Özkaymaz
Zeruj Port AVM Yönetim
Kurulu Başkanı

Dünyanın ilk kadın temalı AVM’si Zeruj Port Zeytinburnu’nda görkemli bir törenle açıldı. Türkiye'nin ilk ‘Muhafazakar Festivali’ni düzenleyen Zeruj markasının ismiyle açılan AVM, muhafazakar modasının da yeni buluşma noktası olacak. Yoğun bir ilginin olduğu açılışta
konuşan Zeruj Port AVM Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Özkaymaz
namıdiğer Zeruj, ”Muhafazakar kadın temalı ilk AVM’yi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Zeruj Port AVM dünyanın ilk muhafazakar ve kadın temalı alışveriş merkezidir. AVM’nin içinde bulunan
126 mağazada satılan ürünler kadınlara, özellikle muhafazakar hassasiyetlere sahip kadınlara yöneliktir. Ama erkeksiz bir AVM değildir.
Zeruj Port AVM’nin kapıları kadın erkek, muhafazakar ya da muhafazakar olmayan tüm halkımıza açıktır” dedi.
İstanbul yepyeni bir konsept AVM’sine ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor. Ev tekstilinden kadın giyimine, ayakkabıdan aksesuara kadar
birçok ürünün bulunabileceği Zeruj Port AVM kapılarını açtı. Zeytinburnu’nda toplam 10 bin metrekare alana sahip Zeruj Port, özellikle
muhafazakar kadın temasıyla ön plana çıkıyor. Zeruj Port, kolay ulaşım imkanı, yeme-içme ve çocuk oyun alanları ile alışverişi daha da
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keyifli hale getirecek. AVM’nin açılışında konuşan Zeruj Port AVM
Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Özkaymaz, “Ailelerin çocukları ile
zaman geçirebilecekleri oyun alanlarından, restoranlara, mescid ve
kuaför ile birlikte kuru temizlemeye kadar her türlü detayı en ince
ayrıntısına kadar düşünen bir AVM’yiz. Kadınlarımız için rahat bir
alışveriş ortamı oluşturduk. Lokasyon olarak Marmaray ve metroya
çok yakınız. Ayrıca ring servislerimiz de mevcut” ifadelerinde bulundu.
Festival Gibi Açılış
Yıl boyu birçok etkinliğe ve konsere ev sahipliği yapacak Zeruj Port
AVM, kelimenin tam anlamıyla bir ‘kadın girişimci öyküsü’ örneği.
Başarı hikayesi sosyal medyada başlayan ve AVM’ye kadar uzanan
Zehra Özkaymaz, Zeruj Port AVM’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak,
festival gibi bir açılış gerçekleştireceklerini açıklamıştı.
Anneler Günü’nün ve AVM açılışının kutlandığı büyük festivalde sevilen isimler konserleri ile ziyaretçilere muhteşem bir festival yaşattı.
11 Mayıs tarihinde sevilen şarkıcı Ebru Yaşar konseriyle açılışı gerçekleşen Zeruj Port AVM’nin ikinci konuğu 12 Mayıs’ta sahne alan
ünlü şarkıcı Alişan oldu. 13 Mayıs’ta ise birçok sosyal medya fenomeninin katıldığı bir etkinlikile hem açılış 3 gün kutlandı hem de
Anneler Günü için birbirinden güzel etkinlikler katılımcılara sunuldu.
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AYŞE TÜTER’DEN

Ayın Menüsü
ASİDE
MALZEMELER

YAPILIŞI:

• 500 gr bamya veya 500 gr bamya
konservesi
• 250 gr kuş başı et
• 4 su bardağı et suyu ( lapası için)
• 2 su bardağı pirinç
• 1 adet doğranmış yeşil biber
• 2 soğan
• 1 limon suyu
• Tuz
• 4 adet domates
• 1 kahve fincanı zeytinyağı

Bamya önce yıkanır sonra ayıklanır
(önce ayıklanırsa salyalanır). Soğanlar
küp küp doğranır tencereye konur içine
yağ ilave edilir, hafif kavrulur. Daha spnra
içerisine etler ilave edilir, rengi dönene
kadar sotelenir. Domates ve yeşil biber
konur birkaç kez çevrilir, iki su bardağı
su ilave edilip ardından kısık ateşte
etler yumuşamaya başlayıncaya kadar
pişirilir. Limon suyu ve tuz klenir ardından
bamyalar ilave edilir. Kısık ateşte 15
dakika daha pişirilir. Başka bir tencerede
et suyu kaynatılır. İçine pirinç ilave edilip,
kısık ateşte pişirilir (pilav gibi değil, lapa
gibi bir pilav yapılır) servis tabağına önce
pirinç lapası, üzerine bamyalar konulup
servis edilir.

TELLİ BABA TATLISI
MALZEMELER

YAPILIŞI:

• 250 gr tel kadayıf
• 1 kase ceviz
• 50 gr tereyağı
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 2 avuç toz şeker

Karıştırma kabı içerisine maden suyu, yoğurt, sıvı yağ, yumurta
sarısı ve bir fiske tuz ilave edin. Kulak memesi kıvamında bir
hamur elde edene kadar un eklenerek yoğurun. Hamur hazır
olunca 8 parçaya bölün ve yuvarlayın. Üzerini kapatarak
dinlenmeye bırakın. Şeker su ile kaynamaya başlayınca
yarım kesme şeker büyüklüğünde limon tuzu ilave edin.
Koyulaşmaya başlayınca ocağın altını kapatıp soğutun.
Şerbeti için; 5 su bardağı şekerin üzerine 3 buçuk bardak su
ilave edip kaynamaya bırakın. Kadayıfları tel tel ayrıp açın
ve cevizleri dövün. Nişasta ve unu karıştırın. Dinlenen bezeleri
nişasta ve un serpilen zeminde tepsi büyüklüğünde incecik
açın. Tereyağını eritin, eriyen tereyağının içine 1 çay bardağı
sıvı yağ ekleyin. Açılan yufkanın üzerini eşit bir şekilde tel
kadayıf ile kapatın. Dövülmüş cevizleri serpin. 2 çorba kaşığı
kadar toz şeker serpip, eritilen tereyağını yufkanın her yerine
gezdirin. Rulo şeklinde sarın. Hazırlanan ruloyu 2 parmak
kalınlığında dilimleyip fırın tepsisine dizin. Diğer bezeleri de
aynı şekilde açıp, malzemeleri koyun ve sarıp kesin. Kalan
yağı sarmaların üzerine gezidirin. 200 derecede ısıtılan fırında
kızarana kadar pişirin. Tatlı fırından çıkar çıkmaz ılık şerbeti
dökün. Üzerini toz Antep fıstığı ile süsleyin, afiyet olsun.

Hamuru için
• 1 çay bardağı maden suyu
• 1 çay bardağı yoğurt
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 yumurta sarısı
• Aldığı kadar un
Şerbeti için
• 5 su bardağı şeker
• 4 bardak su
• Limon tuzu
• Toz Antep fıstığı

87

MALl&MOTTO / Haberler

ÇOCUKLARA ÖZEL KONSEPT MAĞAZA “chAlk”
İSTİNYEPARK’TA AÇILDI
0-14 yaş çocuklara yönelik giyim markası
chAlk, ikinci mağazasını İstinyePark’ta açtı.
Günümüz yaşam dinamikleri ışığında ileriye bakacak olursak,
öz güveni yüksek, bilinçli, duyarlı ve çevresini önemseyen
çocuklar yetiştirmek, bu dünyanın geleceğini şekillendirecek. Aslı Tusavul’un kendi ailesi ve çocukları için benimsediği
sürdürülebilir ve bilinçli hayat felsefesi; 2013 yılında chAlk
çocuk giyim mağazası ile Kanada’da hayat buldu.
Adını tebeşir kelimesinden alan markanın mesajı, çocukluğun, ilk okuma yazma becerilerini geliştirdiğimiz dönemin
sembollerinden biri olan tebeşirin, her çocuğun hayatında
bir nevi ilk imzasını attığı, kişiye özel bir stil ile farklılık gösteren duruşunu sembolize eden, tozlu, dağınık özgür ama net
mesaj veren bir araç olmasıdır.
“Az ve öz”e olan tutkusu ile chAlk, ilhamını doğa, sanat ve
sevgiden alıyor. Dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş,
emeğe saygılı, dünyaya ve çevresine uyumlu üretim anlayışı
ile sektörün öncü duyarlı bebek ve çocuk markaları ile İstinyePark ve Emaar Square Mall’da yerini aldı. chAlk, çatısı
altında yer vermekte olduğu markaları seçerken, markaların
birbirleri arasındaki hikaye ve dil bütünlüğünü baz alarak,
seçim ve konsept oluşturma yönündeki çalışmalarına özgün
bir anlam yüklemiştir.
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RAMAZANDA NASIL BESLENMELİ?
Ramazanda uzun süre aç kalmak metabolizmayı etkiliyor. Bu
yüzden, oruç tutanların ciddi
sağlık sorunlarıyla karşılaşmaması
için beslenme konusunda bazı inceliklere dikkat etmesi gerekiyor.
Ramazan boyunca tutulan oruçta uzun süre
aç kalınması metabolizmayı yavaşlatır ve
besinlerin yağ haline gelmesini kolaylaştırır.
Oruç tutarken vücut hareketlerimiz yavaşlar
ve metabolizma hızımız düşer. Ani ve fazla
miktarda yemek yediğimiz için yemek sonrasında kan şekerimiz hızla artar, ardından yine
hızla düşer.
Bu durumu genelde iftar sonrasında kendimizi yorgun, bitkin hissetmemize neden olur.
Ayrıca açlık durumunun uzun süre devam
etmesi baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık,
dalgınlık, dikkatsizlik, uykuya eğilim, sinirlilik,
hazımsızlık, şişlik, ekşime gibi sorunlara da
yol açar ve iş verimi düşer. Özellikle iftar saati yaklaştıkça sinirlilik, ani öfke patlamaları,
konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, mide
bulantısı ve halsizlik gibi belirtiler artar.
Ağır iftar yemeklerinden sonra ani kalp krizleri bile görülebilir. Çünkü uzun bir açlık
sonrası ağır yemek kalbin yükünü artırır. Bu
durum yüksek tansiyona, beyin kanaması ve
felç geçirmeye de yol açabilir.
Eğer Ramazan boyunca beslenme konusunda bazı noktalara dikkat edersek, bu rahatsızlıklara karşı önlemimizi almış olup, sağlıklı
bir ay geçirebiliriz.

Vücudunuza bir anda yüklenmeyin
Bir anda fazla miktarda yemek yemenin vücuda yükleyeceği yükü azaltmak için iftar iki
öğüne bölünmeli. Gün boyu açlıktan sonra
iftarda hızlı ve fazla yemek tüketilmemeli,
yavaş yavaş ve küçük porsiyonlar halinde
yenmeli. İftar ile sahur arasına küçük ara
öğünler eklenmeli, böylece hem bir defada
fazla miktarda yemenin vereceği olumsuzluklar engellenmeli hem de yavaşlayan metabolizmaya destek olunmalı.
Mutlaka sahura kalkılmalı; sahurda peynir,
yumurta, yoğurt gibi hafif besinler tüketilmeli. Sahur yemeklerinde seçilen besinler
yüksek enerji içeren ve kolay hazmedilecek
besinler olmalı. Yavaşlayan metabolizmayı
hızlandırmak, kilo alışını engellemek için fiziksel aktivite artırılmalı.
Bol sebze ve meyve yenmeli
Her akşam pide tüketmek yerine özel davetler için kendine bir ödül verme alışkanlığı
geliştirilmeli. Kızartmalardan, mayalı besinlerden (hamur işlerinden), aşırı şeker ve yağ
içeren besinlerden, şerbetli tatlılardan, çok
tuzlu veya baharatlı yemeklerden, sucuk, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünlerinden, bal,
kaymak ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı.
Kan şekerini hızla yükselten besinler yerine posa miktarı fazla olan besinler (kepekli
ekmek, çok tahıllı ekmek, çavdar ekmeği,
kepekli makarna, kepekli pirinç gibi), sebze,
meyve, kuru baklagiller, ceviz, fındık ve badem tercih edilmeli.

Taylan Kümeli

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

Kimler oruç tutmamalı?
Oruç sağlıklı insanların metabolizmalarını
değiştirmez fakat özel durumları olan bazı
insanların oruç tutması sakıncalıdır:
ꔷ Şeker ve tansiyon hastaları,
ꔷ Hamileler,
ꔷ Emzirenler (Sıvı alımı azalır ve süt verimi etkilenir, bebek için sakıncalıdır),
ꔷ 9 yaşın altındaki çocuklar,
ꔷ Akli dengesi ve psikolojik durumu bozuk
olanlar,
ꔷ Çok yaşlı ve hasta olanlar,
ꔷ Verem ve kanser hastaları,
ꔷ Ağır kalp ve böbrek hastası olanlar,
ꔷ Mide ülseri, safra kesesi iltihabı veya taşı
olanlar,
ꔷ Karaciğer yetmezliği olanlar,
ꔷ Ağır enfeksiyon geçirenler veya ateşli hastalıkları olanlar,
ꔷ Sık ilaç alması gerekenler.

Sıvı tüketimine dikkat
Porsiyon miktarlarını fazla artırmadan, yenilenlerin içeriğinde bulunan maddelere
(yağ, karbonhidrat, protein, vitamin, mineral) dikkat ederek ve en önemlisi de pişirme yöntemlerinden sağlıklı olanları seçerek
Ramazan ayını daha dinç ve daha sağlıklı bir
şekilde geçirmek mümkün.
Dikkat edilmesi gereken ilk nokta sahur ve
iftarda yeterli sıvı alımıdır. Sıvı tüketimini artırmak için iftarda ilk yemek olarak çorba tercih edilebilir. Gün içinde susuz kalınacağından iftar ile sahur arasında sıvı ihtiyacı çok
iyi karşılanmalı. En az 2-2,5 litre su içilmeli,
ayrıca ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze
suları, çorba, komposto gibi içeceklerle sıvı
alımı artırılmalıdır.
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MOTTO SAĞLıK
Katkılarıyla...
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SIRTÜSTÜ YATMAK BEL AĞRISI SEBEBI
İstatistiklere göre toplumda çok yaygın görülen ve hemen hemen herkesin hayatının herhangi bir döneminde yaşadığı sağlık sorunlarının başında bel ve sırt ağrıları geliyor. Özellikle son yıllarda bel ve sırt bölgelerinde görülen ağrılardaki artışın en önemli nedeninin hareketsiz yaşam
tarzı ve kilo artışı olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Bunun sonucu olarak
bel ve sırt kasları zayıflayarak bel bölgesine binen yük artıyor. Bel ve sırt
ağrısından korunmak, tedaviden çok daha kolay” dedi.
Değişik nedenlere bağlı olarak farklı bel ağrıları görülsede toplumda bel ağrılarının çoğunlukla bel fıtığından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr.
Semih Akı, “Oysaki bel ağrılarının çok azı bel
fıtığından kaynaklanır. Genellikle genç yaşlarda bir yerden düşme, ağır kaldırma veya spor
yaparken ters bir hareket yapma gibi durumlarda aniden ortaya çıkan bel fıtığı, özellikle
orta yaş ve üstünde hiçbir zaman tek başına
görülmez” açıklamasında bulundu.
Ani başlayan bel ağrıları fizik tedavi ve istirahat gibi yöntemlerle düzelebiliyor
Genellikle ani başlayan bel ağrılarının çoğunun istirahat, ilaç tedavisi ve fizik tedavi gibi
yöntemlerle tamamen düzelebildiğini belirten
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.
Dr. Semih Akı, “Ancak bu tür ağrıları olan bazı
kimselerde de bu ağrı kronikleşerek çok daha
uzun sürebiliyor ve fizik tedavi, ilaç veya istirahat gibi yöntemlerle düzelmeyebiliyor” dedi.
Kronikleşen bel ve sırt ağrılarında ilaç ile korse
kullanımı, enjeksiyonlar ve psikoterapi tedavi
yöntemlerinin uygulanabildiğini anlatan Prof.
Dr. Semih Akı, “Bel ve sırt ağrıları çok sık olmamakla cerrahi yöntemle de tedavi edilebiliyor.
Hastaların ancak %2 ve %5’inde cerrahi müdahale uygulanabiliyor” şeklinde konuştu. Prof.
Dr. Akı, evde, sokakta, ofiste ve uyurken bel ve

sırt ağrılarından korunabileceğini belirtti.
EVDE
• Bir eşyayı kaldırmadan önce onun ne derecede ağır olduğunu tahmin etmeye çalışın.
Yerden alırken dizlerinizi bükerek ve çömelerek alın. Belden eğilmek doğru bir hareket
değildir.

Prof. Dr. Semih Akı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

• Bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın.

OFİSTE
• Otururken mutlaka dik pozisyonda olun ve
• Ev kadınları çamaşır asarken yukarıya doğru
bunu alışkanlık haline getirin.
uzanarak belini germemeli. İpin seviyesi mutlaka kadının boyuna göre ayarlanmalı.
• Doğru oturma pozisyonunda diz eklemleriniz kalça eklemlerinden daha yüksekte olmalı,
• Ağırlık taşımanız gerekiyorsa, yükü her iki eliayak tabanlarınız yere tam olarak temas etmenize de eşit olarak paylaştırın. Ağır yükü, bellidir.
den daha yükseğe kaldırmayın. Ayrıca eşyayı
gövdenize yakın tutun.
• Otururken zaman zaman pozisyon değiştirin.
Aynı oturma pozisyonunu 30-40 dakikadan
YATARKEN
fazla devam ettirmemelisiniz.
• Yataktan kalkarken önce tam yan dönün,
daha sonra ellerinizle yandan destek alırken
• Sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğerinin
bacaklarınızı kıvırarak oturur pozisyona geçin
önünde olmalı, bacak kaslarınız ve kollarınızın
ve kalkın. Yatmak için ise bu işlemleri tersten
yardımıyla kendinizi yukarıya doğru iterken
uygulayıp yatağa uzanın.
sırtınız dik pozisyonda bulunmalıdır.
• Yüzüstü ve sırtüstü dümdüz yatmaktan
• Ofiste masa sandalye bilgisayar ilişkisi daima
mümkün olduğunca kaçının. Uygun olanı, kalönerilen ölçülere uygun olmalı.
ça ve dizlerinizden çekip bacaklarınızı toplayarak, ana rahmindeki gibi yatmaktır.
SOKAKTA
• Dışarıda ya da kapalı bir yerde bir süre ayakta beklemeniz gerekiyorsa tek ayağınızın altına
15-20 cm yükseklikte bir cisim koyarak hafifçe
yükseltin. Bir süre sonra diğer ayağınızı koyun.
• Ayaktayken belinizi sağa veya sola doğru
döndürüp eğilerek yerden bir şey almayın.
Dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil, ayaklarınızla dönün.
• Ayakkabınızı bağlamanız veya benzer bir hareket yapmanız gerekiyorsa, çömelerek veya
yüksekçe bir cismin üstüne basarak yapın.
• Otomobil kullanırken koltuğunuzu, dizlerinizin ve kalçanızın biraz yukarısında olacak şekilde ayarlayın.
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HASTALARIN YARISI ILACI DOĞRU KULLANMIYOR
İlaçların bilinçsiz ve akılcı olmayan şekilde kullanılması tüm dünyada
büyük bir sorun oluşturuyor. Dünya genelinde tüm ilaçların yarısından
fazlasının uygunsuz reçetelendirildiğini ve satıldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Hastaların da
yaklaşık yarısı ilaçları doğru olarak kullanamıyor. İlaçların fazla, az
veya yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” açıklamasında bulundu.
miktarın dışında ilaç kullanımı vücuda zarar
verebilir” dedi.

Dr. Fatih Bünül
İç Hastalıkları Uzmanı

İlaç tedavisinin kişiye özgü olduğunu ve
birine iyi gelen bir ilacın, başka birine iyi
gelmeyebileceğini vurgulayan Anadolu
Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Fatih Bünül, başkalarının ilaçlarının kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Akılcı
olmayan ilaç kullanımının başta ilaçların yan etkisinin artmasına, hastalık ve
ölümlerde artışa ve ilaçlara karşı direnç
gelişimine neden olabildiğini belirten Dr.
Fatih Bünül, “İlaçlar, doktorun hastaya ve
tedaviye göre belirlediği miktarda ve sürede kullanılmalı. Hastanın doktor kontrolü dışında kendi kendini tedavi etmeye
çalışması ya da tedavi için reçete edilen
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Vücutta kaşıntı, çarpıntı, ağrı ve yüksek
ateş durumlarında doktor mutlaka bilgilendirilmeli
Bitkisel ürünlerin ilaçlarla birlikte kullanımının da birçok zararlı etkiye neden olabildiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih
Bünül, “İlaç tedavisi yerine bitkisel ürün seçeneklerine kesinlikle başvurulmamalı” uyarısında bulundu. İlaç kullanırken vücutta fark
edilen kaşıntı, çarpıntı, ağrı, yüksek ateş gibi
değişimlerle ilgili doktorun bilgilendirilmesi
gerektiğini anlatan Dr. Bünül, “Doktorun gerek görmediği ilacın reçetelenmesi konusunda doktora baskı yapılmamalı ve eczaneden
reçetesiz olarak ilaç alınmamalı” şeklinde
konuştu.
Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik
direncine neden olabilir
Akılcı olmayan ilaç kullanımının en önemli
örneklerinden birinin gereksiz yere antibiyo-

tik kullanımı olduğunu belirten İç Hastalıkları
Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanma
eğilimi yaygındır. Ancak enfeksiyon hastalıkları antibiyotiklerin etki etmediği bakteri
dışındaki pek çok mikrop (virüsler, mantarlar
vb.) tarafından da oluşabilir” dedi. Antibiyotiklerin sadece bakterilere karşı etkili olan bir
ilaç olduğunu söyleyen Dr. Bünül, “Antibiyotikler, diğer etkenlerle oluşan enfeksiyonlarda işe yaramadıkları gibi gereksiz antibiyotik
kullanılması antibiyotik direncine neden olabilir. Bunun sonucunda ise, daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda antibiyotikler
işe yaramaz” açıklamasında bulundu.
Uygunsuz ilaç kullanım örnekleri
• Gereksiz yere antibiyotik tüketimi,
• Enjeksiyon gerekmediği halde enjeksiyon
ile tedavi,
• Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı,
• Bilinçsiz yapılan gıda takviyesi ve bitkisel
ürünlerin kullanımı,
• İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi.

AKUPUNKTUR TEK BAŞINA ZAYIFLATMAZ

Dr. Sadi Kayıran

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

3000 yıllık bir tarihe sahip akupunktur, bugün Dünya Sağlık Örgütü’nün de kabul ettiği ve onay
verdiği 300’den fazla hastalıkta
güvenle kullanılan bilimsel bir
yöntem. Akupunkturun tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden en
iyi bilineni olduğunun söylenebileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi
Kayıran, "Akupunktur, vücudun
belirli noktalarına yapılan baskı
sonucu sinirleri uyarıyor ver böylece organların çalışmasını yeniden düzenliyor" açıklamasında
bulundu.

rece güvenli bir yöntem olduğunun altını
çizen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr. Sadi Kayıran, “Tamamen doğaldır ve tedavi boyunca ilaç ya da başka bir kimyasal
kullanılmaz. Ancak yine de hamilelikte ya da
kanama problemi olan kişiler için uygulanırsa
zararlı olabileceği unutulmamalıdır” uyarısında bulundu.

• Sindirim Sistemi Hastalıkları: Gastrit, kabızlık, ishal, kolit, aft, diş ağrısı, gingivit, yemek
borusu ve kardia spazmı.

Akupunktur zayıflatmaz

• Cilt Hastalıkları: Akne, sedef, zona ve sekeli,
ürtiker, egzama, alerji.

Akupunkturun zayıflama için de kullanılan
yöntemlerden biri olduğunu ancak diyet ya
da spor yapmadan sadece akupunktur ile zayıflamanın mümkün olmadığını söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi
Kayıran, “Akupunktur sadece diyet döneminizi adeta hiç diyet yapmıyormuşsunuz gibi
rahat ve stressiz geçirmenizi sağlar. Ayrıca
beslenme alışkanlığınızı değiştirerek diyet
sonrası kilo almamanıza da destek olur” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre akupunkturun uygulanabileceği hastalıklar:
• Kas İskelet Sistemi Hastalıkları: Boyun ve bel
fıtıkları, diz, kalça ve omuz ağrıları, epikondilitler, kireçlenme, fibromiyalji.
• Solunum Yolu Hastalıkları: Astım, bronşit,
sinüzit, larenjit, faranjit, tonsilit, soğuk algınlığı.

• Üro-genital Sistem Hastalıkları: Gece altını
ıslatma, sistit, adet düzensizliği, ağrılı adet.
• Endokrin Hastalıklar: Guatr, diyabet.

• Nörolojik Hastalıklar: Migren ve diğer baş
ağrıları, yüz felci, trigeminal nevraji, dupuytren kontraktörü, kas hastalıkları, meniere
hastalığı.
• Psikiyatrik Hastalıklar: Stres, depresyon,
uyku bozuklukları, psikosomatik hastalıklar,
kekemelik, tikler.
• Kalp-Damar Hastalıkları: Taşikardi, ritim
bozukluğu, hipertansiyon, hipotansiyon.
• Romatizmal Hastalıklar: Romatoid artrit,
ankilozan spondilit, behçet, lupus, raynaud
hastalığı.
• Alışkanlıklar: Sigara.
• Diğer: Kronik yorgunluk, el-ayak yanmaları,
aşırı terleme, obezite.

Akupunkturun çok uzun yıllardır özellikle
ağrı tedavisi başta olmak üzere birçok hastalıkta kullanıldığını vurgulayan Anadolu
Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, “Akupunktur, vücudun belirli noktalarına yapılan baskı sonucu
sinirleri uyarıyor. Böylelikle dengesiz ya da
sağlıksız çalışan organları yeniden düzenliyor ve uygun miktarlarda enzim üretmelerine yardımcı oluyor” dedi.
Güvenli bir yöntem olsa da hamilelikte
uygulanmamalı
Akupunkturun gerekli eğitimleri almış uzmanlar tarafından uygulandığında son de-
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KOÇ
Tanışacağınız önemli kişilerden etkileneceksiniz. Güçlü ilişkilere gereksinim duymanız, sizi farklı ortamlara sürükleyecek.
Bulunduğunuz yerlerden memnun kalmayacaksınız. Daha güzel ve iyiye doğru
yol almak isteyeceksiniz. Aileniz ve işiniz
arasında tercih yapmak zorunda kalmadan durumu idare etmeye çalışmalısınız.
Yakın dönemde iş ile eğlenceyi birleştirecek ve bu durumdan keyif alacaksınız.
İşinizi severek yapmak size çok şey kazandıracak. İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara
ihtiyacınız olacak. Yeni iş tekliflerine açık
olmalısınız. Yenilikler konusunda cesur
davranmak size çok şey kazandıracaktır.

YENGEÇ
Parasal konularda olumlu değişimler
gerçekleşecek. Hedefinizi iyi belirlemeli ve risklerden uzak kalmalısınız.
Kazançlarınızı artırma konusunda karşınıza beklenmedik fırsatlar ve teklifler
çıkacaktır. Olanaklarınızı artırma konusunda destekleyici kozmik etkiler sizinle birlikte.Hedeflerinizde bir genişleme
ve çıtanızı yüksek tutma gibi bir eğilim
göstereceksiniz. Alışılmışın üstünde konular ile bilgi dağarcığınızı genişletecek
konulara karşı odaklanacaksınız. Zihinsel aktivitelere ve bilimsel seminerlere
katılabilirsiniz. Yine de, sizi sıkan konulardan uzaklaşmayı ve kendinizi dinlendirmeyi unutmayın.

BOĞA
Uranüs yedi yıldır burcunuz ile birlikte
yolculuk halinde. Birçok fırsat aynı anda
ayağınıza gelirken, sizi özel kılan duygular da farklı olmanızı sağlayacak. Sorumluluk duygunuzun artması sizi başarıya
götürecek. Siz yüksek standartların kişisi
olduğunuz için, kendinizi ispat edeceğiniz konularda ilgi göreceksiniz. Artık geri
planda kalma gibi bir şansınız olmayacak. 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.

ASLAN
Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.
Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler
ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir.
Bu ay, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat eleştirilere
karşı açık değilsiniz. Organizasyonlar ve
iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat
onları her konuda ikna edebileceksiniz.
Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor. Karşıt ilişkilerinizde
kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz.

İKİZLER
Evden ve bulunduğunuz alanlardan
uzaklaşma isteği içinde olacaksınız. Eviniz ve işiniz arasında yaşayacağınız dengesizlik, kesin kararlar almanıza neden
olacak. İşinizi severek yaptığınız bir ay
sizi bekliyor. Öğrenmeye açık bir dönemdesiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz
konularda başlangıç temellerini atabilirsiniz. Duygusal yaratıcılığınızı destekleyecek idealler peşinde olacaksınız.
Hissettiğiniz şeyleri yaşamak istediğiniz
için, hiçbir konuda karşıt düşünce içinde
olanlara taviz vermek istemeyeceksiniz.
Yolculuklar ve yurt dışı görüşmeleri gündeme gelirken, bazı İkizler, daha önce
birlikte çalıştığı kişilerle bir arada olacak.

BAŞAK
Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı
bir arada yakalayacaksınız. İşinizle ilgili
fırsatlar sizi ruhsal anlamda güçlendirecek. Önemli beraberlikler, ortaklıklar
ve bu beraberlikleri yıllarca sürdürmeniz yolunda olumlu etkiler alacaksınız.
Planlarınızda yapacağınız değişimlerin
sizi olumsuz etkilemesini istemiyorsanız,
detaylar üzerinde durmalısınız. Konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara yol açabilirsiniz. Yaratıcı
yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz.
Sanatsal olayların gündeme gelmesi yaşamınızı renklendiriyor.

Haberler / MALl&MOTTO

TERAZİ
Entelektüel çalışmalarınız hız kazanacak
ve kendinizi yeterli derecede pratik hissedeceksiniz. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak
ve kendinizi mutlu hissettirecek sosyal
çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Oldukça
güçlü pozisyonlarda çalışarak, iş birliği
içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Amaçlarınızdan taviz
vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz sayesinde başarılı bir
dönem geçireceksiniz. Düşüncelerinizin
kabul görmesi kişisel enerjinizin daha da
yükselmesini sağlayacaktır. Mutluluk ve
başarı yollarının size sunacağı güzel yansımalardan faydalanacak ve aktif kararlar
alacaksınız.

OĞLAK
Oldukça cesur davranıp, hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken
açacaksınız. Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak.
Bazı Oğlak’lar yakın dostlarıyla sanatsal
olayların gündeme geleceği çalışmalar
içerisinde olacak. Yeni girişimler konusunda cesaretiniz artıyor. Daha üretken
olacağınız bir dönemdesiniz. Kendinizi
güven içinde hissetmek istiyorsunuz.
Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler
yapmak arzusundasınız. Öz disiplininiz
güçlenirken, oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, iş birliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

AKREP
Mesleki konularda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşinizi büyütmek istiyorsanız;
doğal akışı içinde zorlu süreçleri aşmaya çalışın. Yaratıcılığınızı kullanacağınız
alanlarda başarılı çalışmalar yaparak,
çevrenizi yönetecek ve aynı zamanda
onlarla bütünleşeceksiniz. Sosyal ve ikili
ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, duygu ve mantık dengelerinizi korumak zorundasınız. Karşıt burcunuzda
Uranüs ilerlemeye başladı. Bu ay, bazı
gerçekler karşısında belirsizlik gösterebilirsiniz. Etrafınızda olan olaylara karşı
tepkisel davranmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.

KOVA
Özellikle süregelen iş birliklerinde güzel bir birleşim yaşayacaksınız. Çünkü
siz özgürlüğünüzü seviyor ve duygusal
konularda yalnız kaldığınız zaman daha
istikrarlı kararlar veriyorsunuz. Duygularınızda artık yanılmak istemeyeceksiniz.
Eskilerin artık önemi kalmadığını göreceksiniz. Kozmik enerjilerin size verdiği
desteklerle, entelektüel konularda daha
belirgin çalışmalar içine gireceksiniz.
Meraklı yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda istediğiniz performansı yakalayacaksınız. Ön planda olma isteğiniz
doğrultusunda çalışmalar yaparken, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat
çekecek, toplumda göze çarpacaksınız.

YAY
Bu dönemde dostlarınızın fikirleri önemli
olacak ve onlarla aynı doğrultuda hareket edeceksiniz. Sosyal yönleri güçlü ve
kariyer sahibi kişilerden destek alacaksınız. Geciken beklentileriniz sizi daha çok
bileyecek. Yoğun aktiviteler içinde, lider
tavırlarınızla göz dolduracaksınız. Mesleki anlamada size yardımcı olabilecek
ve istediğiniz kapıları açabilecek güçlü
dostluklar kuracaksınız. Bu dönemde
tanışacağınız kişilerin kariyerinizle ilgili
önemli katkıları olacak. Çevrenizle yaşadığınız ilişkilerde duygularınız ile mantığınız arasındaki dengeyi korumalısınız.
Yaşayacağınız durumlar karşısında bazı
gerçekler ile karşı karşıya geleceksiniz.

BALIK
Kişisel isteklerinizin ön plana çıkmasıyla;
kendinizi daha enerjik hissedecek, bireysel çalışmalara yöneleceksiniz. Egonuzun
sesini dinliyor, her şeyi kendi çabanızla
çözmeye çalışıyorsunuz. Bu ay, değer
kavramlarınız önemli. Yeniliklere ve değişik şeylere ilginiz artıyor. Bu dönemde
işle ilgili yapmanız gereken işlemlere
dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten, spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir
hafta. Bazı arkadaşlarınızla aranızdaki
sürtüşmeler yüzünden ruhsal dengeniz
bozulabilir. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.
Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz.
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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
İsfanbul AVM
Emaar Square Mall
Trump AVM
Marmara Park AVM
Brandium AVYM
İstinyePark AVM
Maltepe Park AVM
Buyaka AVM
Torium AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Capacity AVM
Zorlu Center
Mall of İstanbul
FACEBOOK
Tepe Nautilus AVM

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

ANKARA

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
ACity Outlet
Kentpark AVM
Gordion 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
Bilkent Center AVM

BEĞENİ

BEĞENİ

5.672
5.490

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 Kayseri
46 Armada
AVM AVM
7
Forum
Gaziantep
AVM
5 Bilkent Center AVM
Forum
Mersin
AVM
68 Tepe
Prime
Avenue
Gebze Center
79 Kentpark
AVM
10
Forum
Bornova
8 Nata Vega OutletAVM
11
MarkAntalya
9 Cepa
AVM AVM
12
Forum
Trabzon
10 Next Level
AVM 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 Anatolium
Primemall Ankara
Gaziantep
AVM
18
AVM
19 Podium Ankara AVM
20 Gimart Outlet

TAKİP

NO

BEĞENİ
372.320
345.208
255.407
248.914
209.100
204.139
157.096
137.552
131.349
112.101
108.195
107.753
97.045
96.526
96.185
94.172
91.782
91.471
88.411
87.079

BEĞENİ
476.884
142.189
TAKİP
103.265
127.835
68.988
65.841
68.646
63.332
63.949
52.730
59.142
32.491
49.512
32.321
48.053
22.045
42.321
16.987
39.487
16.375
36.187
14.716
35.239
10.712
32.461
8.923
31.790
8.745
29.782
8.137
27.518
7.670
22.245
7.586
19.386
6.028
17.273
5.936

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

DİĞER

476.884
142.189
103.265
68.988
68.646
63.949
59.142
49.512
48.053
42.321
39.487
36.187
35.239
32.461
31.790
29.782
27.518
22.245
19.386
17.273

303.975
227.462
TAKİP
127.914
12.924
124.435
9.913
121.294
7.781
115.941
7.479
115.517
5.867
113.315
5.106
112.825
4.767
104.074
4.669
99.480
3.691
97.686
3.664
88.638
2.948
87.538
2.727
84.425
2.328
77.837
2.249
61.356
1.976
61.237
1.810
60.560
1.632
57.431
1.454
1.258
1.172

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
Kentpark AVM
Gordion 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
Bilkent Center AVM

BEĞENİ
476.884
142.189
103.265
68.988
68.646
63.949
59.142
49.512
48.053
42.321
39.487
36.187
35.239
32.461
31.790
29.782
27.518
22.245
19.386
17.273

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
Cepa AVM
Next Level AVM
Panora AVYM
Gordion AVM
ACity Outlet
Taurus AVM
Arcadium AVM
365 AVM
Forum Ankara Outlet
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet
INSTAGRAM

TAKİP
12.924
9.913
7.781
7.479
5.867
5.106
4.767
4.669
3.691
3.664
2.948
2.727
2.328
2.249
1.976
1.810
1.632
1.454
1.258
1.172

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

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

96.185
94.172
91.782
91.471
88.411
87.079

BEĞENİ
303.975
227.462
TAKİP
127.914
127.835
124.435
65.841
121.294
63.332
115.941
52.730
115.517
32.491
113.315
32.321
112.825
22.045
104.074
16.987
99.480
16.375
97.686
14.716
88.638
10.712
87.538
8.923
84.425
8.745
77.837
8.137
61.356
7.670
61.237
7.586
60.560
6.028
57.431
5.936
5.672
5.490

TAKİP
11.536
7.382
BEĞENİ
7.268
48.238
5.981
42.845
5.700
42.458
5.007
36.848
4.806
35.151
4.736
31.731
4.301
30.305
3.742
27.456
3.721
26.616
3.462
26.462
3.383
24.851
3.044
24.113
2.883
18.386
2.503
18.333
2.491
17.706
2.473
17.241
2.322
13.586
2.168
12.679
11.620
11.007
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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
Bilkent
Center
AVM
ArenaPark AVYM
İsfanbul AVM
Palladium AVM TIWITTER

NO
ANKARA
1 ANKAmall AVM
2 Antares AVYMİSTANBUL
NO
Atlantis
AVM Mall
13 Emaar
Square
ArmadaPark
AVM
24 Akyaka
AVM
Bilkent
Center AVM
35 Zorlu
Center
Tepe PrimeAVM
Avenue
46 İstinyePark
Kentpark
AVM AVM
57 City's
Nişantaşı
8
Nata
Vega
Outlet
6 Maltepe Park
AVM
Cepa AVM
79 Marmara
Park AVM
10
Next Level
AVM
8 İsfanbul
AVM
11
Panora AVM
AVYM
9 Kanyon
12 Mall
Gordion
AVM
10
of İstanbul
13
ACity
Outlet
11 Meydan İstanbul AVM
14 Watergarden
Taurus AVM İstanbul
12
15
ArcadiumAVM
AVM
13 Hilltown
16 Trump
365 AVM
14
AVM
17 Forum
Forumİstanbul
Ankara Outlet
15
AVYM
18
Anatolium
Ankara
16 Kale Outlet Center AVM
19 Buyaka
PodiumAVM
Ankara AVM
17
20
Gimart
Outlet
18 İstanbul Cevahir AVM
19 CanPark AVYM
20 Brandium AVYM INSTAGRAM
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
Gordion AVM
Nata Vega Outlet
Kentpark AVM
Armada AVM
ACity Outlet
Podium Ankara AVM
Metromall AVM
Atlantis AVM
Panora AVYM
Cepa AVM
Forum Ankara Outlet
Arcadium AVM
Next Level AVM
Gimart Outlet
Taurus AVM
One Tower AVM
Tepe Prime Avenue
Anatolium Ankara AVM

27.518
7.670
22.245
7.586
19.386
6.028
17.273
5.936
5.672
5.490

TAKİP
12.924
9.913
BEĞENİ
7.781
48.238
7.479
42.845
5.867
42.458
5.106
36.848
4.767
35.151
4.669
31.731
3.691
30.305
3.664
27.456
2.948
26.616
2.727
26.462
2.328
24.851
2.249
24.113
1.976
18.386
1.810
18.333
1.632
17.706
1.454
17.241
1.258
13.586
1.172
12.679
11.620
11.007

BEĞENİ
82.255
28.523
23.303
20.355
16.612
16.331
15.087
12.503
10.537
10.258
9.941
9.564
8.568
8.175
7.881
7.512
7.487
7.395
3.816
3.147

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
AVM
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

NO
DİĞER
INSTAGRAM
1 HighWay Outlet AVM
2 Adıyaman ParkANKARA
AVM
NO
3
Sera
Kütahya
AVM
1 ANKAmall AVM
MalatyaPark
24 Antares
AVYMAVM
Kayseri Park
35 Gordion
AVMAVYM
ÖzdilekPark
Antalya AVM
46 Nata
Vega Outlet
TerraCityAVM
AVM
57 Kentpark
8
Gebze
Center
6 Armada AVM
Deepo
Outlet Center
79 ACity
Outlet
10
KulesiteAnkara
AVM AVM
8 Podium
11
Korupark AVM
9 Metromall
AVM
12 Atlantis
Espark AVM
10
AVM
13
17
Burda
AVM
11 Panora AVYM
14 Cepa
Antalya
Migros AVM
12
AVM
15
Forum
Mersin
AVM
13 Forum Ankara Outlet
16 Arcadium
Forum Gaziantep
14
AVM AVM
17 Next
Forum
Bornova
15
Level
AVM AVM
18
Palladium
Antakya
AVM
16 Gimart Outlet
19 Taurus
Outlet AVM
Center İzmit
17
20
Zafer
Plaza
AVM
18 One Tower AVM
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
Forum Bornova AVM
Point Bornova AVM
41 Burda AVM
Endülüs Park
M1 Adana AVM
Optimum - İzmir
Antalya Migros AVM
Westpark Outlet AVM
MNG MALL AVM
Mall of Antalya AVM
Forum Mersin AVM
17 Burda AVM
Korupark AVM
67 Burda AVM
14 Burda AVM
Symbol AVM

61.356
1.976
61.237
1.810
60.560
1.632
57.431
1.454
1.258
1.172

TAKİP
11.536
7.382
BEĞENİ
7.268
82.255
5.981
28.523
5.700
23.303
5.007
20.355
4.806
16.612
4.736
16.331
4.301
15.087
3.742
12.503
3.721
10.537
3.462
10.258
3.383
9.941
3.044
9.564
2.883
8.568
2.503
8.175
2.491
7.881
2.473
7.512
2.322
7.487
2.168
7.395
3.816
3.147

BEĞENİ
60.171
50.385
33.712
29.704
22.515
22.364
22.165
21.755
20.870
20.180
19.535
17.339
16.641
16.525
14.925
13.775
13.103
12.485
11.796
11.336
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Beşir Bayraktar: “Çalmak,
söylemek ve onu dinlemek
en güzel olan”
Sevgili Beşir Bayraktar yeni single’ınız “Olmadı”dan kısaca bahsedebilir
misiniz?
Yazın hit şarkısını yaptık galiba. Çok enerjik, duygulu ve hareketli bir şarkı
oldu. Söz ve müziği bana, düzenlemesi Okan Akı’ya ait bir şarkı. Bir de
slow bir versiyonumuz var oda Chill Trap Edition. Onuda dinlemenizi tavsiye ederim.
“Olmadı”nın klibinde farklı dijital efektler de göze çarpıyor. Klibin
yönetmeni kimdir? Klipte size kim eşlik etti?
Müthiş bir ekiple yaklaşık iki aylık toplantılar sonucunda görsel farklılıkların kullanıldığı, çok keyifli bir klip hazırladık. Klibin yönetmenliğini,
diğer üç klibimi de çeken, Kemal Başbuğ yaptı. Görsel efektlerimizde
de Emre Önol imzası var. 4K kalitesinde yayınlanan klip için sanal mekanlar ve dansçılar çizildi. Greenbox teknolojisi ile çekilen klibimizde
Rus asıllı Sofia bana eşlik etti. Hala izlemediniz mi?
Müziğe ara mı vermiştiniz? Bir süredir sizden hiç haber alamadık...
Birçok şarkı yaptım bu arada tabii ki. Ara vermek ne kelime! Müzik piyasası için bir ara gibi gözüküyor tabii. Fakat müzik benim hayatımın
bir parçası. Bazen değişimler gerekiyor. Bende öyle bir süreç yaşadım
galiba. Birçok şey değişti bende bu arada. Tabi doğru şarkıyı da şimdi
buldum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
Siz kimlerin müziğini dinlemekten zevk alırsınız?
Müziğin her türlüsünü dinlemeyi ve yapmayı çok severim. Enstrümanla
eşlik etmek tabii ki çok daha keyifli oluyor. Bu aralar eski türkülerimize
yapılan yeni düzenlemeleri çok beğeniyorum. Bunların sayısı bence daha
da artmalı. Bu arada, son favorim sevgili Bedük (flash forward) albümü.
Beşir Bayraktar’ın bir günü nasıl geçer?
Sabahları erken kalkıp güzel bir kahvaltının ardından gün benim için
başlar. Mümkün olduğunca müzikten uzak dururum. Günün planlaması
önceden yapılmıştır. Adım adım proje toplantı kayıt aranje hangisi varsa
o doğrultuda koşturmaca başlar. Yemek yemeyi genelde uturum. Gün
içerisinde bir şekilde kendimi stüdyoda bulurum ve kayıt! Çalmak, söylemek ve onu dinlemek en güzel olan şey benim için. Akşam sporsuz olmaz
ve gün bu şekilde biter.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz? Gidiyorsanız en çok tercih
ettiğin AVM hangisi?
Bir ihtiyaçtan ya da alışkanlıktan olsa gerek fazla fazla gidiyorum galiba. Artık her ihtiyacı aynı yerde karşılamak günümüz şartlarında kolay
ve hızlı oluyor. Ankara’da bulunduğumda genelde, Next Level ve Kent
Park, İstanbul’da bulunduğumda Zorlu ve İstinyePark AVM’leri tercih
ediyorum. Yakın zamanda Vadistanbul’a da gittim ve çok beğendim.
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Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?
Ayakkabılar çok önemlidir benim için. Dost başa, düşman ayağa bakar tabii. Kot olmazsa olmazım ve üzerine muhakkak bir tişört. Sporla
biraz vakit geçirdiğim için eşofmanlarıda seviyorum bu aralar. Spor
ayakkabılar, spor üstler favorim hatta. Deri mont benim için deri gibidir. Onsuz bir gece düşünemiyorum!
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Gayet spor bir giyim tarzım vardır. Dar paça kot, hafif bol bir tişört
ve eşofman üstü ya da deri mont, işte o benim. Ayakkabı tabii ki en
önemli parçam. Benim için erkeğin en önemli kıyafeti de ayakkabısıdır. Çok önemli!
Neyi asla giymezsiniz?
Şu an için bol paçaları kot diyelim. İleride kesin değişir. Bir de slip
mayo giymem. İmkanı yok.
Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
Gözlük, gözlük ve gözlük. Tabii ki güneş gözlüğü. Çok önemli! Bir de
ara sıra kullansamda, bileklikleri çok severim.
Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk ağırlıklı?
Siyah ne yazık ki. İşimizden midir, bilmiyorum ama siyah beni çok
rahatlatıyor. Beyaz ve turuncuda tercihlerim arasında. İçim öyle karanlık değildir ama koyu renkler galiba daha çok tercihim. İçi beni,
dışı sizi yakar yani.
Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle alışverişe çıkarsınız?
Seviyorum galiba. Muhakkak futbol forması, ayakkabı ya da spor
malzemesi almak için sık sık AVM’lere gittiğim doğrudur. Yakın arkadaşlarım genelde eşlik eder. Çünkü birinin size oldu demesi gerekir.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
Genelde buna zamanım olmuyor. İhtiyaç ise zaten hemen almak
durumunda kalıyorum. Ama indirime denk gelirsem sevindiğimde
olmuyor değil.
Son olarak sizce AVM’ler ............. boşluğu doldurur musunuz?
Ne kadar şikayet edilsede günümüzde ihtiyaçları, hızlı ve aynı anda
birçok seçeneğiyle bize sunan AVM’ler gayet sevilen yerlerdir. İnsan
bir şeyi satın alırken görmek, dokunmak ve denemek istiyor. Bunu da
karşılayabileceği tek yer AVM’ler.

Röpor t aj
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BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN’A SEVGİ SELİ

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret
Orman, Van AVM Kartal Yuvası’nı ziyaret etti.
Van AVM’de Türkiye’nin güçlü markalarından
biri olan Kartal Yuvası’nın resmi açılışı Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman tarafından yapıldı. Orman,
“Van’da çok taraftarımız var. Hem Ramazan hem
de Kartal Yuvası’nın resmi açılışı dolayısıyla bu
güzel şehrin insanlarıyla bir arada olmaktan çok
mutluyuz” dedi.

Van AVM, kentin cazibe merkezi olmaya devam
ediyor. Açıldığı günden bu yana kent ekonomisini hareketlendirmenin yanı sıra sosyal yaşama da
büyük canlılık kazandıran Van AVM, çeşitli etkinlik
ve renkli organizasyonlarla dikkat çekmeyi başarıyor.
Zaman zaman Türkiye’nin ünlü isimlerinin ziyaret ettiği Van AVM’nin son konuğu Beşiktaş Spor
Kulübü Başkanı Fikret Orman oldu. Van AVM’de
Beşiktaş Kulübü’nün lisanslı ürünlerini taraftarlarla buluşturan “Kartal Yuvası”nı ziyaret eden ve
mağazanın açılış kurdelesini kesen Fikret Orman,
Vanlılardan yoğun ilgi gördü.
Büyük bir sevgi seli ile karşılanan Başkan Orman,
“Van, Beşiktaş için önemli bir kent. Burada çok taraftarımız var. Çok da sevgiyle bağlılar. Hem Ramazan, hem Kartal Yuvası’nın resmi açılışı dolayısıyla bir araya geldik. Tüm Vanlılara gösterdikleri
ilgi nedeniyle çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Kartal Yuvalarından Sorumlu Üye Hüseyin Mican
ise, “Van AVM Kartal Yuvası daha önceden açılmış bir mağazamızdı. Başkanımız buraya geldiği
için resmi açılışını yapmak ve taraftarlarımızla bir
araya gelmek istedik. Taraftarlarımızın yoğun ilgisi
var, herkese hayırlı Ramazan’lar diliyorum” dedi.
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