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Mall&Motto ekim ayından herkese merhaba,

Genelde böyle bir giriş yapmam. Ancak havalar gibi ayarlarda biraz 
bozuk. Bozuk dediğim; bir çok sıcak bir çok soğuk halleri...

Bu sayımızda yine sektörün ayrıntılarına gireceğiz. Tüm dergiyi 
okurken kendinize AVM’ler üzerinde çalışan, hizmet veren, üreten, 
yöneten herkese bir soru bırakmak istiyorum.

“Online Satış” AVM’leri çökertir mi, televizyon çıkınca radyo öldü mü, 
dijital hayatla televizyon bitti mi?

Diyeceksin ki, hayır… Ama daha az… Ama… Amalar!

İnsan genetik olarak bir avlanmayı oturup saatlerce izliyorsa geçmişte. 
O bilmem kaç saatlik dizileri de izliyor. Çalışma sistemi, algılama 
yöntemi şekil değiştiriyor ama genel alışkanlıkları mevcut! Sadece 
zamanın getirdiği yönde seyri farklılaşıyor.

Bir yere kalkıp gitmek için o yerin çekici bir yanı olması gerekiyor.
Dilediğiniz kadar reklam yapıp, ünlü şarkıcı, oyuncu, sosyal medya 
fenomeni topla dene…
Bir şekilde olur gibi olur, sonra olmaz!

Sana gelmem için bir şey söyle…
Ya o günler de gelirse!
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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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Yabancıya konut satışında Cumhuriyet tarihi 
rekorunu kırdık.

Seçkin markalar ve sosyal yaşama zenginlik 
getirdik.

Yabancı bir eve 177 bin dolar ödüyordu, şimdi 
bu rakam 250 bin doların üzerine çıkacak.

MAPIC, dünya devlerini bir araya getiren 
önemli bir organizasyon.

Alışverişe gelen ziyaretçiyi memnun ettiğiniz 
sürece projenizi doğru yönetmiş olursunuz

Herkesin AVM’si olan sloganımızın hakkını 
verdik.

Daha rahat ve özgür bir yaşam alanı olma 
öncelikli hedefimizdir.

Türk Hukukunun dövizle imtihanı. Kısacası Beyoğlu’nda McDonald’s gibisi yok. 

İçİndekİlerİçİndekİler
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72 82

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü

Nef Yönetim Kurulu Başkanı

Yonca AKÖZER
Alkaş Genel Müdürü

Ebru MİRZA
DCC Gayrimenkul Proje Yönetim Direktörü

Günay ÖZTÜRK
Taurus AVM Vekil Müdürü

Erdinç BULUT
Forum Diyarbakır Müdürü

Gonca TEKELİ
Avukat

Oğuz UÇANLAR
McDonald’s Genel Müdürü

ZİYA YILMAZ

Dr. Aydoğan SÜER

ERDEN TİMUR
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcı-
ları Derneği (AYD), Geniş Katı-
lımlı Yönetim Kurulu Toplantısı’nı 
5 Eylül’de sektörün önde gelen 
yatırımcı ve profesyonellerinin 
katılımı ile düzenledi. Toplantının 
ana gündem maddesi, hükü-
metin ekonomi alanında attığı 
adımlardan biri olan ve alışveriş 
merkezlerini doğrudan ilgilendi-
ren dövizle kiralama konusuydu.

AYD Geniş Katılımlı Yönetim Kurulu Toplan-
tısı’nda 300'ü aşkın alışveriş merkezini tem-
sil eden AVM yatırımcıları ve profesyonel 
yöneticilerden oluşan sektör temsilcileriyle 
bir araya geldi.

Toplantıya katılan sektörün önde gelen yatı-
rımcı ve profesyonelleri, hükümetin ekono-
mi alanında alacağı kararları destekleyecek-
leri konusunda hemfikir olurken; alınacak 
kararların yatırımcı, perakendeci, bankacı ve 
devlet gibi tüm paydaşların faydasını gözet-
mesi gerektiğini ifade ettiler.

AVM yatırımcıları, hâlihazırda güncel kur 

TÜRKIYE’DEKI AVM’LER ÇÖZÜM IÇIN BIR ARAYA GELDI
uygulamadıklarını, kurları düşük düzey-
de sabitlediklerini veya indirim yaptıklarını 
vurgulayarak durduk yere bir panik havası 
yaratılmasının engellenmesi gerektiğini ifa-
de ettiler. Yaratılan panik havasının, uzun 
vadede organize perakendeye ve Türkiye 
ekonomisine önemli zararlar vereceğini be-
lirten katılımcılar, spekülasyonların devam 
etmesi halinde ülkemize yapılacak yatırım-
ları ciddi manada sekteye uğratacağının da 
altını çizdiler.

Yapılan toplantı neticesinde, hükümet ve 
tüm paydaşlarla beraber hareket edilirse 
ortak yol bulunabileceği ifade edilirken, 5 
ana başlıkta karara varıldı.

İletişime açık olacağız: Son dönemde 
Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuz 
gelişmeler ve artan maliyetler sebebiy-
le perakendecilerin kârlılığının düştüğünü 
anlıyoruz. Bu zor dönemde her yatırımcı, 
perakendecisini dinleyecek. Her alışveriş 
merkezi kendi gerçekleri doğrultusunda, 
sorumluluklarını yerine getiren perakende-
cisinin sorunlarına çözüm arayacak.

Birebir görüşmeler yapacağız: Yatırımcı-
lar, toplu kiracı görüşmesi yapmayacak. Her 

kiracı ve her yatırımcının kendi gerçeği farklı 
olduğu için sendikal anlamda yapılmak is-
tenen toplu görüşmelere girmeyecek. Kiracı 
ve alışveriş merkezi bazında, birebir görüş-
meler gerçekleştirecek.

Destek olacağız: Şu anda bütün AVM’ler 
kira-ciro oranı doğrultusunda perakende-
cilerine gerek kuru sabitleyerek gerek Türk 
Lirası’na dönerek gerekse indirim yaparak 
en az %20 oranında destek oluyor. Bu oran, 
kredi yükü bitmiş veya kira-ciro oranı yük-
sek olan AVM’lerde daha da artıyor.

Bankalar ile görüşeceğiz: Yatırımcıların 
döviz cinsinden olan kredi borçlarının Türk 
Lirası’na dönmesi ve varsa yapılandırma 
seçeneklerini görüşmek için kurulacak ko-
misyonlar vasıtasıyla bankalarla görüşmeler 
yapılacak. Bankaların kredileri ve dövizle 
alınan uzun vadeli mevcut kredilerin Türk 
Lirası’na dönmesi için görüşmeler yapılıp, 
çözüm aranacak.

İlgili Bakanlıklar ile ilişkiyi sürdüreceğiz: 
Sektörümüzün sorunlarına, hükümet yetki-
lileri ile yapılan/yapılacak görüşmeler ışığın-
da çözümler aranacak ve geliştirilen öneriler 
yetkililer ile paylaşılacak.
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Kalite ve sürdürülebilir modayı en iyi fiyatla sunan, dünya-
nın en sevilen moda markalarından H&M’in yenilenen glo-
bal tasarım konseptine ait ilk mağazası, büyük bir coşkuyla 
Anadolu Yakası’nın en prestijli alışveriş merkezi Palladium 
AVM’de açıldı.

Merakla beklenen büyük açılış için sabahın çok erken saatle-
rinden itibaren sıraya giren yüzlerce moda sever, açılışa özel 
fırsatlarla keyif dolu alışveriş deneyimi yaşadılar.

H&M Türkiye Ülke Yöneticisi Müge Arpacıoğlu, mağaza açı-
lışı ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Uzun za-
mandır beklenen Palladium açılışımızla muhteşem bir coşku 
yaşadık. Moda severlerin markamıza gösterdiği ilgi, pazara 
giriş yaptığımız ilk günden beri aynı coşkuyla devam ediyor. 
Yenilenen global tasarım konseptine uygun Türkiye’deki ilk 
mağazamızla müşterilerimize en son modayı, en uygun fi-
yatla sunmanın keyfini yaşıyoruz. H&M olarak Türkiye paza-
rındaki performansımızdan çok memnunuz ve güvendiğimiz 
lokasyonlarda genişlemeye, iyi performans gösterdiğimiz 
mağazalarımızda da müşterilerimize en iyi servisi sunmaya 
devam edeceğiz.”

H&M, BÜYÜK COŞKUYLA PALLADIUM AVM’DE AÇILDI

H&M Palladium açılışı için sıraya giren ilk 100 müşteriye 5.000 TL’ye kadar 
hediye çekleri dağıtılırken, denim koleksiyonunda seçili ürünlerde de %50 
indirim imkanıyla eşsiz bir alışveriş imkanı sunuldu. Ayrıca İkonik İngiliz de-
korasyon markası GP & J Baker ile gerçekleştirilen özel kadın koleksiyonun-
dan da en çarpıcı ürünler mağazada moda severlerle buluştu. Büyük açılışta 
muhteşem bir alışveriş coşkusu yaşandı.

H&M Palladium, müşterilere daha rahat ve anlaşılır mekan yaratmak ama-
cıyla yaratılan 2018 global mağaza tasarım konseptine sahip Türkiye’deki 
ilk H&M mağaza ve 2.500 metrekare satış alanından oluşuyor. Mağaza ka-
dın modasının sıkı takipçisi Trend ve Everyday koleksiyonları, zamansız kla-
siklerden oluşan Modern Klasik, gençlerin favorisi Divided, erkek ve kadın-
da en iyi basic’ler, denim, iç giyim ve aksesuarları, spor serisi H&M Sport, 
LOGG ve çocuk koleksiyonlarını kapsıyor.

H&M Palladium AVM’deki açılışı ile Türkiye’deki mağaza sayısını 64’e çıkar-
dı. Açılışla 90 kişiye daha istihdam sağlayan H&M’in Türkiye’deki toplam 
çalışan sayısı 3.250’den fazla kişiye ulaştı. H&M, güçlü performans sergile-
diği Türkiye pazarındaki açılışlarına önümüzdeki aylarda da emin adımlarla 
devam edecek.
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Türkiye’de bildiğiniz üzere yabancıya geçen sene 22 bin 
200 konut satılmıştı. Bu sene açıklanan TÜİK verilerine 
göre sadece Ağustos 2018’de %129 artışla yaklaşık 4 bin 
konut satıldı. Cumhuriyet tarihinin rekoru bu. Bu sene ilk 
8 ay toplamında yabancıya satılan konut adedi ise 18 bin 
540 adede ulaştı. Ayrıca açıklanan yabancıya vatandaşlık 
hakkında gayrimenkul alım sınırının 1 milyon dolardan 
250 bin dolara çekilmesi ile önümüzdeki ay, geçen sene 
toplamına ulaşacağımızı öngörebiliyoruz. Toplam yaban-
cıya konut satışında bu yılı da yaklaşık 30 bin konut satışı 
ile kapatabiliriz.

Geçen sene 4,6 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştir-
miştik. Ancak yabancıya vatandaşlıkta gayrimenkul alım 
sınırının 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmesi ile 
Türkiye dünya liginde hızlıca üst sıralara yükselecek ve 
yabancıya konut satışında payını hızla artıracak. Döviz ge-
tirici faaliyet kapsamında konut satışının ihracat sayılması, 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum liderliğinde, 
Emlak Konut GYO ve sektör derneklerinin/firmalarının 
desteğiyle yurt dışı tanıtım atağının başlatılması, 3-5 yıl 
içerisinde yabancıya 15 milyar dolarlık konut satışı hede-
fini gerçekleştirmek hayal olmaz.

OECD ülkeleri arasında en fazla konut satışı yapan ülke 
olan ABD, geçtiğimiz yıl yabancıya sattığı gayrimenkuller-
den 153 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Avrupa ülke-
leri için de yabancıya konut satışı ciddi bir gelir kaynağı. 
Örnek olarak İspanya’da geçen yıl 50 bin konut yabancı-
ların mülkiyetine geçti. Toplam pazarın içinde yabancıya 
satışın oranı %10’un üzerinde. Bu rakamda, İspanya’nın 
konut yatırımcılarına verdiği oturum izninin rolü çok bü-
yük. Türkiye’de ise bu oran %2 bile değil. Ancak bu teş-
viklerin, çalışmaların ve coğrafik güzelliklerinin büyülediği 
ülkemizin, gelişmiş ülkeler ile çok kısa bir zamanda arayı 
kapatacağına inanıyorum.

DAP Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya Yılmaz:
“Yabancıya 
konut satışında 
Cumhuriyet tarihi 
rekorunu kırdık, 
3-5 yılda 15 milyar 
dolara çıkarırız”
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Türkiye’de geçen sene yabancılara satılan 
konut satış adedi 22 bin seviyesindeydi. 
Bu satıştan Türkiye 4,6 milyar dolar gelir 
elde edilmişti. Bu, bir yabancının Türki-
ye’den ev almak için 2017’de ortalama 
206 bin dolar ödediği anlamına geliyor. 
Yabancıların bu sene ilk yarıda Türki-
ye’den aldıkları konut adedi 11.816 adet 
iken, ödedikleri tutar ise 2,1 milyar dolara 
ulaştı. Bu ortalama bir yabancının bir ev 
almak için ödediği tutarın da 177 bin dolar 
olduğu anlamına geliyor. 250 bin dolarlık 
gayrimenkul alan yabancıya vatandaşlık 
teşviği ile Türkiye’den ev alan yabancıla-
rın vatandaşlık için tutarı artıracağını da 
söyleyebiliriz. Daha doğrusu Türkiye’den 
herkes 250 bin dolar ve üstü ev almayı 
planlayacağı için gelir düzeyi daha yüksek 
kesimin Türkiye’den ev alması teşvik edil-
miş olacak.

Mütekabiliyet çıktığından beri yabancıya 
118 bin konut satışı gerçekleşmiş. Avan-
tajlar arttıkça bu satışların yükseleceği-
ni belirtmiştik. Nitekim ağustos ayında 
yabancılara yapılan konut satışlarında 
%126’lık bir oranda artış gerçekleşirken 
yıl bazında %38 oranında bir artışa ulaştık.

Yabancı turist 8 gece kalıyor ortalama kişi 
başı 630 dolar bırakıp gidiyor. Oysaki ko-
nut sattığımız yabancı burada en az 1 ay 
yaşıyor, gıda, eğitim, sağlık, perakende vb. 
her alanda harcama yaparak ekonomiye 
katkı sağlıyor. Hükümetin yeni kararı ile 
250 bin dolar tutarındaki konut yatırımıyla 
sağlanan vatandaşlık hakkı, hem yabancı-
ların ev için ödeyeceği tutarda artış olaca-
ğını hem de 200’ün üzerinde alt sektörü 
canlandıracağının sinyalini veriyor. Bu ka-
rarlar sektöre yeni ve rahatlatıcı soluk da 
katacaktır. Bir de tablonun ihracat ayağı 
var, şöyle ki; geçen sene yaklaşık 5 milyar 
dolar tutarında konut yabancıya satılmıştı. 
Bu rakamın yarattığı net döviz girdisi etki-
si 20 milyar dolar. Yeni teşvik ile artık 15 
milyar dolarlık evin yabancıya satılabile-
ceğini söyleyebiliyoruz. 70 milyar dolarlık 
ihracatın yarattığı net döviz girdisi etkisi 
ise çok çok önemli bir rakam.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:
“Yabancı bir eve 177 bin dolar 
ödüyordu, şimdi bu rakam 
250 bin doların üzerine çıkacak”
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ECE Türkiye Yönetim Kurulu’nda değişiklik: Eylül 2018 itibariyle Ste-
fan Zeiselmaier, şirketimizin CEO’su olarak atanacaktır. Kendisi, ECE 
Türkiye’den ağustos sonu itibariyle ayrılma kararı alan Pınar Yalçın-
kaya Hacaoğlu’nun yerine geçecektir. Hacaoğlu, 12 senedir hizmet 
verdiği şirketimizden, kariyer yolunda aldığı yeni kararlar neticesin-
de ayrılmaktadır. Buna istinaden ECE Türkiye Yönetim Kurulu, yeni 
CEO’muz Stefan Zeiselmaier ve hâlihazırda görevine devam eden 
CFO’muz Nuri Şapkacı’dan oluşacaktır.

ECE Grubu CIO’su Henrie W. Kötter, “ECE Türkiye’nin yönetimini Ste-
fan Zeiselmaier’e emanet etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Kendisi hem Almanya’da hem de uluslararası pazarlarımızda engin 
tecrübelere sahip. Ayrıca, sektörümüzde ve ECE Grubu içerisinde 
köklü bir geçmişi de bulunuyor” dedi. Sayın Kötter ayrıca, “Sayın 
Hacaoğlu’nun görevinden ayrılma kararından üzüntü duyduk. Ken-
disine ECE Grubu’na katkılarından dolayı teşekkür ediyor, gelecekte-
ki kariyerinde başarılar diliyorum” diyerek sözlerine ekledi.

STEFAN ZEISELMAIER, ECE 
TÜRKIYE’NIN YENI CEO’SU 
OLARAK ATANDI

Stefan Zeiselmaier, 1996 yılından beri ECE 
Grubu’nda görev almaktadır.

10 sene boyunca bünyesinde yer aldığı 
Alışveriş Merkezi Yönetimi departmanımız-
da, Almanya’daki pek çok alışveriş mer-
kezinin sektöre arzını, açılışını ve yöneti-
mini gerçekleştirmiştir. Ardından, 15 sene 
boyunca ECE Grubu Rusya operasyonla-
rından sorumlu olmuştur. Bu süreçte, hem 
yeni alışveriş merkezleri geliştirmiş hem de 
Rusya’da bir hizmet portföyü kurmayı ba-
şarmıştır. ECE Grubu için önemi büyük olan 
Stefan Zeiselmaier’in ECE Türkiye CEO’su 
olarak atanması, ECE Grubu’nun Türki-
ye’ye verdiği önemi ve ülkeye duyduğu 
bağlılığı bir kez daha göstermesi açısından 
da önemlidir.
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Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tara-
fından 2 Ekim 2018’de beşincisi düzenle-
necek olan “Perakende Teknolojileri Konfe-
ransı” öncesinde perakende sektörüne yön 
veren profesyoneller bir araya geldi. KMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldı-
rım’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplan-
tıya KMD Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Toplantıda, perakende gündemindeki ko-
nulara da değinilirken, teknolojideki büyük 
dönüşümün sektöre etkilerinin konferansta 
detaylarıyla ele alınacağı belirtildi. Peraken-
denin tüm kategorilerinden profesyoneller 
ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren fir-
maların ve girişimcilerin katılacağı konfe-
ransta önemli bir network ortamı oluştu-
rulduğu aktarıldı. Maliyetlerin kontrolünde 
ve verimlilik artışında büyük katkı sağlayan 
teknolojik çözümlerin, perakende özelinde-
ki örnekleriyle Perakende Teknolojileri Kon-
feransı’nda ele alınacağı, bu nedenle tüm 
sektörün etkinliği yakından takip etmesinin 
önem taşıdığı belirtildi.

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıl-
dırım; sektörün gündeminde önemli bir yer 
tutan döviz kurları ve artan maliyetler kar-
şısında çözüm yolları aradıklarını, teknolo-
jinin de burada önem taşıdığını vurguladı. 
Maliyet düşürücü çalışmaları değerlendirir-
ken Perakende Teknolojileri Konferansı’nda 
sunulan çözümlerin faydalı olabileceğinin 
altını çizdi. 

Teknolojideki yenilikleri takip ederken, 
konferansın içeriğine de her sene bir ye-
nilik getirmeyi hedeflediklerini belirten 
Gökyıldırım, bu amaçla start-up firmalarına 
özel bir yer ayırdıklarını belirtti. Gökyıldırım 
şöyle devam etti: “Bu sene bir yenilik olarak 
konferansımızda start-up projelerine yer 
vereceğiz. Teknolojik çözümlerin gelişmesi 
ve yaygınlaşmasında start-up projelerinin 
çok etkili olduğuna inanıyoruz. Parlak fi-
kirlerden doğan bu projelerin çoğu bizim 
sektörümüzde olduğu gibi farklı alanlarda 
da kullanılıp geliştirilebiliyor, verimlilik ar-
tışlarına yol açabiliyor ve hatta çok farklı 
sürümleri geliştirilip günlük hayatlarımıza 
kadar girebiliyorlar. Konferansımızın fuaye-
sinde ayıracağımız özel bir alanda bu pro-
jelerin de detayları incelenebilecek.”

KMD üyelerinin Türkiye çapında yaklaşık 6 
bin satış noktasında 165 bin kişilik bir is-
tihdam ve 82,5 milyar TL seviyesinde ciro 
yarattığını belirten Gökyıldırım: “Derneği-
miz, temsil ettiği, ülke ekonomimize katkı 
açısından da önem taşıyan bu büyüklük 
sayesinde kısa sürede tanınan ve görüş-
lerine önem verilen bir dernek halini aldı. 
Düzenlediğimiz etkinliklerle de sektörün 
gündemine ışık tutmayı ve öncü olmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Perakende sektörünün teknolojiyi en yo-
ğun kullanan sektörlerden biri olduğunu 
ifade eden KMD Yönetim Kurulu Başkan 

PERAKENDE VERIMLILIK ÇÖZÜMLERINI TEKNOLOJIDE ARIYOR

Vekili Alp Önder Özpamukçu, Perakende 
Teknolojileri Konferansı’nın yeni çözümle-
ri sektör ile birebir buluşturması açısından 
farklılaştığını ve öne çıktığını iletti. Özpa-
mukçu: “Sektör olarak çeşitli nedenlerle 
artan maliyetlerimizi kontrol etmek için 
sürekli çözümler geliştiriyoruz. İthalata ge-
tirilen vergi yükleri, dövizdeki dalgalanma-
lar gibi unsurlar maliyetlerimizi doğrudan 
etkiliyor. Her türlü yeni yatırımımızı plan-
larken eskiden olduğundan daha dikkatli 
ve araştırmacı olmak durumunda kalıyoruz. 
Çözüm Oturumları’nı izleyip perakende 
deneyimini de doğrudan dinledikten sonra 
benzer teknolojik yatırımları değerlendi-
rirken farklı açılardan bakarak daha doğru 
kararlar vermemiz kolaylaşıyor. Konferan-
sın perakendecilere yatırım kararı verme-
lerinde büyük katkısı olduğuna inanıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Perakende Teknolojileri Konferansı’nın bi-
lişim sektörü ile perakende sektörünün 
önemli bir buluşma noktası haline geldiğini 
belirten KMD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Murat Gigin: “Teknolojideki yenilik-
leri ve perakende uygulamalarını uzmanları 
tarafından dinlediğimiz konferansımız, yeni 
girişimcilere sektörün duayenleri ile tanış-
ma fırsatı sunarak da farklılaşıyor. Sabah 
erken saatlerde başlayan Meet&Tech top-
lantılarındaki kısa tanışmanın, konferans 
boyunca sürecek görüşmelerle etkili iş bir-
liklerini doğuracağına inanıyoruz” dedi.  

Perakende ve bilişim sektörü profesyonelleri 2 Ekim’de düzenlenecek Perakende Teknolojileri Konferan-
sı’nda bir araya gelerek, perakendeye özel teknolojik çözümleri ve gelişmeleri görüşecek.
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Vadistanbul, kapılarını açalı tam 
1 yıl oldu. Bu bir yıl içerisinde 
milyonlarca misafir ağırladı, 13 
uluslararası ödülün sahibi oldu, 
çocuklardan gençlere, macera-
perestlerden maçkoliklere, sine-
maseverlerden lezzet tutkunları-
na, herkese hitap eden ve çok 
konuşulan etkinliklere ev sahipliği 
yaptı.

Vadistanbul açıldığı günden beri, Seyran-
tepe metrosundan AVM’nin içine kadar 
havadan giden raylı sistem ‘Havaray’ı, 270’i 
aşkın mağazası, eğlence ve sinema alanları, 
orman manzaralı kafe ve restoranları ve 760 
metre uzunluğundaki alışveriş caddesi ve 
Avrupa Yakası’nın en büyüğü olan gösteri 
havuzuyla misafirlerine keyifli bir deneyim 
yaşatıyor.

Birinci yaşını yeni açılan mağazalar, restau-
rantlar, etkinlikler ve konserlerle dolduran-
Vadistanbul; mutluluğu, huzuru, tutkuları 
paylaşacağı misafirlerini bekliyor!

VADISTANBUL 1 YAŞINDA!
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Yaşam kalitesi hizmetlerinde dünya li-
deri olan Sodexo Avantaj ve Ödüllen-
dirme Hizmetleri A.Ş.’nin İcra Kurulu 
Başkanlığına Eda Uluca getirildi.

Eda Uluca, lise öğrenimini Avusturya Li-
sesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1994 
yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 
Koç Grubu bünyesinde başlayan Uluca, 
sonrasında ise sırasıyla Digital Corpo-
ration, SAP ve Oracle firmalarında Satış 
ve Pazarlama alanında Türkiye ve Doğu 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgele-
rini kapsayan yöneticilik görevlerinde 
bulundu. 

2011-2014 yılları arasında Turkcell’de 
büyük ölçekli kurumsal müşterilerden 
sorumlu Satış Direktörü olarak görev 
yapan Uluca, Sodexo’daki görevinden 
önce de Microsoft Türkiye’de Kurum-
sal Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Eda Uluca, bilgi teknolojileri sektörün-
deki bu deneyimi ile Sodexo’nun küre-
sel dijitalleşme vizyonunun Türkiye’de-
ki liderliğini üstlenecektir.

Eda Uluca, aynı zamanda Yönetim Ku-
rulu’nda kadın derneğinin faal bir üyesi 
olup, şirket yönetimlerinde kadın yöne-
ticilerin varlığının artırılmasına yönelik 
çalışmalar yürütmektedir.

Aktif olarak sporla ilgilenen ve seyahat 
etmeyi seven Eda Uluca, evli ve bir ço-
cuk annesidir.

DÜNYA DEVI 
SODEXO’NUN 
TÜRKIYE 
LIDERLIĞINI 
EDA ULUCA 
ÜSTLENECEK
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Sektörünün önde gelen perakendecilerin-
den oluşan üyeleriyle 150 milyar TL ciro ve 
sağladığı 400 binin üzerinde istihdam başta 
olmak üzere ekonomiye büyük bir katma 
değer sağlayan Gıda Perakendecileri Der-
neği (GPD), “GPD – Ortak Gelişim Kongresi” 
ile beşinci kez sektörün sorunlarını ve çö-
züm önerilerini masaya yatıracak.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafın-
dan 9 Ekim 2018’de beşincisi düzenlenecek 
olan ve bu yılki teması, “Yeni Perakende” 
olarak belirlenen “Ortak Gelişim Kongresi” 
öncesinde, gıda perakendesine yön veren 
profesyoneller bir araya geldi. GPD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Songör’ün ev 
sahipliğinde gerçekleşen toplantıya GPD 
Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım gösterdi.

Sektörün gündeminde yer alan konulara da 
değinilen toplantıda, GPD çalışmaları hak-
kında da bilgi aktarıldı. Ortak Gelişim Kong-
resi’nin içeriğinin özenle hazırlandığı ifade 
edilirken, kongrede perakendenin günü-
müz şartlarına ve geleceğe göre şekillenen 
yeni düzeni, sektörün güncel durumu, eko-
nomideki beklentiler, sektöre teknolojinin 
etkisi ve market ile gıda servis zincirlerinde-
ki yeni formatlara dair konuların işleneceği 
belirtildi.

Sektörün rotasını çizen profesyonellerin bu-
luşacağı kongrede gerçekleşecek “Tanışma 
Maratonu”nda her yıl olduğu gibi bu yıl da 
önemli bir network ağı oluşturulacağı ak-
tarıldı. Öte yandan ilki geçen sene kurulan 
“Gelişim Market” içerisinde de küçük ölçekli 
üretici ve tedarikçilere yer verilecek. Bu sene 
ilk olarak kooperatifler de bu alanda kendi-
lerini tanıtma fırsatı bulacaklar.

800’ü aşkın profesyonelin bir arada olacağı 
“GPD – Ortak Gelişim Kongresi”nde pera-
kendenin, başta tüketici olmak üzere tüm 
tedarik zincirinde ve ekonomide yarattığı 
katkı ile bu katkıyı sağlarken iç süreçlerinde 
gerçekleştirdiği yenilikler ve verimlilik çalış-
maları detaylarıyla ele alınacak.

Perakendeciler, tedarikçiler ve servis sağ-
layıcılardan oluşan sektör profesyonellerini 
perakendenin yeni dinamiklerini konuşmak 
üzere bir kez daha bir araya getirmekten 
mutluluk duyduklarını belirten GPD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, şöyle 
konuştu: “Perakende sektörü, her alandaki 
yenilikleri hızlıca takip eden, uygulamaya 
alan ve geliştiren bir sektör. Tedarikçilerimiz 
yeni ürün ve hizmet geliştirirken, bizler de 

tüketicimize bu ürün ve hizmetleri ulaştı-
rırken sürekli bir yenilik peşindeyiz. Alış-
veriş deneyimini geliştirmek ve yenilikleri 
uygulamak da perakendenin devamlı gün-
deminde yer alıyor. Tüm bu alt başlıklar 
bazında yeni fikirleri ve çalışmaları kongre-
mizde görüşeceğiz.”

Sektörün gündemindeki sıcak konula-
ra da değinen Songör, “İçinde bulundu-
ğumuz ekonomik durumda, bizler kendi 
gücümüzle finansman desteği sağlamaya 
çalışırken, tedarik zincirimizin de sekteye 
uğramaması gerekiyor. Tedarikte zorluk 
çekmememiz, stoklarımızı iyi yönetebil-
memiz ve üretim maliyetlerinin de kontrol 
altında kalması sayesinde tüketicimize de 
fiyat artışı yansıması en az düzeyde kala-
caktır” dedi. Perakendecilerin, üretim sek-
törü ile son tüketiciler arasında bir dağıtım 
ve köprü görevi üstlendiğini vurgulayan 
Songör, “Tedarikçimizin önünü kesmeden, 
ürün ve hizmetleri hijyenik ortamda ve en 
iyi fiyatla tüketiciye ulaştırma görevimizde 
daima tüketicimizin tarafında olduğumu-
zun altını çizmek isterim” şeklinde konuştu.

Özellikle modern perakende sektörünün 
enflasyonu önleyen, tüketiciye daha çok 
ödeme yöntemi alternatifi ve ürün çeşit-
liliği sunan ve tüketici haklarını koruyan 
bir yapısı olduğunu vurgulayan Songör, 
“Üretici ile son tüketici arasında köprü va-
zifesi gören perakendeciler olarak, tedarik 
zincirimizden gelen fiyat dalgalanmalarını 
tüketicimize en az düzeyde yansıtmak için 
kendi finansman kaynaklarımızı zorluyo-
ruz. Ölçeğimizi kullanarak sağladığımız 
fiyat avantajıyla da son fiyatlarımızı den-
gelemeye çalışıyoruz. Ancak buna rağmen 
gıda fiyatlarındaki artışlar sürekli biz pera-
kendecilere mal ediliyor. Yeni düzenleme-
lerle birlikte satış etiketlerinde ürünlerin 
alış fiyatlarını ve dolayısıyla bazı kalemler-
de aslında zarar ettiğimizi göstermemize 
rağmen bu durumla baş etmeye çalışmak-
tan, kendi asıl işlerimize yoğunlaşamadığı-
mız zamanlar oluyor” dedi.

GPD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Or-
tak Gelişim Kongresi’nin sektörün güncel 
konularının tüm taraflarca konuşulduğu 
en büyük etkinlik olduğunu vurgulayarak, 
sağlanan network sayesinde yeni iş birlik-
lerine büyük imkan tanındığını belirtti. Ay-
kaç şöyle devam etti: “Sabah erken saatte 
gerçekleştirdiğimiz Tanışma Maratonu ve 
gün boyu gezilebilen Gelişim Market küçük 
üreticilerin kendilerini tanıtması ve ulusal 
pazara açılabilmesi açısından büyük önem 
taşıyor. Geçmiş yıllarda kongremizde tanı-
şarak iş birliklerini geliştiren firmalarımızın 
olması ve gün geçtikçe sayılarıyla hacimle-
rinin artması bizi çok mutlu ediyor. Bu sene 
ayrıca kooperatifleri de hem sahneye hem 
markete taşıyarak onlara verdiğimiz desteği 
vurgulamak istiyoruz.”

Sektörün istihdama olan sürekli katkısının 
da altını çizen Aykaç, “Devletimizin verdi-
ği asgari ücret desteğinin sürmesi ve kalıcı 
hale gelmesi, perakendenin istihdama olan 
katkısının artarak büyümesini sağlayacaktır” 
ifadelerini kullandı.   

GPD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, 
“Perakende sektörü, sağladığı istihdam, 
bulunduğu şehirlere getirdiği ekonomik 
canlılık ve üreticiye yaptığı katkılarla eko-
nominin en büyük destekçisi. 81 ildeki ma-
ğazalarımız ile her şehirde istihdam imkanı 
sunuyoruz. Kooperatiflerimize ve çiftçile-
rimize sunduğumuz ürün alımı garantimiz 
ve yarattığımız ilave iş kollarıyla büyük şe-
hirlere göçü tersine çeviriyoruz. Perakende 
yöresel kalkınmanın lokomotifi” dedi. Taze 
ürünlerdeki kayıpların azaltılmasının ülke 
ekonomisine katkısının önemini vurgula-
yan Tort, bu alanlarda yapılacak yatırımların 
özel teşviklerle desteklenmesi gerektiğini 
ifade etti. Tort sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu yıl kongremizin temasını ‘Yeni Peraken-
de’ olarak belirledik. Zira, dijital dönüşüm ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda tüketi-
ci profili ve beklentiler de hızla değişiyor. 
Yeni formatlar, yeni iş modelleri kuruluyor. 
Değişimin bu denli hızlı olduğu bir ortama 
perakendecilerin de hızla ayak uydurması, 
müşterisinin beklentilerini anlaması ve daha 
beklenti oluşmadan tespit edip uygulamaya 
koyması gerekiyor.” 

.

GIDA  ENFLASYONUNUN SEBEBI 
OLARAK GÖSTERILMEMIZ HAKSIZLIK
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Raisa & 
Vanessa 
Kırmızı 
Halıda Sara 
Sampairo’yu 
giydirdi

Raisa & Vanessa; Hollywood’daki varlığını pe-
kiştirmeye devam ediyor. Amerikan şov dün-
yasının en çok takip edilen isimlerinin giymeyi 
tercih ettiği tasarımcılar, bu kez Victoria Sec-
ret’ın gözde modellerinden Sara Sampairo’yu 
giydirdi.

Markanın 24 Şubat 2017 tarihinde, dünya moda 
haftalarından önce sunduğu Sonbahar-Kış 
2019 koleksiyonundan tüy ve inci detaylı mini 
bir elbise giyen Sara Sampairo, 7 milyon takip-
çisi olan Instagram sayfasından bu özel fotoğ-
rafı paylaştı. Dünyanın önde gelen moda evle-
rinin podyumlarında yürüyen Portekizli model, 
aynı zamanda dünya moda sektöründe karşılık 
bulan açıklamalarıyla da tanınıyor.

Raisa & Vanessa 2017 yılından beri yurt dışında 
adını gittikçe artan bir hızla duyuruyor. Mar-
kanın tasarımlarını geçtiğimiz aylarda Hailey 
Baldwin, Vanessa Hudges, Rita Ora, Chrissy Tei-
gen, Victoria Justice, Camilla Cabello gibi dünya 
yıldızları da tercih etti.

Raisa & Vanessa, gerçekleştirdiği özel moda 
şovları, her sene bir önceki ile yarışan koleksi-
yonları ve incelikli tasarım anlayışlarıyla dünya 
moda sahnesinde varlıklarını sürdürmeye de-
vam edecek.
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Samsung Electronics’in İstanbul’un en göz-
de mekânlarından Bağdat Caddesi’nde açtı-
ğı Türkiye’deki en büyük Samsung mağaza-
sı renkli etkinliklerle ziyaretçilerine merhaba 
dedi.

Samsung Electronics Türkiye, ülkemizdeki 
en büyük mağazası için İstanbul’un en göz-
de mekânlarından Bağdat Caddesi’ni seçti. 
Ziyaretçilerin Samsung’un tüm mobil ürün-
lerini ve mobil ürün ekosistemini ilk elden 
deneyimleyerek uzmanlardan bilgi alabi-
lecekleri 1.200 metrekare büyüklüğündeki 
yeni mağazası alışılmışın dışında bir dene-
yim yaşatıyor. Yeni mağaza, ücretsiz kab-
losuz internet bağlantısı, kahve ikramı ve 
ziyaretçilerin serbestçe vakit geçirebileceği 
çalışma alanları ile misafirlerine teknoloji 
mağazalarından beklenmeyen bir deneyim 
sunuyor. 300 metrekarelik arka ofis alanında 
ise, mağaza çalışanlarının konforu ve huzur-
lu çalışmaları için uygun ortam sağlanıyor.

SAMSUNG’UN 
EN BÜYÜK 
MAĞAZASI 
IÇIN BAĞDAT 
CADDESI’NDE 
KARNAVAL  
GIBI AÇILIŞ

Samsung’un Mobil Ekosisteminin Ulaştı-
ğı Noktaya Şahit Olun

Samsung’un Bağdat Caddesi’ndeki Dene-
yim Mağazası, teknoloji severlerin buluşma 
noktası olacak şekilde tasarlandı. Yeni ma-
ğazada mobil cihazlar, mobil cihazlara ait 
aksesuarlar ve mobil cihazlarla entegre ça-
lışarak günlük hayatı zenginleştiren TV’ler, 
akıllı ev ve ev eğlence sistemleri bulunuyor. 
Mağaza, dünyadaki en büyük Samsung ma-
ğazalarından biri olması açısından da dikkat 
çekiyor.

Son Teknoloji Samsung Ürünleriyle Akıllı 
Evler Hayat Buluyor

Yeni Deneyim Mağazası’nda “Nesnelerin 
İnterneti” teknolojisi ile birbiriyle iletişim 
kurabilen ürünlerin sergilendiği Akıllı Ev bö-
lümünde son teknoloji ürünlerin ev hayatını 
ne kadar kolaylaştırdığı tecrübe edilebiliyor. 

Ayrıca fotoğrafçılık, müzik, fitness, oyun 
ve 4 boyutlu Sanal Gerçeklik temalarına 
sahip Deneyim Alanları sayesinde tüke-
ticiler ilgi duydukları alanların Samsung 
teknolojileriyle nasıl bir dönüşüm geçirdi-
ğine şahit oluyor.

Karnaval Atmosferinde Açılış

Bağdat Caddesi, yeni Deneyim Mağaza-
sı’nın ziyaretçileri ile buluşmasını kutla-
mak için organize edilen eğlenceli aktivi-
telerle tam bir karnaval havasına büründü. 
Açılış etkinliğinde, dünyayı kasıp kavuran 
Fortnite oyunu ile bir turnuva da gerçek-
leştirildi. Yüksek mobil oyun performan-
sı sayesinde Galaxy Note9 ile en yüksek 
kalitede ve akıcı bir şekilde oynanabilen 
Fortnite oyununda en iyi olmayı başarabi-
len oyuncuya Galaxy Note9 hediye edildi.

Şehir hayatı ile bisiklet sporunu birleştiren 
Urban Riders’ın seanslarına katılan ziya-
retçiler ise bir yandan eğlenirken bir yan-
dan da kaç kalori yaktıklarını, Türkiye’de 
satışına yeni başlanan Galaxy Watch akıllı 
saatlerinden takip ettiler. Extreme Team 
ise “The School of Samba” gösterileriyle 
açılışı tam bir karnaval havasına çevirdi.

Tişört boyama da dâhil olmak üzere eğ-
lenceli birçok atölye çalışması ile renkle-
nen Samsung Bağdat Caddesi Deneyim 
Mağazası’nda gecenin kapanışı ise Unin-
vated Jazz Band’ın muhteşem konseri ile 
yapıldı.

Samsung’un en son teknoloji ürünlerini 
görmek ve sıra dışı konsepte sahip yeni 
mağazasını deneyimlemek isteyenler  
Bağdat Caddesi adresindeki Samsung De-
neyim Mağazası’nı ziyaret edebilirler.
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Perakende sektöründe elektronik fiyat eti-
ketleri ile zaman ve maliyet tasarrufu sağ-
layan Sensormatic, yeni yönetmelik sonrası 
ek bilgilerle donatılması gereken fiyat eti-
ketlerine geçişi kolaylaştırıyor.

Perakende sektörünün karşılaştığı zorluk-
lardan biri, fiyat etiketindeki değişkenlik-
ler nedeniyle etiketleri sıklıkla değiştirmek 
durumunda kalmaları. Bu nedenle ürünler 
raftaki konumlarını korusa bile fiyat etiket-
lerinin mağaza personelleri tarafından gün-
cellenmesi gerekiyor.

Perakende sektörüne sunduğu teknolojik 
çözümlerle bu sorunu giderme yolunda 
önemli bir kolaylık sağlayan Sensormatic, 
şimdi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ta-
rafından yayımlanan yeni yönetmelikle eti-
ketlere ek bilgiler yerleştirmek durumunda 
olan sektör temsilcilerine destek oluyor.

Akıllı sensörleri ve anlık güncellenebilen di-
jital fiyat ekranı sayesinde mağaza müşte-
rilerinin doğru bilgilendirilmesinin yanında 
pek çok ek fayda özelliği sunan Elektronik 
Fiyat Etiketleri, yeni yönetmeliğe hızlı ve ko-
lay bir şekilde uyum sağlamak isteyen pera-
kendecilere yardımcı oluyor.

Yönetmelikle birlikte değişen yeni etiket-
lerin artık sadece satış fiyatı ve birim fi-
yatından ibaret olmadığına dikkat çeken 
Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, getirilen 
yeni kriterlerin daha fazla bilgi içerdiğini ha-
tırlatıyor. Yeni yönetmeliğe göre etiketler-
de üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler 
dahil satış fiyatı, birim fiyatı, en son yapılan 
fiyat değişikliği bilgisi, yerli olup olmadığı 
bilgisi, ithal olması durumunda üretildiği 
ülkenin ismi gibi bilgilerle birlikte daha faz-
la değişkenin olduğunun altını çizen Uzelli, 
Elektronik Fiyat Etiketleri çözümünün hem 
yeni olan hem de gelecekte yapılabilecek 
yasal düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum 
sağlanmasının kolaylaştıracağını ifade edi-
yor. Fiyat etiketlerinin ürünün pazarlanması 
için önemli bir mecra olduğunu sözlerine 
ekleyen Uzelli, fiyat etiketlerinde ürün hak-
kında içerik, kalori vb. bilgilerin verilmesi ile 
tüketici için daha cazip bir hale gelmesinin 
sağlanabileceğinin altını çiziyor.

90 bin ürünün bilgileri 1 saat içinde güncel-
lenebiliyor.

Özellikle ürün değişiminin sıklıkla yaşan-
dığı büyük market ve mağazalar için ciddi 
bir tasarruf sağlayan Sensormatic Elektro-
nik Fiyat Etiketleri, hata yapılma riskini de 
ortadan kaldırıyor. Mağaza personeli için 
önemli bir zaman ve iş gücü kaybına neden 
olan fiyat güncellemelerinin merkezi bir 
sistem üzerinden, hızlı ve hatasız yapmayı 
mümkün kılan çözüm, 90 bin ürünün fiya-
tının 1 saat içinde değiştirilebilmesine ola-
nak tanıyor. Tüm fiyatların tek merkezden 
kontrol edilmesi, reyon ve kasa arasındaki 
her türlü fiyat tutarsızlığının önüne geçiyor. 
Böylece mağaza içi operasyonlarını iyileşti-
ren perakendeciler, mevcut personellerini 
daha yüksek katma değere sahip süreçlere 
yönlendirebiliyor.

Mağaza içi promosyonlar rekabet kozu-
na dönüşüyor

Mevsimsel geçişler ya da bayram veya yıl-
başı gibi hemen her şirketin kampanya dü-
zenlediği dönemlerde Elektronik Fiyat Eti-
ketleri’nin avantajı daha da artıyor. Mağaza 
içi promosyonların yönetimini kolaylaştıran 
bu çözüm, promosyonlu ürünlere ait akıllı 
etiketlerin flaş sinyali vermesi, müşterinin 
dikkatini bu ürünlere çekiyor ve kampanya-
nın etkisi arttırılıyor.

Reyon tamamlama hızı iki katına çıkıyor

Müşterinin mağaza içinde gezerken sepe-
tine eklediği, ancak herhangi bir sebeple 
satın almayıp kasada bıraktığı ürünün tek-
rar kendi rafına dönmesi ve reyonda azalan 
ürünlerin tamamlanması gerekiyor. Raflarda 

aynı nitelikte ürünün çok sayıda farklı mo-
deli bulunduğu için, ürünün ait olduğu re-
yon bilinse dahi doğru rafı bulmak vakit ala-
biliyor. Ürünler yanlış raflara konulabiliyor.

Ürünün doğru rafa yerleştirecek personelin 
işini hatasız olarak, çok kısa sürede yapması, 
Elektronik Fiyat Etiketleri ile mümkün olu-
yor. Görevli personel ürünü sisteme tarat-
tıktan sonra, mağaza içindeki konumunu 
kolayca buluyor. İlgili reyona geldiğinde ise 
ürüne ait Elektronik Fiyat Etiketi ışıklı sinyal 
vererek, doğru rafı arama sürecini ortadan 
kaldırıyor. Böylelikle perakendeciler için 
personel verimliliği kayda değer oranda iyi-
leştiriliyor.

Online siparişleri yönetmek daha kolay

Tüketicilerin mağazaya gitmeden online 
olarak verdikleri siparişlerdeki ürünleri ma-
ğaza personelinin hızlı bir şekilde reyonlar-
dan toplaması gerekiyor. Mağaza personeli, 
Elektronik Fiyat Etiketi uygulamasını kulla-
narak internet üzerinden gelen siparişlerin 
reyonlardan toplanmasını çok daha kolay 
ve hızlı gerçekleştiriyor. Her bir ürünün ma-
ğaza içindeki konumunu anında tespit eden 
uygulama, reyonlara eklenmiş Elektronik Fi-
yat Etiketleriyle iletişim kuruyor ve mağaza-
nın dört bir yanındaki ürünlerin toplanması 
için en verimli rotayı oluşturuyor.

Mağaza personeline düşen tek iş, haritayı 
takip ederek geldikleri reyonda flaş sinyal 
veren Elektronik Fiyat Etiketini bulup, ilgili 
ürünü almak oluyor. Reyondan her bir ürün 
alındığında, bir sonraki etiket sinyal verme-
ye başlıyor ve böylelikle gelen siparişler son 
derece hızlı, hatasız ve verimli biçimde se-
pette toplanıyor.

Sensormatic Elektronik 
Fiyat Etiketleri 
Perakende Sektörünün 
Yeni Yasal Mevzuata 
Uyumunu Kolaylaştırıyor



Keyifli Anların AdresiKeyifli Anların Adresi
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Avrupa‘nın 1 numaralı elektronik peraken-
decisi MediaMarkt, Türkiye’deki büyümesi-
ne hız kesmeden devam ediyor. Aynı gün 
içerisinde hem İstanbul’da Capacity AVM’de 
hem de Ankara’da Atlantis AVM’de birer 
mağaza açan MediaMarkt, böylece toplam 
18 ildeki mağaza sayısını 71’e, toplam m2’si-
ni ise 152.000’in üzerine çıkarttı.

En bol ürün seçeneğini, yüksek kalite ve uy-
gun fiyatlarla müşterileriyle buluşturan ve 
mağazalarında yarattığı deneyim alanlarıyla 
alışverişi keyifli hale getiren MediaMarkt, 
yeni açtığı 2 mağazasında açılışa özel cazip 
kampanyalar ve indirimler sundu.

Aynı gün içerisinde açtığı iki adet mağaza-
sı ile 2018 yılı başından bu yana 11 ilde 18 
yeni mağazayla büyüme başarısını kutlayan 
MediaMarkt’a, müşterilerinin ilgisi yoğun 
oldu. Birçok kampanya ve indirimin günler 
öncesinden duyurulduğu iki mağazada bü-
yük ilgi gördü.    

Türkiye’nin en geniş kapsamlı teknoloji pe-
rakendecisi konumunda olan ve 2 binden 
fazla çalışanıyla yılda 150 milyondan fazla 
ziyaretçiyi ağırlayan MediaMarkt, Bakırköy 
Capacity mağazasıyla İstanbul’daki 22’inci; 
Atlantis AVM’deki mağazasıyla da Anka-
ra’daki 10’uncu mağazasını açmış oldu.

MediaMarkt olarak elektronik perakende 

sektöründeki uluslararası deneyimlerini 
Türkiye’nin tercih ve ihtiyaçlarıyla harman-
layarak özel bir ürün çeşitliliği ve müşteri 
deneyimi yarattıklarını belirten Media-
Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal 
Gökyıldırım, “Türkiye’de müşterilerimizle 
buluşma noktalarımızı hız kesmeden ar-
tırmaya devam ediyoruz. 2018 yılında bu-
güne kadar, 11 farklı ilde 18 yeni mağaza 
açtık ve toplamda 18 ilde 71 mağazaya 
ulaşmış olduk. Elektronik perakende konu-
sunda Türkiye’de ürün çeşitliliği ve uygun 
fiyat gibi güçlü yönlerimizin yanı sıra uz-
man ekibimiz ve mağaza içinde yaşattığı-
mız deneyimle de fark yaratmaya devam 

edeceğiz” ifadelerini kullandı.

En Bol Ürün Çeşidi En İyi İndirim ve Kam-
panyalarla

İstanbul’da Capacity AVM’de ve Ankara’da 
Atlantis AVM’de açılan her iki MediaMarkt 
mağazasında da tüketicileri açılışa özel 
cazip indirimler ve kampanyalar karşıladı. 
MediaMarkt müşterileri, cep telefonlarında 
%38’e, bilgisayarlar ve tabletlerde %57’ye, 
elektrikli ev aletlerinde %50’ye, televizyon-
larda %28’e varan indirimlerden yararlanır-
ken, ek kampanyalarda alışverişlerine ayrı 
bir avantaj ve keyif kattı. 28-29 ve 30 Eylül 
tarihlerinde bu mağazalardan yapılan alış-
verişlerde, “adrese teslim ücretsiz” olarak 
gerçekleşti. Bunun yanı sıra beyaz eşyaları-
nı yenilemek isteyenler için de “4 Al 3 Öde” 
kampanyası geçerli oldu. 27 ve 28 Eylül ta-
rihlerinde İstanbul Capacity ve Ankara At-
lantis AVM’den, marka ve modeli ne olur-
sa olsun, büyük beyaz eşya modellerinden 
birbirinden farklı modellerde toplam 4 ürün 
alanlar, sadece 3 ürün için ödeme yaptı.

Ayrıca MediaMarkt’ın tüm mağazalarında 
geçerli olan eski cep telefonunu getirene 
notebook’larda 2.000 TL indirim kampan-
yası, İstanbul Capacity ve Ankara Atlantis 
AVM mağazalarında da geçerli olmaya de-
vam etti.

MediaMarkt mağazaları, ziyaretçilerini ye-
nilikçi ürünleri deneyebildikleri inovasyon 
adaları ve VR deneyim stantlarıyla karşılı-
yor. Tüm mağazalarda elektronik etiketle 
her an güncellenebilen sistem bulunuyor. 
Ek olarak sonsuz raf sistemi sunan mağaza 
içi kiosk’lar sayesinde, tüketiciye o an stok-
ta olmayan ürünlerin bile hızlıca gönderimi 
sağlanabiliyor.

MEDIAMARKT HIZ KESMEDI AYNI GÜNDE 2 ŞEHIRDE 2 MAĞAZA AÇTI



/CapacityAVM

5 EKİM

Dilan Çıtak Tatlıses
12 EKİM

Şebnem Burcuoğlu
19 EKİM

Ayşen

YASEMİN ŞEFİK İLE İKİ KOLTUK
 SEVİLEN KONUKLARIYLA

CAPACITY AVM’DE DEVAM EDİYOR

FULYA 
KESKİN

TUĞBA
ALTINTOP

YELİZ
ÖNEY

26 EKİM

CANLI YAYIN!
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18. PERAKENDE GÜNLERI 
28-29 KASIM’DA LÜTFI 
KIRDAR KONGRE VE 
SERGI SARAYI’NDA
Sektörün heyecanı, birlikteliğin coşkusu ve 
deneyimlerin gücü bu sene 18’incisi düzen-
lenen Perakende Günleri’nde.

Perakende Günleri, Türkiye’den ve dünya-
dan lider konuşmacıların, yeni uygulama-
ların, çözüm odaklı tartışmaların, sınırsız 
network ve iş birliği olanaklarının bir araya 

geldiği en büyük platform. 

REEx (Retail Experience Exchange): 18. 
yılında Perakende Günleri’nde deneyimlerin 
gücü sektöre ışık tutacak. Ülkemizden ve 
yurt dışından birbirinden değerli konuşmacı-
lar,  başarı ve başarısızlık öyküleri ile değişik 
uygulamalarını paylaşacak,  işimizi koruyup 
geliştirmemiz için ilham verecek.

Fuar: Perakende sektörünün en etkili fuar 
organizasyonu olma özelliği taşıyan İstanbul 
Perakende Fuarı bu yıl da 1300’ü aşkın firma 
ve 6000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayacak.

Perakende Güneşi Ödülleri: Perakendenin 
gelişimine başarılı ve özgün çalışmalarıyla 

katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik et-
meyi amaçlayan Perakende Güneşi Ödülleri 
sahiplerini bulacak. 

B2B: Türkiye ve yurt dışından Master Fran-
chisee gruplarını, AVM yatırımcılarını, kira-
lama firmalarını ve ülke danışmanlarını bir 
araya getirecek olan Perakende Günleri, B2B 
toplantıları ile geniş network ve iş birliği ola-
nakları sağlamaya devam edecek.

Teknoloji ve dijitalleşmeden e-ihracata, mali-
yet düşürme ve satış stratejilerinden müşteri 
davranışlarına kadar geniş bir yelpazede de-
neyim ve bilgi paylaşımı, network olanakları 
ve birlikteliğin coşkusu Perakende Günleri 
2018’de.

MALl &MOTTO / Haberler
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PRESSOTERAPI (LENF DRENAJ & PNÖMATIK KOMPRESYON)

Pressoterapinin bir diğer adı da ‘Pnömatik 
Kompresyon’dur. Pressoterapi temel olarak 
basınç sistemiyle çalışan ve mekanik etkiy-
le lenfatik ve genel dolaşım drenajı sağla-
yarak bacaklarda oluşmuş ödem ve selülit 
problemlerinde etkin sonuçlar elde edilen 
bir tedavi yöntemidir. Pressoterapi, vücut-
taki lenf noktalarından başlayarak yapmış 
olduğu basınçlı uyarılarla ayak tabanından 
göğüs altına kadar uygulanan bir basınç te-
rapisidir. Vücuttaki lenfatik ve venöz dolaşı-
mı hızlandırarak damarlar arasında biriken 
sıvıyı drene eder. Selülit, özellikle kadınlar-
da oluşan; ergenlik, doğum ve menopoz 
dönemlerinde hormonal değişiklerle de 
tetiklenen aynı zamanda yanlış beslenme, 
hareket azlığı ile artan ve genellikle kalıtsal 
zemin taşıyan bir hastalıktır. Bölgedeki do-
laşım bozukluğu nedeniyle atılamayan tok-
sinler birikerek portakal kabuğu şeklinde bir 
görünüme neden olur.

Pressoterapi uygulaması sonucu estetik 
açıdan görünümün düzelmesinin yanında 
mevcut dolaşım bozukluğu giderildiği için 
toksinlerin vücuttan atılması da kolaylaşır. 
Pressoterapi uygulaması genellikle proble-
min durumuna göre tek başına veya diğer 
selülit ve bölgesel incelme tedavilerine (kar-
boksiterapi, mezoterapi vb.) ek olarak yapı-
labilir. Genellikle haftada iki kez planlanan 
ortalama, 20-30 dakika süren uygulamaları 
vardır.

Ne tip durumlarda uygulanır?

* Gevşemiş kas dokusu ve vücut sar-
kıklıklarının toparlanmasında, 
* Hamilelik sonrası oluşan varis, 
ödem (su toplanması) ve sarkıklık-
larda,
* Kilo probleminde,
* Selülit probleminde,
* Pasif jimnastik, 
* Lenf akımının düzenlenmesinde, 
* Cerrahi operasyon sonrası
(liposuction vs.) oluşan ödemin te-
davisinde,
* Sinüzit, saman nezlesi,
* Romatizma,
* Stres,
* Anksiyete,
* Yorgunluk, uykusuzluk,
* PMS (Regl öncesi gerginlik).

Pırıl Tezcan
Estetisyen ve Güzellik Uzmanı
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CEFIC’e Stevie 
Uluslararası Iş 
Ödülleri'nde 7 
Uluslararası Ödül

CEFIC tarafından yönetilen Palm City 
Mersin, CarrefourSA Bursa AVM 15. Ste-
vie Uluslararası İş Ödülleri’nde toplamda 
7 ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl ger-
çekleşen Anne Kokusu, Pozitif Günler, 
Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali ve 
Çocukların Dili Sözlüğü projeleri ile fark 
yaratarak dünyanın en saygın iş ödüllerin-
den biri olan Stevie Uluslararası İş Ödül-
leri'ne layık görüldü. 30’dan fazla ülkeden 
binlerce projenin yarıştığı Stevie Ödülle-
ri’nde CEFIC farklı kategorilerde 1 Altın, 
2 Gümüş ve 4 Bronz Ödülü kazandı. Ödül 
gecesi, 20 Ekim tarihinde Londra’da ger-
çekleşecek.

CEFIC, dünyanın en başarılı kurumlarını 
ödüllendirmek amacıyla hayata geçirilen 
ve bu yıl 15. kez verilen Stevie Uluslara-
rası İş Ödülleri’nden kazandığı 7 ödülle 
büyük bir başarıya imza attı. Altın, Gümüş 
ve Bronz olmak üzere 3 ayrı ödül tipi bulu-
nan ödül platformu 2002 yılından bu yana 
uluslararası şirket ve organizasyonları yıl 
içinde gösterdikleri performans ve sosyal 
hayata yansıyan pozitif katkıları çerçeve-
sinde ödüllendiriyor.

Yılın İletişim Kampanyası dalında gümüş, 
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi (Avrupa) 
dalında bronz ödül alan Pozitif Günler pro-
jesi; pozitif bir toplum, bir şehir, bir ülke 
ve bir dünya için harekete geçerek 1 ay 
boyunca Türkiye’nin önde gelen sivil top-
lum örgütlerini alışveriş merkezinde biraya 
getirdi. Ziyaretçileriyle sosyal sorumluluk 
proje fikir alışverişinde bulunuldu. 20.000 
kişinin katılım sağladığı bu proje, Pozitif 
Sergi – Pozitif Atölye/Pozitif Paylaşımlar 
ve Pozitif Söyleşi olarak üç ana başlıkta 
kurgulandı. Pozitif Günler projesi süresin-
ce herkese daha güzel ve daha yaşanılır bir 
dünya olması için güçlü mesajlar verildi.

CarrefourSA Bursa AVM ve Palm City 
Mersin AVM'de eş zamanlı olarak hayata 
geçirilen, “Anne Kokusu” projesi ise Yılın 
Gençlere Yönelik Pazarlama Kampanyası 
dalında altın ödül aldı. Bu projeyle çocuk-
lar annelerine en özel parfümü hazırladılar. 
Giydikleri beyaz önlüklerle ve kullandıkları 

materyallerle adeta birer küçük parfümör 
oldukları bu etkinlikte minik ziyaretçiler, 
annelerine kendi elleriyle en anlamlı hedi-
yeyi hazırlama imkanı buldular.

Çocukların Dili Sözlüğü projesi ise Stevie 
Uluslararası İş Ödülleri'nden Yılın Markalaş-
mış Kampanyası dalında gümüş, Yılın Sos-
yal Medya Pazarlama Kampanyası ve Yılın 
İletişim Kampanyası dalında bronz ödülün 
sahibi oldu. “Çocukların Dili Sözlüğü” dijital 
medya projesi ile bebeklikten çocukluk ça-
ğına kadar telaffuz edilen ve telaffuzu her 

çocukta değişiklik gösteren bu kelimeler, 
ilk defa bir sözlükte buluşturularak ölüm-
süzleştirildi.

Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali ise Yı-
lın Pazarlama Kampanyası (Kültür & Sanat) 
bronz ödülün sahibi oldu. Proje 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsa-
mında Mersin ve çevre ilçelerden yaklaşık 
40 okuldan 1.500 öğrencinin ve gösteri sa-
natları merkezinin yoğun katılımı ile Palm 
City Mersin Alışveriş Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.



Farkındalık Stüdyosu ve Cinemaximum iş birliğiyle
reklamınızı milyonlara ulaştırıyoruz! 36 şehirde 97 sinema

işletmesi ve 847 salon sayısı ile Cinemaximum reklam
alanlarında yer almak için bize ulaşın!

REKLAMINIZI 

GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?
’DA

0212 924 32 96

Fuaye Aktiviteleri

Fuaye Anonsu
Gişe Üzeri Ekran Reklam  
Popcorn Kabı Üzeri Reklam

Salon İçi Aktiviteler

Video Wall
Bilet Arkası Reklam
Yürüyen Merdiven Giydirme
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Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin yönetimini 
üstlenen MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Müdürü 
Dr. Aydoğan Süer, Erzurum’un ekonomi ve turizmde var 
olan potansiyelini en üst noktaya çıkartmak adına çevre il-
ler Erzincan, Iğdır, Ağrı, Kars, Bayburt ve komşu ülkelerde 
yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. “Alışveriş merkezi-
mizi 12 ayda 19 milyona yakın ziyaretçi gezdi. Özellikle DAF 
kapsamında 70 bin İranlı turisti şehirde ağırlayarak güzel 
bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Bundan böyle Erzu-
rum, başta kış sporları ve alışveriş turizmi olmak üzere, her 
alanda daha fazla öne çıkacak” dedi. 

Yaklaşık 12 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımı ve Murat Boz’un muhteşem konseriyle unu-
tulmaz bir açılış yapan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi, bu süre içinde şehir halkı, çevre iller ve komşu 
ülkelerden 19 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Doğu’nun Paris’i 
olarak anılan ve kış turizminin gözde şehri olan Erzurum’da, 
500 milyon TL’lik bu dev yatırımının yönetiminde ise sektö-
rün deneyimli isimlerinden “Alışveriş ve Perakendede Sür-
dürülebilirlik” ve “AVM’lerin Geleceği” kitaplarının da yazarı 
olan Dr. Aydoğan Süer, alışveriş merkezinin Erzurum’un 
ekonomi ve turizmdeki konumunu yükseltebilmesi için 
önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. 

Tam 160 bin metrekare alana kurulan Erzurum MNG Alış-
veriş ve Yaşam Merkezi, Doğu’nun en büyük AVM’si olma 
özelliğini taşıyor. İşletmedeki tema parkı, atlıkarınca, dön-

me dolap ve renkli etkinlikleri ile başlı başına bir eğlence 
merkezi gibi… Tiyatro, sinema ve sanat galerisi, şehrin kül-
tür-sanat hayatına hareket getiriyor. Şehir halkına ek olarak 
Erzincan, Iğdır gibi merkezlerden de yoğun ziyaretçi akını-
na uğrayan Erzurum MNG, Türkiye ve dünyadan 175 seçkin 
marka ile alışverişte dünya standartlarını sunuyor. 

Erzurum’a Fayda Getirecek Her Projeyi Önemsiyoruz  

Erzurum MNG Yönetimi, çoğu Erzurumlu 1.500 kişilik ekibi 
ile şehrin ticaret ve turizmde öne çıkabilmesi için var gü-
cüyle çalışıyor. Bu kapsamda, 2011 yılında Dünya Üniversi-
telerarası Kış Oyunları’na (UNIVERSIADE) ev sahipliği yapan 
ve 2024 yılında gerçekleştirilecek olan Kış Olimpiyatları için 
aday olan şehrin, dünya çapında tanıtılması konusunda 
uluslararası arenada önemli çalışmalar gerçekleştirilmek-
te… Yemek katında sunduğu özel lezzetler, markaların 
kampanya ve promosyonlarının yanı sıra her hafta sonu 
farklı etkinliklere imza atan AVM, konserler ve çocukların 
gönlünde taht kuran palyaçolara ek olarak her zaman şık 
dekorasyonu ile beğeni topluyor. Her ay küçük dokunuş-
larla iç mekân tasarımında yeniliklere giden yönetim, ışık-
landırılmış renkli ağaçlar, önemli günlere özel konsept süs-
lemeler ve zarif sunumları ile konuklarına verdiği değeri her 
gün yeni baştan gösteriyor.

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, 
“Kendimizi turizm ve ekonomi konusunda Erzurum’un elini 
güçlendiren önemli bir şirket olarak görüyoruz ama bunun 
ötesinde özellikle şehre gelen turistler için yüksek kalite 
sunan, alışveriş konforunu yükselten, sevecen bir ev sahibi 
gibiyiz” diyor. 

SEÇKIN MARKALAR VE SOSYAL YAŞAMA ZENGINLIK GETIRDIK

Dr. Aydoğan Süer
MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü



41

Röportaj / MALl&MOTTO 
14-16 Kasım 2018 
Palais des Festivals
Cannes, Fransa

80 Ülke · 2.100 Perakendeci 
8.600+ Katılımcı 2.500+ Geliştirici 
100+ Oturum · 1.000+ Yatırımcı 
700 Katılımcı Firma

TÜRKİYE MAPIC’E HAZIR
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MINISTRY OF TRADE

REPUBLIC OF TURKEY

Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ

Erkan Özçoban • erkan@alkas.com.tr 
Tel: 0212 284 86 50 • Faks: 0212 284 86 53

MAPIC Contact

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

Perakende ve gayrimenkul sektörünün uluslararası etkinliği MAPIC’e 200’ün üzerinde kişi katılım gösterecek.

Bu yıl beşinci kez kurulacak ve B2B toplantıların gerçekleşeceği, İHKİB ve BMD işbirliği 
ile kurulan “Turkish Brands” standında, Aymarka, B&G Store, D’S Damat, Gönül Kahvesi, İpekyol ve 

Kiğılı markaları yer alacak. Her sene olduğu gibi uluslararası katılımcılar 
Turkish Brands standında verilecek kokteylde ağırlanacak.

Bu sene ilk olarak MAPIC’e stant ile katılım sağlayacak olan Galataport, sadece Türkiye ekonomisine 
değil ülke turizmine de önemli katkıları olacak projelerini uluslararası katılımcılara tanıtacak.

Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin 
ev sahipliğinde, Türkiye gayrimenkul ve perakende sektörünün uluslararası sektör liderleriyle bir araya 

geleceği “Turkey Investors Networking Dinner” düzenlenecek. 

Turkish Brands standına katılım gösteren markaların üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla bir ana 
oturum gerçekleşecek. Türk perakendesinin ekonomiyi destekleyen gelecekteki yatırım planlarına ve 

Türkiye’nin yatırım fırsatlarına odaklanacak olan konuşmacılar, aradıkları yeni lokasyonlar, franchise’lar 
ve yurt dışı açılım profi lleriyle ilgili görüşlerini aktaracak.

Her sene olduğu gibi fuarın son gününde sektörün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu 
MAPIC Ödül Töreni’nde fi nale kalan fi rmalar ödüllerini alacak. 
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14 - 16 ŞUBAT 2019

Destekçilerimiz

Bu yıl 14-16 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşecek Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı AT-
RAX’19’da tema, ‘Mutlu Şehirler’ olarak belirlendi.

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan ATRAX 2019 Fuarı, her 
yıl olduğu gibi binlerce sektör profesyonelini bir araya getir-
meye hazırlanıyor.

ATRAX Konferansı’nda Bu Yıl “Mutlu Şehirler” Konuşu-
lacak!

Sponsorluğunun Polin Waterparks tarafından üstlenildiği 
ATRAX Konferansı’nın bu yıl ki teması “Mutlu Şehirler” oldu. 
“İnsanlar içinde bulunduğu şehrin bilinci ile şekilleniyor, şeh-
rin ruhu o şehirde yaşayanların duygu durumlarını etkiliyor 
ve mutlu ya da mutsuz insanlar var edebiliyor.”

ATRAX 2019 Fuarı tema kapsamında, “Mutlu şehirler inşa et-
menin önemi, eğlence ve rekreasyonun şehir halkının mutlu-
luğuna katkısı” konulu konferanslar ile yarışmalar yapılarak, 
konunun uzmanları ve yerel yönetimler ile buluşulacak. 

Sektörel gelişmelerin ele alındığı ATRAX Konferansı, bu yıl da 
sektör liderlerinin, akademisyenlerin, dernek başkanlarının, 
başarılı isimlerin ve kurum-kuruluş yöneticilerinin katılımıyla 
gerçekleşecek. 

Shining Star Awards ile Sektörün ‘En’leri Ödüllendirile-
cek

Eğlence ve rekreasyon sektöründe öne çıkan projelerin ödül-
lendirildiği Shining Star Awards, bu yıl 6. kez organize edili-
yor.  “Eğlencenin Yıldızları” ve “Etkinliğin Yıldızları” olarak 2 
temel kategori kapsamında gerçekleşen başvurular sektörün 
uzman kişilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek 
ödüllendiriliyor.  

ATRAX’19 Katılımcılarından Bazı İsimler

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden eğlence ve rekreasyon 
sektörünün güçlü oyuncularını ağırlayan ATRAX Fuarı, birbi-
rinden iddialı firmalara ev sahipliği yapacak.

ATRAX’19’da sektörün gelişim ve değişimine öncülük edecek 
proje ve ekipmanları ile Polin Waterparks, Balo, Brunswick, 
Meridyen Oyun Makinaları, Sukeyna, Dof Robotik gibi sektö-
rün önde gelen firmaları ağırlıyor. 

Türkiye ve Afrika, Balkan ve Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Türki Cumhuriyetleri’nden yoğun katılım 
ile gerçekleşen fuarda katılımcı firmalar eğlence ve rekreasyon 
sektörünün yenilikçi ürün ve teknolojilerini, güncel oyun ekip-
manlarını sergileyecek.

ATRAX 2019 FUAR TEMASI “MUTLU ŞEHIRLER”



14 - 16 ŞUBAT 2019

Destekçilerimiz
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

25 Mayıs 1978 İstanbul doğumluyum. Li-
sans eğitimimi Marmara Üniversitesi İşlet-
me Fakültesi’de tamamladım. 1994 yılında 
perakende sektörünün dev isimlerinden 
biri olan Vakko’nun satış departmanın-
da çalışarak iş hayatıma ilk adımımı attım. 
Unitim Holding ve British Home Store mar-

kalarında yöneticilik göreviyle perakende 
sektöründeki kariyerime devam ettim. 2007 
yılından sonra alışveriş merkezleri yöneti-
mini üstlendim. Kale Outlet Center Alışveriş 
Merkezi’nde 2012 yılına kadar Pazarlama 
Müdürü, daha sonra Historia Alışveriş Mer-
kezi’nde Kiralama Müdürü olarak çalışmayı 
sürdürdüm. Ardından İnside Alışveriş Mer-
kezi Yönetim Danışmanlığı şirketinde Pa-

zarlama Direktörü olarak görevimi gerçek-
leştirmiş olup şimdi de DCC Gayrimenkul 
ve İş Geliştirme şirketi bünyesinde AVM 
Yönetim Danışmanlığı şirketinde, Proje Yö-
netim Direktörü olarak kariyerimi sürdür-
mekteyim. 

Mall&Motto okuyucularına DCC Gayri-
menkul‘den bahseder misiniz?

DCC Gayrimenkul ve İş Geliştirme şirketi 
olarak alışveriş merkezlerine yönetim, ki-
ralama ve pazarlama danışmanlığının yanı 
sıra perakende firmalarına da lokasyon ve 
marka danışmanlık hizmetleri sunan bir fir-
mayız. 

Özellikle alışveriş merkezlerinin projeden 
kuruluş aşamasına, mimari destekten tüm 
aşamalarına kadar gereken desteği sağlı-
yoruz. 

Projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Yürütmekte olduğumuz projeler farklı iller-
de ve farklı konseptlere sahip olan alışveriş 
merkezleridir. Açık ve kapalı alana sahip 
alışveriş merkezleri projelerimizden bazıları 
ise; Sakarya, Eskişehir, Burhaniye ve Çer-
kezköy’de bulunmaktadır.

Başarılı bir proje çalışmasında nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Lokasyondaki müşteri profiline uygun mar-
kaların belirlenmesi ile işe başlıyoruz. Ziya-
retçilerin memnuniyetini artırıcı tüm kriter-
lere özellikle dikkat ediyoruz. Merkezlerde 
çocukların ve ailelerin tüm ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek mimari özellikleri dahil ettiri-
yoruz. Özellikle görme engelli ziyaretçile-
rimizin rahat hareket edebilecekleri alanlar 
ve yol çalışmalarına dikkat ediyoruz. Kısa-
cası ziyaretçiye set olabilecek etmenleri 
asgariye indirgeyerek memnuniyeti artırıcı 
alanlar yaratmaya özen gösteriyoruz.

Başarılı proje yönetiminin kriterleri sizce 
nelerdir?

Bir projenin başarılı olabilmesi için iki 
önemli kriter mevcuttur. İlk kriter bulun-
duğu çevredeki potansiyel ziyaretçilerini iyi 
tanımaktır. İkinci kriter ise, merkezin çekici-
liğini artırmak için yapılacak projelerdir. 
Bu çekim gücünün bir kısmını marka kar-
manızla, merkezde yapılan aktivite ve et-
kinliklerinizle sağlayabilirsiniz. Ama asıl 
sadık ziyaretçi kitlesini oluşturmanız için 
mağaza personellerinden başlayarak, mer-
kez içinde görev yapan tüm çalışanların 
müşteriye davranış şekillerini sıkı takip edi-
yor olmanız gerekiyor. Alışverişe gelen zi-
yaretçiyi memnun ettiğiniz sürece projenizi 
doğru yönetmiş olursunuz.

Ebru Mirza
DCC Gayrimenkul Proje Yönetim Direktörü  

“Alışverişe gelen ziyaretçiyi memnun 
ettiğiniz sürece projenizi doğru 

yönetmiş olursunuz”
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Günümüzdeki zorlu ekonomik gidişata rağ-
men işe alımda frene basmayan sektörlerin 
başında perakende geliyor. Sektörün özel-
likle saha kadroları için aday arayışı ise son 
hız devam ediyor. Mağaza çalışma koşulla-
rının pek çok kişi için zorlu olarak nitelendi-
rilmesi sebebiyle ortaya çıkan çalışan devir 
oranı da göz önünde bulundurulduğunda; 
perakende sektöründeki insan kaynakları 
ekiplerinin birinci önceliği işe alım süreci 
oluyor. Bu noktada ise perakende ekipleri-
nin imdadına son yıllarda trend bir kavram 
olan “Dijital İK” yetişiyor.

Perakende sektörü, yoğun işe alım tempo-
su ile hıza en çok ihtiyaç duyan sektörlerin 
başında geliyor. Aday yaratmak, seçilen 
adayların mülakat organizasyonu, mülaka-
ta ayrılan süreler, değerlendirme araçlarının 
uygulanması ve ayrı ayrı yorumlanarak so-
nuca gidilmesi oldukça zaman alan ve zah-
metli bir yöntem. Buna rağmen, perakende 
sektöründe çoğu kurum hala bu geleneksel 
yöntemlerle ilerliyor. Geleneksel yöntemler-
le yapılan değerlendirmeler ve yoğun müla-
kat süreçleri ise insan kaynakları birimlerinin 
daha önemli bir gündemi olan stratejik İK 
çalışmalarına yeteri kadar vakit ayıramama-
sına sebep oluyor. Madalyonun diğer yü-
zünde ise hiçbir değerlendirme aracı uygu-
lamadan, yüzeysel bir mülakat süreci ile işe 
alım yapan şirketlerin sayısı da azımsanma-
yacak düzeyde. Bu alımların yarattığı hayal 
kırıklığı ve şirkete verdiği zarar çoğu zaman 
pozisyonu boş tutmaktan daha fazla oluyor. 

Yenilikçi yaklaşımlar adayları etkiliyor

Assessment Systems CEO’su Levent Sevinç, 
dijitalleşen İK’ya en hızlı adapte olması ge-
reken sektörlerin başında yoğun işe alım 
yapan, devir oranı yüksek olan ve genç 
bir aday kitlesine sahip olan perakende-
nin geldiğini belirtiyor. Adaylara iyi bir işe 
alım deneyimi yaşatmak, hızlı ve yüksek bir 
tahmin gücü ile adaya ulaşmak ancak diji-
talleşen bir İK ile mümkün. Çevik İK anlayı-
şını benimseyen markaların bu dönüşüme 
daha hızlı adapte olduğunu belirten Sevinç, 

adayların kurumda çalışma tercihlerinde de 
bu tarz modern ve hızlı işe alım süreçlerinin 
olumlu yönde etkisi olduğunu vurguluyor. 

Dijital İK zaman kazandırıyor

Peoplise CEO’su Çağatay Güney’e göre de 
perakende sektöründeki İK ekiplerinin ba-
şarılarının en önemli faktörlerinden birinin, 
işe alımı hızlı ve doğru şekilde yapmaları 
olduğunu söylüyor. Diğer taraftan, bu he-
defe ulaşmak için ayrılan zaman, daha kritik 
öneme sahip görevlerin geri planda kalma-
sına sebep oluyor. Oysaki idari bir bölüm 
olarak görülen insan kaynakları artık şirket-
lerin stratejilerini belirleyen ana departman-
lardan biri. Güney, günümüz İK ekiplerinin 
işe alım gibi vakitlerinin çoğunu alan işlere 
pratik ama nitelikli çözümler bularak, kalan 
vakitlerini stratejik ortak olarak geliştirme-
leri gereken projelere ayırması gerektiğini 
vurguluyor. 

Dijital İK’nın Avantajları:

• İK ekiplerinin operasyonel yükünü 
hafifletmek,
• Daha fazla ve nitelikli doğru adaya 
ulaşmak,
• Değerlendirme araçlarının sonuç-
larının sistem tarafından yorumlanması, 
• Mülakat sorularının online yapıl-
ması ile aday deneyiminin iyileştirilmesi,
• Tüm değerlendirme adımlarının 
bütünleşik değerlendirilmesi ile yanılma pa-
yının azaltılması.

Zaman baskısı işe alım sürecini niteliksiz 
hale getirmemeli

İşe alım süreçlerinde, aday araştırma, müla-
kat, test, envanter gibi tüm değerlendirme 
aşamalarının tek bir online platform üze-
rinden yapılması hem vakit hem de nitelik 
anlamında geleneksel yöntemlere nazaran 
fark yaratıyor. Sık arama yapılan pozisyonlar 
için her değerlendirme aracında kurumun 
aradığı ideal profili belirlemek önemli. Bu 
sayede, değerlendirilen her adayın istenen 
düzeyde olup olmadığı kolayca tespit edili-
yor. Bunun yanında mülakat, test ve envan-
terden elde edilen verilerin birlikte değer-
lendirilmesi ile bütünleşik bir sonuç görmek 
ve bu yönüyle değerlendiriciden kaynaklı 
yorum hataları veya yanlış işe alım kararla-
rının verilmesini en aza indirmek mümkün. 

Perakende ihtiyaçlarına özel online işe 
alım platformu

Çalışan devir oranını istenen oranlara çek-
mek ve en doğru adayları işe almanın yolu, 
pozisyona uygun değerlendirme araçları 
kullanmaktan geçiyor. Diğer taraftan, işe 
alım için görüşülen adayların perakende 

sektöründe fazla sayıda olması ve bu aday-
larında uzun süreli araçları cevaplamaya 
isteksiz olması değerlendirme aracı kulla-
nım oranını düşüren faktörler arasında. Bu 
gerçekleri göz önünde tutarak Assessment 
Systems ile Peoplise iş birliğiyle hazırlanan 
“Perakende İşe Alım Paketleri” ile İK ekipleri 
sınırsız adaya online değerlendirme platfor-
mu kullanıcılığı sağlıyor. 

Peoplise ve Assessment Systems’ın pera-
kende sektöründeki ihtiyaçları ve hedef 
kitleyi göz önünde tutarak hazırladıkları bu 
paket, İK’cıların hâlihazırdaki işe alım süreç-
lerini iyileştirmelerine ve çok daha etkin bir 
aday deneyimi sunmalarına yardımcı olu-
yor. “Perakende İşe Alım Paketleri” işe alım 
sürecini optimize ederek maliyet tasarrufu 
sağlarken diğer bir yandan sosyal medya, 
psikometrik testler ve video teknolojileri ile 
de doğru adayı çekmelerini sağlıyor.

Bu paketin kullanıcılarından olan FLO Ma-
ğazacılık İK Direktörü Ersin Aydın, İK’da 
dijitalleşmeye oldukça önem verdiklerini 
belirterek, söz konusu paketin ihtiyaçlarına 
hem teknolojik hem de niteliksel anlamda 
cevap verdiğini belirtiyor. Paketin aynı za-
manda işe alım için ayrılan süreyi oldukça 
azalttığını bununla birlikte dil yeteneği, zi-
hinsel yetenek ve kurum yetkinlikleri gibi 
kavramları ölçerek tahmin gücünü yükselt-
tiğini ve adayı çok yönlü tanımayı olanaklı 
hale getirdiğini ifade ediyor. “Perakende İşe 
Alım Paketleri”nin geleneksel yöntemlere 
göre uzun vadede daha ekonomik bir çö-
züm olduğunun altını çizen Aydın, ek olarak 
online platformda kullanılacak araçların bi-
limselliğinin önemine değinerek, bu konuda 
titiz bir değerlendirme yaptıklarını söylüyor.

Perakende 
Sektörü 
Dijitalleşen 
IK’ya Hızla Ayak 
Uyduruyor! 

Levent Sevinç
Assessment Systems CEO’su 
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 
AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi son yıllarda enflasyon 
artış oranının çok üzerinde ve düzenli bir artış gösteriyor. 
Yukarı yönlü bu performans ağustos ayında da değişmedi 
ve endeks, 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın 
aynı ayı ile karşılaştırıldığında %30,2 artış kaydederek 
319 puana ulaştı. Bu artışta Kurban Bayramı’nın 
etkisi ile birlikte ziyaret sayısındaki düşüşe rağmen 
cirolardaki verimliliğin rolü olduğunu söyleyebiliriz. 
Buna ek olarak döviz kurlarında yaşanan ani artış, hızla 
yabancı markalarımızın ve yurt dışından ürün ithal eden 
perakende mağazalarının fiyatlarına yansımış gözüküyor. 
Tüm bunlara rağmen AVM müşterisinin ziyaretlerinin 
geçtiğimiz aya göre artırdığını ve alışverişlerine hız 
kesmeden devam ettiklerini gözlemliyoruz. Ayrıca cep 
telefonlarına ağustos ayında gelen taksit sınırlandırması 
sektörü kısa bir süre düşündürse de teknoloji kategorisi 
liderliğini sürdürmeye devam etti. Özellikle Türkiye’deki 
yaşamını sürdüren yabancıların ve ziyarete gelen 
turistlerin bu dönemde oldukça yoğun alışveriş yaptığını 
gördük. Bu nedenle perakende markalarımız, alışveriş 
merkezleri vasıtası ile cirolarını enflasyonun çok üstünde 
artırma fırsatı buldu.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki 
Perakende Ciro Endeksi’nin ağustos ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro 
endeksi 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan 
incelendiğinde %30,2 artış kaydederek 319 puana ulaştı. Ağustos ayı AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi bir 
önceki aya göre ise %17 oranında arttı. Kategorilerin tamamındaki bu artış, Kurban Bayramı ve döviz kurunda 
yaşanan artışın etkisi ile metrekare verimliliğindeki artış olarak gözlemlendi.

 

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Ağustos 2018’de İstanbul’da 1.430 TL’ye; Anadolu’da ise 
1.072 TL’ye yükseldi. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2018’de 1.215 TL olarak gerçekleşti.

Verimlilik Bir Kez Daha Teknoloji Kategorisinden Yana… 

Ağustos ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. 
Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %42’lik 
artış kaydetti. 

Geçtiğimiz yılın ağustos ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği %31,7, 
diğer* alanlar kategorisi metrekare verimliliği %31,7, giyim kategorisi metrekare verimliliği %31,6, ayakkabı 
kategorisi metrekare verimliliği %19,4 ve yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği %16,6 artış gösterdi. 

Perakendeciler AVM’lerde yine ciro rekoru kırdı: %30,2
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Ağustos 2018 ziyaret sayısı endeksi, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısında %1,9’luk bir 
azalma kaydedildi. Ağustos 2018 verileri bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise ziyaret sayısı endeksinde %4’lük 
bir artış yaşandığı ortaya çıktı.



51

Etkinlik / MALl&MOTTO 

GÜNCEL HABERLER • PERAKENDE HABERLERİ • RÖPORTAJ • MODA  •  ETKİNLİK HABERLERİ
ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • ASTROLOJİ • KAHVE MOLASI • SAĞLIK

Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Dünya Palas 34/B D:3 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : 0212 924 32 96 - Gsm : 0530 218 49 43 - Mail : info@fsreklam.com.tr

mallandmotto1 mallandmotto

Tıklayın, Habersiz Kalmayın!
www.mallandmotto.com
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Dr. Aydoğan Süer
MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü “İlk Yılımızda Hedeflerimizi Tutturduk”

Öncelikle bölgenin en büyük AVM’si 
olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’ni Mall & Motto okuyucularına 
anlatır mısınız?

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, Do-
ğu’nun en büyük, Türkiye’nin ise ilk 5’inde 
yer alan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi, 30 Eylül 2017 tarihinde Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından açıldı. İlk gün 250 bin kişinin gezdiği 
alışveriş merkezimiz ile şehrin sosyal yaşa-
mına ve kentteki ekonomiye canlılık getir-
diğimize inanıyoruz.

Alışveriş merkezimiz çocuklara yönelik bü-
yük bir tema parkına sahip. Tema parkımız; 
atlıkarıncası, dönme dolabı, roller coaster’ı, 
minyatür yapıları ve eğlenceli etkinlikleri ile 
başlı başına bir eğlence merkezini andırı-
yor. Aynı şekilde 350 koltuklu şehir tiyat-
romuz, sanat galerilerimiz, ses ve görüntü 
kalitesi olarak ileri teknoloji ile donatılmış 
sinemamız, fitness center’ımız ve nice 
zengin seçeneklerle her zevke hitap eden 
yemek katımız, konuklarımızın beğenisini 
toplamakta…  

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merke-
zi ile sadece Erzurumlu vatandaşlarımızın 

değil, yakın çevredeki 16 ilden ailelerin, 
çocukları ile vakit geçirmek isteyeceği bir 
alan yaratmayı amaçladık. Amacımız doğ-
rultusunda baktığımızda alışveriş merke-
zimizin, şehirde yaşamı zenginleştiren bir 
girişim olduğunu da görmekteyiz. Tam 160 
bin metrekare alan üzerine kurulan, 500 
milyon TL’lik bu dev yatırımın Erzurum’a 
zamanla daha da büyük bir değer kataca-
ğına inanıyoruz. Ayrıca sözünü ettiğimiz 
yatırım için gereken mal ve hizmet alımları-
nın %80’ini Erzurum’dan karşıladığımızı da 
belirtmek istiyorum. Dolayısıyla AVM’nin 
inşaat aşamasından itibaren şehre kazanç 
getiren bir proje olduğunu rahatlıkla söy-
leyebiliriz. 

MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 
Erzurum ile diğer şehirlere ve alışveriş 
merkezlerine benzemeyen, çok daha 
sıcak ve birbirini destekleyen bir ilişkisi 
olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde pe-
rakendecilerinizle de doğrudan iletişim 
kurarak uyumlu bir yönetim sergiliyor-
sunuz. Şehirde size hediye edilen at bile, 
AVM ile Erzurum arasında kurulan bu 
dostluğun bir simgesi… Bunu nasıl ba-
şardınız? 

Şehirdeki at çiftliğinin sahipleri bana, ismi 

“Dost” olan güzel bir at hediye ettiler. Bu 
hediye elbette ki şehre değer katmak açı-
sından benim ve ekibimizin gösterdiği 
çabanın takdir edildiğini gösteriyor. O ne-
denle bizim için çok değerli. 

Erzurum ile Erzurum MNG arasında kurulan 
sıcak ilişkinin bana göre ilk sebebi, doğru 
fizibilite. Yani kurmayı arzu ettiğimiz işlet-
menin, şehrin tam olarak ihtiyaç duyduğu, 
Erzurum’a değer katması hedeflenen o bü-
yük alışveriş merkezi olması... Yatırımcımı-
za, perakendecilerimize, gerek yurt içinden 
gerekse yurt dışından tüm ziyaretçilerimize 
çok saygı duyuyoruz. Herkesin en iyi ürüne, 
dünyanın en büyük metropollerindeki yük-
sek standartlarda ve keyifli bir alışveriş or-
tamında ulaşması için, ilk günden bu yana 
durmaksızın aynı özveri ve özenle çalışıyo-
ruz. Sinema, tiyatro, konser ve renkli etkin-
likler ile sosyal yaşama hareket katıyoruz. 
Tüm bu profesyonel çalışmanın bir sonucu 
olarak alışveriş merkezimizi bir yılda İranlı 
turistler de dâhil olmak üzere yaklaşık 19 
milyon kişi ziyaret etti. Bütün bunlar, hem 
ekonomik bir kalkınma hem de sosyal açı-
dan gelişim sunduğu için Erzurum halkı 
bizden ilgisini, sevgisini esirgemedi.

Aydoğan Bey, kişisel olarak sıkça te-
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levizyonlarda röportaj ve öneriler ve-
riyorsunuz. Sizce Türkiye’de tüketici 
bilinci ne durumda? Eksiklerimiz neler, 
bu konuda kimlere iş düşüyor ve neler 
yapılabilir?

Ben bilinçli tüketici yaratmak adına cid-
di mesai harcayan biriyim. Bilinçli tüketici 
dendiğinde herkes farklı bir tanım getiri-
yor. Tüketici olarak bilinçli olmak; kendi 
bütçenizi yönetmeyi içerirken, ihtiyacınız 
olan ürünün, en iyisini, en tazesini, en da-
yanıklısını daha avantajlı koşullarda satın 
almayı da içeriyor. Ama en geniş tanımıyla 
yaklaşırsak birer tüketici olarak hepimizin 
görevi, yaptığımız tüketimin dünya ve Tür-
kiye bazında, çevresel faktörler ile etkile-
şimini fark etmek. Yani sürdürülebilir bir 
ekonomi ve sürdürülebilir bir çevre için 
gerekenleri öğrenip gündelik yaşama ge-
çirmek. Eğer buradan hareketle davranış-
larımızı yeniden ayarlarsak yaptığımız her 
gereksiz harcamanın dünyaya zarar verdi-
ğini bilir; kâğıdı, naylon poşeti, enerji kay-
naklarını ona göre kullanırız. 

Eğer konuya modaya yaklaşım açısından 
bakarsak Türkiye’de son derece bilinçli, 
zevkli, estetik değerleri yüksek bir tüketici 
grubuna hitap ettiğimizi rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Bunun dışında ürünlerin etiketle-
rini okuma, uzun ömürlü kullanma, hesaplı 
ürünleri tercih etme ve gereğinde hakkını 
arama anlamında da her geçen gün daha 
da bilinçlenen bir toplum yapımız var. 

Bizim bu saatten sonra yapmamız gere-
ken en önemli iş bana göre, aşırı tüketim 
ve sürdürülebilir çevre koşulları arasındaki 
ilişkiyi daha iyi anlatmak. Açıkça görülüyor 
ki, aşırı tüketim nedeniyle iklim dengesini 
bozmuş durumdayız. Ekonomide de çeşitli 
zorluklara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu 
nedenle başta gençler olmak üzere tüm 
vatandaşlarımızın marka takıntısı ve aşırı 
tüketimden uzak durmaları gerekiyor. Ayrı-
ca bu dönem özellikle yerli markalarımızın 
desteklenmesi gereken özel bir dönem… 
Ürünlerimizin kalitesi çok yüksek ve çok da 
zevkli ürünler olduğu için şu anda ben tü-
ketici olsam, pek çok başlıkta sadece Türk 
ürünlerini tercih ederdim. 

Yurt dışında pek çok dünya devi marka-
yı gözlemleme şansınız oldu. Türk pera-
kendecisi ne durumda sizce? 

Üretim konusunda yüksek kaliteye sahibiz. 
Tasarımlarımız pek çok ülkede alıcı bulu-
yor ama hala dünya çapında yeterince çok 
markaya sahip değiliz. Bunu sürekli konu-
şuyoruz ama hala çözemedik. Mağazacılık 
alanında da iyi bir durumda olduğumuzu 
düşünüyorum. Eğer tasarım anlamında 
daha atak hareket edersek katma değeri 

yüksek ürünler sayesinde üretim ve moda-
ya yön verme konusunda da dünya liginde 
daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünü-
yorum. Türk ekonomisini daha iyi bir nok-
taya getirebilmek adına lüks markaların ve 
çok büyük karların dolaştığı moda dünya-
sında daha çok var olmanın bir yolunu bul-
mamız gerekiyor. 

Sizce başarılı bir AVM yönetiminin kri-
terleri nelerdir? Başarılı bir yönetici ola-
rak ödülleriniz var. İş hayatında pren-
sipleriniz, kendinize özgü kurallarınız 
var mıdır? Başarının sırrı sizce nedir? 
Kendinizden bahseder misiniz? 

Ben çok genç yaşta yöneticiliğe başlamış 
biriyim. Şu anda da MNG Yönetim Hiz-
metleri olarak çekirdek bir kadronun yanı 
sıra alışveriş merkezimiz bünyesinde teda-
rikçilerimizle birlikte 1.500 kişilik genç ve 
son derece çalışkan bir ekiple çalışıyoruz. 
Aramızda çok yaş farkı olmadığı için genç 
kuşakla rahat uyum sağlıyorum. Yılın En 
Başarılı Genel Müdürü ve Yılın En Başarılı 
İş İnsanı gibi başlıklarda pek çok kez ödül 
almak elbette beni mutlu ediyor. Başarının 
takdir edilmesi, iş hayatında para ve kari-
yer imkânları kadar önemli bir faktördür. 
Bunun bilinciyle ben de ekibimi iyi motive 
etmeye ve hak edenleri takdir etmeye çok 
özen gösteriyorum. 

Aslına bakılırsa alışveriş merkezi yöneti-
minin özel tarafı, iletişim konusunda içten 
gelen bir yeteneğe sahip olmak ve daima 
“Perakendeciyle doğrudan iletişim” prensi-
bi içerisinde tüm tarafların çıkarlarını aynı 
titizlikle korumaktır. Biz sektörde, yatırım-

cı- perakendeci ve tüketiciden oluşan üçlü 
sacayağında tüm tarafların çıkarına, kon-
foruna ve mutluluğuna aynı oranda özen 
gösteriyoruz. 

Bence başkalarını mutlu etmekten haz du-
yan insanlar, bizim çalıştığımız alan için 
daha uygun kişilerdir. Bunun dışında bana 
özel kuralları sorduğunuz için, zaman kav-
ramına çok değer verdiğimi belirtmem la-
zım. Bütün ekipten, yapmaları gereken her 
işi, söylemeden yapmalarını, işin niteliğini 
yükseltmek için kendilerini işlerini verme-
lerini ve her işi vaktinde, hatta vaktinden 
de önce yapmalarını beklerim. Bana çok 
genç yaşlarda büyük sorumluluklar verildi. 
Ben de sorumluluk veririm. İnsanlar unvan-
lar ile değil işlerin sorumluluğunu alarak 
tecrübe edinebilirler. 

Ayrıca ben alışveriş merkezleri ve pera-
kende işini çok seven biriyim. Dolayısıyla 
ekibim, daima işime karşı duyduğum bü-
yük sevgiyi hissediyor ve onlar da işlerine 
çok iyi konsantre oluyorlar. Bildiğiniz üze-
re, zaman zaman yeni nesil liderlik konu-
sunda seminerler veriyorum. Bana göre 
bugün tepe yöneticilik yapmanın farkı, 
nasıl olunması gerektiğini anlatmak değil, 
ilham alınacak iyi bir örnek olarak kendi-
ni ortaya koyabilmektir. Biz Erzurum MNG 
olarak son derecek dinamik bir ekibe sahi-
biz. Ama en iyi ekibe bile çalışma isteğini 
dışarıdan zorla veremezsiniz. Siz sevgiyle 
çalışıyorsanız bu tutku, onlara da hızla ge-
çer. İşe inanmak ve haftanın her günü, her 
saati, kendi içinizdeki sevgi ve enerjiyi, işe 
aktarmak; bence başarının en önemli kri-
terlerinden biri… 

A. Konuray Taşköprülü

Ali Gesoğlu

Dr. Aydoğan Süer

B. Tankut Keskin



54

MALl&MOTTO / Kapak Röportajı

Tüm bunlara ek olarak, mütevazılık da bir 
yönetici açısından çok değerli bir kavram-
dır. Malum iş hayatında dünya her gün 
yeniden kurulur. Bugün çok alkış alan bir 
iş, yarın eleştiri alabilir ya da kazançlı mü-
esseseler kaybetmeye başlayabilir. Böyle 
zamanlarda insanlar, sizin işe gönlünüzü 
koyup koymadığınıza ve samimiyetinize 
bakarlar. Bu nedenle yöneticilik yapmak is-
teyen herkese başkalarının alkışından önce 
kendi sezgilerini dinlemelerini ve çevreden 
önce içsel dengeye önem vermelerini öne-
rebilirim. Dünyayı iyi izleyen, yabancı dile 
hâkim, analiz yeteneği gelişmiş, teknolojiyi 
iyi kullanan, her gün öğrenmeye değer ve-
ren, bilgi ve deneyimini artıran kişiler için 
başarılı olmak daha kolay. 

“Önce Çocuklar Dedik, 
20 Koli Kitap 50 Koli 
Oyuncak Topladık”
Sosyal sorumluluk projeleri ve orga-
nizasyonlar konusunda ses getiren ça-
lışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bu bir 
yılda en çok öne çıkan etkinlikler han-
gileriydi? 

Erzurum MNG Yönetimi olarak yalnızca fi-
ziki koşullar değil işletmecilikteki deneyim-
lerimizi de kullanarak büyük organizasyon-
lar yaptık. Örneğin 23-25 Mart tarihlerinde 
düzenlenen Doğu Anadolu Alışveriş Fes-

tivali (DAF), Erzurum’un İran başta olmak 
üzere bölgedeki diğer ülkelerde de tanıtıl-
masına katkıda bulundu. DAF ile birlikte ilk 
kez bir Doğu kentimiz, uluslararası boyutta 
bir alışveriş festivaline ev sahipliği yaptı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleri ile 
Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merke-
zi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 

Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF), ya-
kın şehirlerden ve İran’dan, toplam 600 bin 
ziyaretçiyi ağırladı. Uluslararası konjonk-
türden yana bir aksilik olmazsa önümüzde-
ki yıl, yeniden bu festivali gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. 

Eğitime değer veriyoruz. 23 Nisan önce-
sinde, Erzurum MNG Ekibi, “Bir Hediye Bir 
Umut” kampanyası kapsamında köy okul-
ları için kolilerce kitap ve oyuncak topla-
dı. Uçurtma şenlikleri gibi pek çok benzer 
etkinlik yaptık ve yapmaya da devam edi-
yoruz. 

Etnospor etkinliğine anasponsor oldu-
nuz? Etkinlik nasıl geçti? Bu desteğiniz 
önümüzdeki yıllarda da devam edecek 
mi? 

Kamuoyunun da yakından bildiği gibi Et-
nospor, geleneksel sporlarımızı dünyaya 
tanıtmak; Türk kültürünün gerek spor ge-
rek gelenek anlamında derinliğini hem yeni 
kuşaklara hem de Türk dünyasına daha iyi 
anlatabilmek adına, Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan’ın biz-
zat ilgisi ve desteği ile başlatılmış çok etkili 
bir organizasyon. Biz Anadolu’da kuşaklar 
boyunca süregelen, değerli bir tarihi miras 
üzerinde oturuyoruz. Bu mirası anlamak ve 
anlatmak, önemli bir görevdir. Bu anlamda 
Etnospor’un Erzurum ayağında gerçekleş-
tirilecek tüm etkinliklerde önümüzdeki yıl-
larda da sponsorluk yapmayı planlıyoruz. 
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Bu yıl Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi olarak, “Türk Oyunları Erzurum’dan 
Yükselir” sloganı ile, 10-12 Ağustos tarih-
leri arasında gerçekleştirilen Erzurum Türk 
Oyunları organizasyonuna anasponsor ol-
duk. Etnospor, diğer organizasyonlara göre 
bizim için çok özel bir etkinlik oldu çünkü 
gençlerin spora yönelmelerini son derece 
önemli görüyoruz. Ayrıca Türk kültürünün 
hala arzu ettiğimiz kadar tanınmayan köklü 
gelenekleri ve sporları, değer verip destek-
lediğimiz konuların başında geliyor. 

Etkinlik boyunca Sayın Bilal Erdoğan’ın teş-
rifi hem Türk gençleri hem de yurt dışından 
gelen sporcular açısından çok büyük önem 
taşıyordu. Atlı sporlar, güreş, okçuluk ve 
atlı cirit gibi Türk kültürünün en ilgi çeken 
spor türlerini içine alan Türk Oyunları et-
kinliğinde; Aba güreşi, Mas güreşi, Kara 
Kucak güreşi gibi özel karşılaşmaların yanı 
sıra Kök Börü müsabakaları da gerçekleş-
tirildi. Aynı dönemde Sayın Bilal Erdoğan, 
alışveriş merkezimizde organizasyona 
ait fotoğrafların sunulduğu bir sergi açı-
lışı gerçekleştirdi. Böylece sergi süresin-
ce, Etnospor’a katılamayan kişiler de aynı 
duygulara şahitlik etme ve kültür edinme 
şansını MNG AVM’de yakaladılar. Bu an-
lamda kültürel mirasımızı ve derinliğimizi 
öne çıkartan etkinliklerin, özellikle yabancı 
konuklar tarafından büyük ilgi ile karşılan-
dığını da eklemek isterim. 

Dövizle kiralama son zamanlarda sık-
ça tartışıldı. Sizce sektörün kiralamada 
Türk Lirası’na geçmesi mümkün mü? 
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Al-
bayrak bunun olacağına dair açıklama 
yapmıştı. Sektörü iyi bilen bir isim ola-
rak Türk Lirası ile kiralamaya geçiş ko-
nusundaki görüşleriniz nelerdir? 

Sektörde uzun zamandır, döviz kurundaki 
artışlar nedeniyle çözüm arayışı gündem-
deydi. Önlem olarak kimi alışveriş mer-
kezleri kuru sabitliyor, kimileri de Türk 
Lirası ile kiralama yapıyordu. Görünen o 
ki, yeni düzenlemeler gelecek ve bundan 
böyle dolar ile satış ya da kiralama müm-
kün olmayacak. Biz bunun faydalı olaca-
ğına inanıyoruz. Çünkü gerçekten önemli 
huzursuzluklara yol açıyor. Şu anda dolar 
ile kiralamada ısrar eden kesim, genellikle 
dolar ile kredi borcu olanlar veya yabancı 
yatırımcı ağırlıklı işletmeler. Bu noktada, TL 
ile daha uzun vadeli, uygun koşullara sahip 
borçlanma imkânlarına ihtiyaç duyduğu-
muz kesin. Ancak faizlerin yükselişi ve kredi 
imkânları, ekonominin kendi iç dengeleri-
ne göre düzenleniyor elbette. Özetle biz 
Türk Lirası ile kiralamaya geçişin mümkün 
olduğunu uzun zamandır dile getiriyoruz 
ve destekliyoruz.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Bursa doğumluyum. 4 yaşındayken ailem 
beni özel bir bale kursuna yazdırmış. O za-
manlar hobi olarak gönderdikleri kursun 
bütün hayatımı etkileyeceğini tahmin etme-
mişlerdir herhalde. Spor ve dans hayatım o 
zamanlar farkında olmadan başlamış oldu. 
Bursa ve Ankara arasında geçen eğitim ha-
yatımda ortaokulu Ankara Devlet Konserva-
tuarı’nda okudum.

Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Bale Bö-
lümü’nden mezun olup, İstanbul’a yerleş-
tim. 2006 yılında kızımın doğumu ile birlikte 
baleyi bırakarak pilates dersleri vermeye 
başladım.

2012 yılında Etiler'deki ilk stüdyomu açtık-
tan sonra, 2014 yılında Göktürk’te yer alan 
ikinci şubemi açarak ders vermeye devam 
etmekteyim.

Pilates nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve vü-
cudumuza faydaları nelerdir?

Pilatesin hayatımıza girişi sanıldığı kadar 
yeni değildir. Pilates 1900’lü yılların başın-
da, 20. yüzyılda, "Joseph Pilates" tarafından 
bulunmuş ve geliştirilmiş bir egzersiz siste-
midir.

Joseph Pilates'in annesinin alternatif tıp 
doktoru ve babasının jimnastikçi oluşu Raşi-
tizm ile doğan ve doktorlar tarafından 7 ya-
şına kadar yaşayabileceği düşünülen küçük 
Joe’yu o yaşlarında harekete geçirmiş daha 
o yaşlardayken, bu hastalığı yenebilmek 
adına annesinin anatomi kitaplarını kurcala-
yarak, kendi başına küçük küçük egzersizler 
bulmaya başlamıştı. 14 yaşına gediğinde ise 
çoktan bir meditasyon ve egzersiz progra-
mını yaratmıştı bile.

Kontroloji adını verdiği bu egzersiz progra-

mı ölümünden sonra ona hitaben değiştiril-
miş ve pilates olarak süregelmiştir. Joseph 
Pilates 1967 yılında geçirdiği bir kaza sonu-
cu duman zehirlenmesinden öldüğünde 87 
yaşındaydı.

Pilatesin temel hedefi omurga ve kas siste-
mi üzerinedir. Omurgayı taşıyan ve dik dur-
masını sağlayan kasları güçlendirir. Böylece 
omurga üzerinde oluşan veya oluşacak fıtık, 
skolyoz (omurga eğriliği), kifoz (kamburluk), 
lordoz (bel kavisinin normalden fazla olma 
durumu) gibi rahatsızlıkları ve duruş bozuk-
luklarını tedavi eder. Ayrıca vücudun esnek-
liğini arttırır. Pilates zihin ve beden arasın-
daki bütünlüğü sağlamaktadır. Core bölgesi 
dediğimiz vücudun merkez bölgesindeki 
kasları güçlendirip, denge ve konsantrasyo-
nu arttırır. Nefesi doğru kullanmayı öğretir.

Günümüzde pek çok doktor pilates egzer-
sizlerinin zihin için önemli olduğunu kabul 

Çağrı Genç
Pilates Eğitmeni

“Pilates zihin ve beden arasındaki bütünlüğü sağlamaktadır.”
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etmekte ve alzheimer, parkinson, hafıza kay-
bı, erken bunama vb. hastalıkları önlemek için 
pilates önermektedir. Pilates ince kaslara etki 
ettiği için, zayıflama ve sıkılaşma egzersizleri-
nin de çok hızlı ve olumlu etkisi asla göz ardı 
edilemez.

Pilates ile herkes aynı şekilde mi çalışır, ki-
şiler arasında program farklılığı var mıdır?

Pilates yapmak isteyen her bireyin programı, 
o kişinin fiziksel durumuna ve postürüne göre 
özel hazırlanır. Hamile ile fıtığı olan bir has-
ta veya bir çocuk ile kilo vermek, sıkılaşmak 
amacı ile gelen her bireyin farklı farklı çalışma 
programları vardır. Ve mutlaka bir eğitmen 
gözetiminde çalıştırılır.

Pilates çalışmalarına ek olarak beslenme 
ve sosyal yaşam gibi konularda da önerile-
riniz oluyor mu? 

Evet. Mesela ben öğrencilerime derslerden 
sonra küçük küçük ev ödevleri veriyorum. 
Haftada 2 veya 3 gün 1’er saat yapılan egzer-
size kıyasla, normal hayat ve sosyal yaşamda 
geçen süre tabii ki çok daha fazla. Bu yüzden 
bu geçen zamanları da doğru beslenme ve 
doğru yaşam, duruş şekli ile desteklemek ge-
rekiyor.

Kimler pilates yapabilir? 

9 yaşından itibaren (çocuklarda bağ doku 
oluşumu 9 yaş itibarı ile tamamlanmak-
tadır) yapılabilir. Pilatesin herhangi bir 
taşikardik etkisi yoktur. Egzersiz sırasın-
da (kardio pilates yapılmadığı takdirde) 
nabız yükselmez. Panik atak rahatsızlığı 
olan hastaları da doktorlar tedavi amaçlı 
pilatese yönlendirmektedir. Hamile kadın-
lar ise 3. ayından itibaren doğuma kadar 
pilates yapabilmektedirler. Kısaca pilates, 
9 yaşından itibaren herkes tarafından ya-
pılabilmektedir. 

“10 derste farkı hissede-
cek, 20 derste farkı göre-
cek 30 derste ise tama-
men farklı bir bedene 

sahip olacaksınız.”

JOSEPH PİLATES
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Sünbül Efendi 
Tekkesi’nde 3 Ton 
Aşure, Kerbela 
Şehitleri için 
Kaynatıldı
Sünbül Efendi Tekkesi’nde, İnsan ve İrfan Vakfı ile İstanbul Bilim Sa-
nat Kültür ve Eğitim Derneği (İSBEK) tarafından gerçekleştirilen “Aşu-
re Buluşmasında”, Hazret-i Hüseyin ve Kerbela şehitleri yad edildi.

İstanbul’un fethinden sonra resmi olarak açılan ‘ilk tekke’ olma özelli-
ği taşıyan ve “Merkez Tekke” olarak da bilinen Sünbül Efendi Tekkesi, 
aşure için oldukça önemli bir yere sahip. Tekkeler içerisinde aşurenin 
‘ilk kez’ yapıldığı, aynı zamanda İstanbul’un en eski ilk tekkesi olarak 
bilindiğini söyleyen M. Fatih Çıtlak, Sünbül Efendi Tekkesi’nde yüz-
lerce kişinin katıldığı bir geleneğe bu sene de ev sahipliği yapmaya 
devam etti. 

9 Muharrem 1440’lardan günümüze kadar uzanan, anlamı baş-
ta Ehl-i Beyt’in yolundan gidenler için oldukça büyük olan ‘aşure 
kaynatma’ geleneğini yaşatmak adına hazırlıklar, 8 Muharrem ak-
şamı aşurelik malzemelerin pişirilmesiyle başladı.

19 Eylül 9 Muharrem günü, önceki geceden özenle hazırlanan 
aşurelikler kazanlarda usulüne uygun pişirilirken; tevhidler, salât 
ü selâmlar, dualar ve ilahiler de hep bir ağızdan okundu. Hazret-i 
Hüseyin’in ve Kerbela şehitlerinin dualarla anıldığı günde tüm şe-
hitler yad edildi. M. Fatih Çıtlak, 10 Muharrem’in önemine dair 
bilgiler vermeyi de ihmal etmedi. 

10 Muharrem’in önemi

Bazı tarih, hadis ve fıkıh kitaplarına göre 10 Muharrem’de; Hazret-i 
Âdem’in (as) tövbesinin kabul edildiği, Hazret-i Musa (as) ve Haz-
ret-i İsa’nın (as) doğduğu gün olarak tavsif edildiği söylenir. Birçok 
önemli olayların yaşandığı 10 Muharrem’de geçmişten geleceğe 
var olan “aşure kaynatma” geleneğini, yaşatmak adına bu senede 
İnsan ve İrfan Vakfı’nın ev sahipliğinde bir araya gelindi. 

Vakıfın Mütevelli Heyeti Başkanı M. Fatih Çıtlak, aşure kaynatmak 
için bir araya gelinen günde aşurenin yapımındaki titizliği şu söz-
lerle anlattı: “Kazanların yıkanmasından ateş ile ocağın uyandırıl-
masına, etraftaki temizlikten buğdayların yıkanmasına kadar hepsi 
itina ile yapılıyor. Çünkü burada pişen aşı besmeleyle, tevhidle, 
zikirle pişirmek için gayret edeceğiz ki, Allah bunun sırrını içine 
koysun. Biz böyle titizlendiğimiz için Cenab-ı Hak bereket versin, 
yiyenlere de bereket olsun.” 
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İstanbul’un fethi ile açılan ilk tekkenin Merkez Tekke olduğunu söyleyen Çıtlak, 
“İstanbul’un Mekke’si Fatih Camisi, Medine’si Eyüp Sultan Camisi’dir. İstanbul’un 
Kerbela’sı ise Sünbül Efendi Camisi, daha doğrusu Hz. Hüseyin Efendimizin kız-
larının bulunduğu Çifte Sultanlar Kocamustafapaşa’dır. Bu sebeple İstanbul’un 
Kerbela’sı Sünbül Efendi Camisi olarak kabul edilir. Bundan dolayı da aşure, Ker-
bela şehitlerinin, o acı facianın yaşandığı tam sene-i devriyesinde ilk aş burada 
kaynar. Fakat nasıl kaynar? Oturup burada keyif yapmak değildir murat. ‘Otura-
lım da bir eğlence düzenleyim’ değildir. Madem ki matemdir, mademki burada 
murat olan maneviyattır, işte bu maneviyat için Sünbül Efendi’de aşlar; dualar, 
yasinler, besmeleler eşliğinde yıkanır, tekbirler eşliğinde karıştırılarak insanların 
sıhhatine, birlik ve beraberliğine vesile olması için dua edilir” diyerek her yıl Ker-
bela şehitleri için yas tutulurken, bir yandan da bereket, birlik ve dirlik için bir 
araya gelindiğini vurguladı. 

10 saat boyunca 3 ton aşure kaynatılan 9 Muharrem’de, aşureler bir gün bekleti-
lerek 10 Muharrem günü tüm halka dağıtıldı.
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Forum Diyarbakır olarak alışveriş mer-
kezinizin kapı giriş sayıları ve buna bağ-
lı olarak cirolarınızdaki yükselişlerden 
bahsedebilir misiniz?

Öncelikle, alışveriş merkezi yönetimi olarak 
2018 yılı başında yeniden yapılanmaya git-
tiğimizi belirtmek isterim. Bu yapılanma ile 
birlikte kısa ve orta vadeli hedeflerimizi de 
gözden geçirerek, önceliklerimizi belirleme 
fırsatımız oldu. Alışveriş merkezimizin kira-
lama ve yönetimini ise, Yirmi Sekiz Emlak 
Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret Ano-
nim Şirketi tüzel kişiliğimiz üzerinden kendi 
bünyemizde yapmaktadır.

AVM Yönetimi olarak, yeni yönetim an-
layışımızda nicelik ve niteliği eş güdümlü 
olarak ve sürdürülebilir bir şekilde arttırma 
hedefiyle çalışmalarımıza devam etmek-
teyiz. Alışveriş merkezimiz açıldığı günden 
bu yana rakiplerinden ayrı, gelir düzeyi ve 
alım gücü yüksek bir ziyaretçi profili mev-
cut. Özellikle kişi başına alışveriş tutarları-
mız incelendiğinde diğer AVM’lere kıyasla 
yaklaşık 2-3 kat aralığında fazla seviyede 
gerçekleşiyor.

2018 Eylül ayı itibariyle, ilk 9 aylık ziyaretçi ve 
ciro performansımıza baktığımızda geçen 
yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında alışveriş 
merkezimizin ziyaretçi sayısında %20 ora-
nında bir artış gerçekleştirdiğini, bununla 
birlikte ciro performansının ise yaklaşık %40 

oranında büyüdüğünü görmekteyiz. Elazığ 
Bulvarı üzerindeki kentleşmenin gelişmesi 
ve yeni yaşam alanlarının artmasıyla birlikte 
gelişen ulaşım ve erişim kolaylığı ile birlikte 
hedef kitlemizdeki ziyaretçi sayılarımız da 
hızla artmaktadır. 
      
Şehre ve bölgeye sosyo-kültürel olarak 
ne gibi katkılarınız oldu?

Ziyaretçilerimizin beklentilerini iyi analiz 
ederek, AVM ve marka ile iletişim iş birliği 
içerisinde çalışmaya özen göstermekteyiz. 
Sürdürülebilir ticari büyüme hedeflerimizi 
gerçekleştirebilmek adına, keyifli ve kazanç-
lı alışveriş imkânının yanı sıra ziyaretçisiyle 
çalışanıyla aidiyet duygusu yüksek, daha ra-
hat ve özgür bir yaşam alanı olma öncelikli 
hedefimizdir.

Bu anlamda, şehrimizde organize pera-
kendenin gelişimi ve nitelikli iş gücü istih-
damının öneminin farkında olarak alışveriş 
merkezimizdeki çalışma arkadaşlarımızın 
deneyimlerini geliştirmek, hizmet kalitele-
rini arttırmak amacıyla sektörel eğitim ve 
seminerler düzenliyoruz. Ağustos ayında 
gerçekleştirdiğimiz “Perakende de Müşteri 
İlişkileri ve Satış Yönetimi” başlıklı eğitimi-
mize 100 markamızdan 250 çalışma arkada-
şımız katılmıştır.

Güvenilir ve konforlu alışveriş deneyiminin 
yanı sıra Forum Çocuk ve Kadın Kulüpleri-

miz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz, tema-
tik etkinlikler, sergiler, seminerler ile birlik-
te ünlü misafirlerimizi ağırladığımız, imza 
günü, söyleşi ve konserlerle de misafirleri-
mizin daha keyifli zaman geçirmelerini sağ-
lamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de ziyaretçilerimizin kendilerinden bir şeyler 
bulacağı ve interaktif olarak katılım sağla-
yacağı etkinliklerde, yaşadığımız kentin ve 
bölgenin insan kaynağını işin merkezinde 
tutarak yolumuza devam edeceğiz.

Kampanyalar, alışveriş merkezlerinin ol-
mazsa olmaz unsurları. Forum Diyarbakır 
Alışveriş Merkezi olarak, ziyaretçilerimizin 
alışverişlerini kazanca dönüştürecekleri ti-
cari kampanyalarımızın yanı sıra anında ka-
zan ve yarış kazan kurgusuyla planladığımız 
kampanyalar düzenlemekteyiz. 

3. yaşımızı kutladığımız bu yıl, 3 araç hediye 
ettiğimiz kampanyamızın çekiliş etkinliğini 
16 Eylül’de Hande Yener konseri ile taçlan-
dırdık. 18 yıl sonra ilk kez bu etkinliğimiz sa-
yesinde Diyarbakır’a gelen Hande Yener’in 
konserine ilgi gerçekten muhteşem ve gö-
rülmeye değerdi.

Sosyal sorumluluk projelerinizden kısaca 
bahseder misiniz?

Yıllık pazarlama ve tanıtım planlarımızı ha-
zırlarken göz önünde bulundurduğumuz 
öncelikli kriterlerden biri de yaşadığımız 

Erdinç Bulut
Forum Diyarbakır Müdürü

“Daha rahat ve özgür bir yaşam alanı olma öncelikli hedefimizdir”
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kentin dinamiklerini, hassasiyetlerini ve zi-
yaretçilerimizin beklenti ve önceliklerini de 
gözeten bir iş akışı oluşturabilmektir. Bu 
nedenle bütçemizden mutlaka sosyal so-
rumluluk projeleri içinde bir pay ayırarak, 
bazen bir farkındalık yaratabilme bazen de 
bilhassa sorunların çözümüne katkı sağla-
yacak destekler vermeye çalışıyoruz. Özel-
likle geniş katılımlı ve gündem oluşturacak 
bölgesel ve ulusal medyanın da dikkatini 
çekecek sürdürülebilir projelere öncelik ve-
riyoruz. 
 
Bu anlamda, yaşadığımız bu güzide kente 
değer katmak üzere birbirimizi ve ortak 
değerlerimizi güçlendirmek adına; başta 
şehrimizin fikir önderleri, mülki idareleri 
olmak üzere; tüm kamu kurum ve kuruluş-
ları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, kültür sanat dernekleri, 
ticaret kuruluşları, spor camiası, meslek ör-
gütleri ile birlikte iletişimde ve iş birliği için-
de olma, ziyaretçilerimizle de bizzat sürece 
katkı sağlayabilecekleri sosyal ve kültürel 
projelerle birlikte iletişim ve etkileşime de-
vam etme gayretinde olacağız.

Ziyaretçilerimizin ve markalarımızın da des-
teği ile Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin de katkılarıyla hayata geçir-
diğimiz, “Dilek Ağacı” ve “Kitap Kumbarası” 
isimli, Diyarbakır’daki köy okullarımızdaki 
öğrenci kardeşlerimizin eğitici ve öğretici 
kitap ile gündelik ihtiyaçlarını karşılanma-
sına yönelik çalışmalarımızı, sosyal sorum-
luluk projelerimize örnek olarak verebiliriz.
Bu yılda projelerimize devam ettik. Yine bir 
köy okulundan minik ziyaretçilerimizi alış-
veriş merkezimizde ağırlayarak gönüllerin-
ce bir gün geçirmelerini sağladık. Orman 
İl Müdürlüğümüzün de desteği ile tedarik 
ettiğimiz fidanları alışveriş merkezi etrafına 
kiracılarımız ile birlikte dikerek daha yeşil 
bir dünya için katkı sağladık. Alışveriş mer-
kezimizin çevresindeki kamusal alanlardaki 
çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını 
Yenişehir Belediyemiz ile koordineli takip 
etmekteyiz.

Üzerinde çalıştığımız yeni bir sosyal so-
rumluluk projemizde, birçok iş ortağımız 
ve destekçimizle birlikte çok sayıda okul 
çağındaki çocuğumuzun kişisel ve okul 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir 
çalışmayı bu yıl sonuna kadar hayata geçir-
meyi hedefliyoruz.

Forum Plus adında bir müşteri sadakat 
kartınız var. Bu kartın özelliği nedir?

Mayıs ayında hayata geçirdiğimiz Forum 
Plus Card projemiz, alışverişin puana, pua-
nın ise çok geniş bir yelpazede ürün ve hiz-
met olarak hediyeye dönüştüğü bir ödül-
lendirme sistemidir.

Bugün itibariyle yaklaşık 60.000 ziyaret-
çimizin kart sahibi olduğu bu projemiz 
kapsamında, ziyaretçilerimize gerek mes-
leki gerekse farklı yaş gruplarına yönelik, 
dönemsel ekstra puanlar kazanımı imkânı 
sağlıyoruz. Dijital platformlarda ve mobil 
telefonları üzerinden takip edecekleri pu-
anları ve ürün hizmet stoklarımıza aynı za-
manda AVM’mizde açtığımız Forum Shop 
mağazamızı da ziyaret ederek yerinde bilgi 
alabiliyor, hediyelerini görerek seçme şansı 
bulabiliyorlar.

Ziyaretçilerimize, yıl boyunca biriktirilen 
puanları sayesinde, mağazalarda ekstra in-
dirim ve alışveriş şansının yanı sıra alışveriş 
merkezimizin düzenlediği etkinliklere ka-
tılma imkânı da sağlayan Forum Plus Card 
sayesinde, alışveriş hareketlerini, mağaza 
performanslarını da yakından takip etme 
şansını buluyoruz. Bu bilgiler bize, pazar-
lama planımızda yol gösterici çok önemli 
veriler sunuyor. Aynı zamanda ziyaretçile-
rimizle hızlı ve etkin iletişim kurma şansına 
sahip olabiliyoruz.

Bir pazarlama stratejisi olarak düzenledi-
ğiniz kampanyalar nelerdir?

Geçtiğimiz yıl içinde hediye ettiğimiz 3+1 
daire kampanyamızın ardından bu yıl da 
sırayla Mercedes ve 3 Ford Fiesta kampan-
yalarımızı yoğun katılım ve başarı ile ta-
mamladık. Büyük ticari kampanyalarımızın 
yanı sıra özel gün ve dönemlere ilişkin, bel-
li yaş ve meslek gruplarına yönelik anında 
kazan kurgusuyla, alışverişlerin hem yarışıp 
eğlenceye hem de ödül ve kazanca dönüş-
tüğü dönemsel kampanyalarımız oldu. Salı 
ve perşembe günleri ‘kahve ve sinema bile-
ti’ kampanyalarımız, çarşamba günleri ‘oto 
yıkama ve bakım hizmeti’ ödüllü kampan-
yamız, hafta içi günlerde en fazla alışveriş 
yapan ilk 3 ziyaretçimize 2 günlük araç kira-
lama kampanyamız ile Forum Plus Sadakat 
kartı projemiz başarıyla devam eden kam-
panyalarımıza örnektir. Okulların açılma-
sıyla birlikte 10 gün süreli kampanyamızda 
okul alışverişlerine karşılık yaklaşık 1500 öğ-
rencimize kırtasiye seti hediye ettik. 

Yakın dönem içerisinde yeni kiralama 
projeleriniz var mı?

Kiralama stratejimizi, mevcut ekonomik 
koşullar ve sektörümüzün de dinamiklerini 
yakından takip ederek, 2 şekilde belirledik. 
İlk olarak mevcut markalarımızla iş birli-
ğimizi güçlendirerek devam ettirmek, bu 
amaçla yer değişikliği, büyüme alternatifle-
ri üzerinde çalıştığımız markalarımız mev-
cut. İkinci olarak da marka karmamızı daha 
da güçlendirecek markalar ile yeni projeler 
hayata geçirmek ve bu amaç doğrultusun-
da yeni fırsatlar oluşturmak. Bu konuda da 
ziyaretçilerimizin beklentilerini karşılaya-
cak, öncelikli sektör ve kategori temsilcisi 
önemli markalarla devam eden görüşme-
lerimiz var.

Yeni dönemde ne tür pazarlama çalışma-
ları yapmayı düşünüyorsunuz?

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi olarak 
pazarlama çalışmalarına son derece önem 
veriyoruz. Yeni planladığımız büyük ticari 
kampanyalarımızın yanı sıra tüm ziyaretçi-
lerimize; bir yandan keyifli vakit geçirebi-
lecekleri alanlar ve zamanlar oluştururken, 
birlikte unutulmaz eğlenceler yaşayabile-
cekleri etkinlikleri, Forum Plus kart kam-
panyalarımız ile de ayrıcalıklı ve kazançlı 
alışveriş fırsatları sunmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde sosyal medya özel-
likle üzerinde duracağımız bir konu. 2018’in 
ilk çeyreği ile birlikte yenilenen web sitemiz 
ve her geçen gün takipçi sayılarımızı arttır-
dığımız sosyal iletişim mecralarımız üzerin-
den ziyaretçilerimizi alışveriş merkezimizde 
ve mağazalarımızdaki tüm değişim ve ge-
lişmelerden anında haberdar etmeye, on-
ları dinlemeye ve bu platformlar üzerinden 
düzenleyeceğimiz kampanya ve yarışma-
larla kazandırmaya devam edeceğiz.

Popüler yıldızları dinleme ve onlarla tanış-
ma fırsatı yakalayacakları konserler ve imza 
günleri, sosyal sorumluluk projeleri ve daha 
birçok sürprizlerle dolu ve capcanlı bir yıl 
yaşatmayı arzuluyoruz.
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Her yıl fuara duyulan ilgi giderek artıyor. 
Bunu neye borçlusunuz?

Ülke ekonomisinde sürdürülebilir bir bü-
yüme sağlamak çok büyük bir önem taşı-
yor. Bu durum ülkemiz açısından geçerli 
olduğu kadar, firmalar için de son derece 
önem taşıyan bir konu. Bu noktada firmala-
rımızın hem Türkiye’nin markalaşması hem 
de kendi marka bilinirliklerini dünya çapına 
yaymak istemeleri altı çizilmesi gereken bir 
başka gerçek. 

MAPIC, tam da bu noktada AVM yatırımcı-
ları, master franchisee’lar ve perakendeci-
ler açısından yurt dışı hedeflerine ulaşmak 
ve uluslararası iş birlikleri gerçekleştirmek 
doğrultusunda zemin hazırlayan en önemli 
platformlardan biri olarak değerlendiriliyor. 
Perakende sektöründe dünyanın en önemli 
markalarının uzun yıllardan beri fuara ka-
tılmaları; bu tespite verilebilecek somut 
göstergelerden biri. Bir başka deyişle bu-
gün markalaşma sürecinde neredeyse zir-
vede olan firmalar bile MAPIC’e istikrarlı bir 
şekilde katılıyorlar. Çünkü hem imajlarını 

korumak ve geliştirmek hem de dünyanın 
farklı ülkelerine açılma ve büyüme planları-
nı gerçekleştirmek istiyorlar. Markaların yer 
alma arzularından bahsetmişken söylemek 
gerekiyor ki, MAPIC 2018’e 500 yeni marka 
daha katıldı. Bu noktada yurt dışında büyü-
me kararlılığı gösteren firmalar için vazge-
çilmez olarak nitelendirilen MAPIC’e olan 
ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini 
söylemek mümkün.

Yonca Hanım, uzun yıllardır bu sektörde 
yer alıyorsunuz. MAPIC sizin için ne an-
lam ifade ediyor?

MAPIC’te dünyanın en önemli perakende 
markalarının yanı sıra perakende sektörün-
de global yatırım hareketlerine yön veren 
AVM yatırımcıları, master franchise’lar, mi-
marlar, tasarımcılar, şehirler ve ülkelerden 
oluşan 9.000’in üzerinde katılımcı bir araya 
geliyor. MAPIC’e katılan Türk perakende-
cilerinin yurt dışı hedefleri doğrultusunda 
önemli iş birliklerine imza atmalarını bekli-
yoruz. Bu anlamda MAPIC, dünya devlerini 
bir araya getiren önemli bir organizasyon. 

Bizler de Alkaş olarak, böylesi büyük bir or-
ganizasyonun parçası olmaktan gurur du-
yuyoruz. 

Firmalarımızın hem Türkiye’nin markalaş-
masını hem de kendi marka bilinirliklerini 
dünya çapına yaymak istediklerini biliyoruz. 
İşte bu noktada sadece bizim ifademizle 
değil, İHKİB Başkanı Sayın Mustafa Gülte-
pe, BMD Başkanı Sayın Sinan Öncel’in de 
ifade ettiği gibi MAPIC, söz konusu hedef-
lere ulaşmada dünyadaki en önemli ve et-
kin platformlar arasında yer alıyor. Biz, yurt 
dışı hedeflerine ulaşmak isteyen perakende 
sektörü firmalarımıza mutlaka MAPIC’e ka-
tılmalarını öneriyoruz.

MAPIC bundan sonra nasıl bir yol izle-
yecek? Her yıl bir önceki yıldan daha iyi 
geçiyor diyebilir miyiz?

Türkiye perakende sektörünün öncü marka-
larının hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz 
yıl ülkeler ve markalarla temasa geçtiğinde 
büyük bir ilgiyle karşılaştığımızı belirtmemiz 
gerekiyor. Türk markalarımız için MAPIC’te 

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü

“MAPIC, dünya devlerini bir araya getiren 
önemli bir organizasyon”
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organize ettiğimiz 510 B2B görüşme de bu-
nun en önemli göstergelerinden biri oldu. 
Markalarımıza gösterilen bu ilgi, mağaza 
açtıkları ülkelerde yarattıkları algının güçlü 
olduğunu göstermesi kadar yıllarca marka-
laşma doğrultusunda attıkları adımların, ne 
denli etkili olduğunu ortaya koyması açı-
sından da değerli. Global hedeflere ulaşma 
açısından markalarımıza bu denli etkili bir 
platform sunmaktan ayrıca gururlu olduğu-
muzu da belirtmek gerekiyor. 

MAPIC Fuarı’nda firmalar nasıl yer alı-
yor?

Büyüme stratejileri olan markalar, MAPIC 
Fuarı’na stand ile katılım sağlayarak, yeni 
AVM yatırımcıları ve franchisee ortakları ile 
tanışarak yatırım yapma fırsatı bulabiliyor-
lar. Aynı zamanda sektör ve projeler ile ilgili 
net bir bakış açısı kazanabilmek ve gelece-
ğin ortaklarıyla buluşabilmek için ziyaretçi 
olarak da katılabilirler. Bu sene MAPIC’te yer 
alan Aymarka, B&G Store, D’S Damat, Gö-
nül Kahvesi, İpekyol ve Kiğılı gibi Türkiye’nin 
öncü markaları, İHKİB ve BMD iş birliği ile 
kurulan Turkish Brands alanında bir araya 
geliyor. Ayrıca bu sene ilk olarak MAPIC’e 
stant ile katılım sağlayacak olan Galataport 
da projelerini uluslararası katılımcılara tanı-
tacak.

2018 de Türkiye’nin temsil edileceği et-
kinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

MAPIC Fuarı’nda her biri kendi alanında 
etkin ve perakendenin bugünü kadar gele-
cek trendleri hakkında da bilgi verecek 200 

konuşmacının yer aldığı 100’den fazla 
konferans düzenlenecek. Bu konferansla-
rın yanı sıra her bir bölgenin uluslararası 
şirketler açısından taşıdığı yatırım potan-
siyelini ortaya koyan “Ana Oturum”lar da 
oldukça önemli. Bu yıl Turkish Brands fir-
malarıyla, İHKİB ve BMD’nin organizatör-
lüğünde düzenlenecek Türkiye Ana Otu-
rumu’na yabancı yatırımcılar da katılacak. 
Öte yandan, Turkish Brands standında 
uluslararası yatırımcıların da katılımıyla 
kokteyl verilecek. Her sene olduğu gibi 

Türk perakende markaları yoğun geçecek 
B2B toplantılara imza atacaklar. Uluslara-
rası katılımcılara dağıtılacak “Türkiye Kata-
loğu”, markalarımızın tanıtımlarına katkıda 
bulunacak. Bu anlamda, Türk firmalarının 
globalleşme yönündeki adımları açısından 
bir diğer önem taşıyan organizasyon olarak 
Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği 
(AYD)’nin de gelenekselleşmiş akşam ye-
meği ile Türk AVM ve perakende sektörünü 
uluslararası yatırımcılarla buluşturmasını ör-
nek olarak gösterebilirim. 
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1978 Antalya doğumluyum. Evli ve 2 çocuk 
annesiyim. 20 yıldır perakende sektöründe 
çalışmaktayım. Ankara’da 7 farklı AVM’de 
hem yatırımcı tarafında hem de profesyo-
nel yönetim şirketlerinde çeşitli görevlerde 
bulundum. 2010 yılından itibaren JLL bün-
yesinde görev yapmaktayım. AVM yöneti-
mi benim için sıcak, samimi bir ortamda, 
dinamik iletişim yapısı olan ilişki yönetimi-
ne bağlı bir süreçtir. 2018 Temmuz ayından 
beri Taurus AVM’de Vekil Müdür olarak 
görev yapmaktayım. 

Bize Taurus AVM’yi genel olarak değer-
lendirir misiniz?

Taurus AVM olarak zengin marka karmamız 
ve birbirinden renkli etkinliklerimizle alış-
veriş merkezinden öte bir yaşam merkezi 
haline geldik. Açılışından bu yana geçen 
süre içerisinde 45 milyona yakın ziyaretçiyi 
ağırladık. Ankara’nın nüfusunun 5 milyon 
olduğunu düşünürsek, bu rakam oldukça 
etkileyici. Başka bir söylemle, Taurus’un An-
kara’nın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultu-
sunda açılmış en iyi AVM’lerden biri olduğu 
söylenebilir. Bu nedenle ziyaretçilerimiz gel-
diklerinde aradıklarını kolaylıkla bulabiliyor 
ve beklentilerinin karşılandığını görüyor. Bu 
da Taurus’u 5 yıldır Ankara’nın en çok tercih 
ettiği AVM’lerden biri haline getiriyor. 

Taurus Alışveriş Merkezi’nin başarısının 
arkasında etkin çalışmaları ile Türkiye’de 
19 alışveriş merkezinin yönetimini yapan, 
Taurus Balgat Alışveriş Merkezi Yatırım 
A.Ş. iş ortağı, JLL Türkiye’nin doğru ham-
leleri bulunuyor. 

Toplam yatırım maliyeti 200 milyon euro 
olan Taurus AVM’nin sık ziyaret edilme-
sinin en önemli nedenlerinden biri de 
bulunduğu lokasyon. Ankaralılar’ın gerek 
araçla gerekse toplu taşımayla kolayca 
ulaşabilecekleri bir konumdayız. Bu da zi-
yaretçilerimizin Taurus’u tercih etmesin-
de önemli rol oynuyor.

Taurus AVM genel olarak nasıl bir ça-
lışma politikası izliyor?

Taurus AVM, bir alışveriş merkezinin fark-
lılık yaratabilmesi için lokasyonu, dünya-
ca ünlü markaları ve mimarisinin incelikli 
yapısının yanı sıra, engelleri aşabilir ol-
masının da gerektiğine inandı. Bu inançla 
Türkiye’nin engelleri kaldıran AVM’si ol-
mayı başaran Taurus AVM’nin belki de en 
büyük başarısı budur.

Ayrıca Taurus, ziyaretçilerini dinleyen ve 
onların beklentilerini, ihtiyaçlarını anlaya-
rak stratejilerini buna göre planlayan bir 
alışveriş merkezi. Ankara’da daha önce 
görmedikleri etkinlikleri ve aktiviteleri 

ziyaretçilerine sunan bir yaşam merke-
zi. Taurus’un beş yıldır en önem verdiği 
husus; ziyaretçilerinin alışveriş merkezi 
içerisinde geçirdikleri zamanın onlar için 
keyifli ve verimli olmasını sağlayarak, bu-
radan mutlu anılarla ayrılmalarını başara-
bilmek.  

Marka karmanız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Taurus Alışveriş Merkezi’nde, 50.000 
m2’de 140 mağaza bulunuyor. İçinde 
Zara, Massimo Dutti, Osyho gibi marka-
ları bünyesinde barındıran Inditex Grup; 
Mango, H&M, Ipekyol, Network gibi mar-
kalara ek olarak, birçok ünlü marka AVM 
içerisinde en uygun biçimde konumlan-
dırılıyor.

Yakında 5. yılınızı kutlayacaksınız, bu 5 
yıl istediğiniz gibi ilerledi mi?

Taurus AVM ziyaretçilerine kapılarını açtı-
ğında en büyük amacı kaliteli hizmet sun-
mak, bilinirliğini arttırmak ve ziyaretçile-
rinin alışveriş yaparken kendilerini rahat 
hissetmesini sağlamaktı. Geçen 5 yılda 
Taurus AVM bu hedeflere fazlasıyla ulaş-
tı. Devam eden süreçte ise aynı hedeflerle 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

5’inci yıla özel çalışmalarınız olacak 

Günay Öztürk
Taurus AVM Vekil Müdürü

“Herkesin AVM’si olan sloganımızın hakkını verdik”
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mı? Kampanya ve etkinliklerden bahseder mi-
siniz?

Kapılarını ziyaretçilerine açtığı günden bu yana, 
birbirinden farklı etkinliklere ve ses getiren kam-
panyalara ev sahipliği yapan Taurus Alışveriş Mer-
kezi, 5. yaşını kutladığı bu günlerde de elbette yine 
adından söz ettirecek kampanya ve etkinliklerle zi-
yaretçilerini ağırlamaya devam edecek.  

Eylül ayı itibariyle başlayan ve beş ay boyunca 
farklı kurgularla devam edecek çekiliş kampanyası 
serisinin ilkinde Taurus AVM; 15 Eylül – 31 Ekim ta-
rihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 200 
TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçilerine 
1 Mercedes Benz CLA araç çekilişine katılım hakkı 
kazandıracak. Bu çekiliş kampanyası biter bitmez, 
takip eden aylarda 3 ayrı çekiliş kampanyamız 
daha olacak. Ayrıca ekim ayı içerisinde birbirin-
den keyifli kortej grupları, sürpriz hediye kazanım 
kurguları ile 5. yaş heyecanımızı ziyaretçilerimizle 
paylaşacağız. 

Müşteriler neden Taurus AVM’yi tercih etmeli?

Günümüzde insanların vakitlerinin sınırlı olduğu-
nu ve gidecekleri yere kolayca ulaşmak istedikleri-

ni biliyoruz. Taurus da Konya Yolu ve çevresindeki 
tek AVM. Toplu taşıma aracı ile gelmek isteyen zi-
yaretçiler, Kızılay ve Ulus’tan tek vasıta ile Taurus 
AVM’ye ulaşabiliyorlar.  

Taurus AVM’nin arka cephesinde yer alan Muh-
sin Yazıoğlu Bulvarı tarafında ise, AVM’nin “Lezzet 
Sokağı” konseptinin hayata geçmesiyle bulvarın 
işlevinin artacağı gibi, Ankara’nın sosyal yaşamına 
farklı lezzetler de katacak. 

Her katta teras alanı bulunan Taurus AVM, Türki-
ye’nin en büyük terasına sahip. Konumu itibariyle 
kolay ulaşım sağlanan Taurus AVM’nin marka kar-
ması, kültür sanat etkinlikleri ve engellilere yönelik 
hizmetleri ile hitap ettiği yaş aralığı oldukça geniş. 

Tüm bu sebepleri bir arada değerlendirdiğimizde; 
eğlence, alışveriş, lezzet, ulaşım kolaylığı gibi un-
surların hepsinin birlikte bulunabildiği bir alışveriş 
merkezi Taurus.

2019 hedefleriniz nelerdir?

Açıldığımız günden bu yana Ankaralılar’a kendimizi 
tanıttığımızı düşünüyoruz. Aradan geçen beş yıllık 
sürede sektördeki çok sayıda ilki de hayata geçire-
rek, “Herkesin AVM’si” olan sloganımızın da hakkını 
verdik. Bundan sonraki süreçte de benzer şekilde 
ilerlemeye devam edeceğiz. 2019 yılı planlarımızı 
da bu çıkış noktasından hareketle oluşturduk. 
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Diyarbakır, Dicle ve Fırat nehirlerinin bereketli çekiciliği nedeniyle tarihin 
her döneminde önemli kültürlere ev sahipliği yapmış, 9 bin yıl öncesine 
uzanan köklü bir geçmiş ve tarihsel bir yapıya sahip önemli bir ilimizdir.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi, yöresel mimariden esinlenerek inşa 
edilmiş iç avlusu, teras ve açık oturum alanları ile Diyarbakır’a özgü bazalt 
taşları kullanılarak, Diyarbakır surlarını andıran dış cephesi ile mimari açı-
dan farklı tasarımı ile ön plana çıkmaktadır.

Özgün mimarisinin yanı sıra 55.000 m2  kiralanabilir alanda; yerel, ulusal ve 
uluslararası 140 seçkin markası ile açıldığı 10 Haziran 2015 tarihinden bu 
yana farklı, marka algısı yüksek, zengin damak zevklerine sahip lezzetler 
sunmuştur. Alışverişin yaşam merkezi iddiasıyla; her yaşa hitap eden sanat-
sal ve kültürel etkinlikleri sürekli gelişim gösteren, bölgesel bir alışveriş ve 
yaşam merkezi olarak yoluna devam etmektedir.  

ALIŞVERIŞIN YAŞAM MERKEZI 
FORUM DIYARBAKIR
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Alışveriş merkezimiz; 30.000 m2’lik perakende mağaza, 2.500 
m2’lik hipermarket, 6.700 m2’lik yapı market, 8 salonlu modern 
sinema, çocuk oyun alanı ve eğlence merkezi, bowling salonu 
ile birlikte toplam 4.900 m2’lik eğlence alanına sahiptir. Ayrıca 
yanında 5.000 m2’ye yayılmış kafe ve restoranları ile de geniş 
marka ve hizmet karmasıyla şehrin ve bölgenin ilgi odağı olmayı 
sürdürmektedir.  

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi’nin önemli bir farklılığı da 
bünyesinde yer alan ve Diyarbakır ile yakın bölgesinde ilk kez 
açılmış birçok seçkin markaya sahip olmasıdır. Örnek olarak; 
Koçtaş, Paul&Shark, Matmazel, Ramsey-KIP, Ruck&Maul, Rue, 
Tommy Hilfiger, Vakko ve Kayra gibi sadece Forum Diyarbakır’da 
yer alan markalarımız sayılabilir.

Alışveriş merkezimiz şehrin yeni yerleşim bölgesi ve ana arterle-
rinden olan Elazığ Bulvarı’nda bulunmakta olup, yeni şehir plan-
lamasının olduğu kuzey tarafında yer almaktadır.

Diyarbakır’ın en büyük merkez ilçeleri Kayapınar ve Yenişehir 
arasında yer alan konumu, her geçen gün gelişen ve büyüyen 
kentleşme güzergâhı üzerinde yer alan alışveriş merkezimiz, 
bu konumu sayesinde sadece şehir içinden değil, Elazığ-Bat-
man-Mardin başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de önemli 
sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır.

ALIŞVERIŞIN YAŞAM MERKEZI 
FORUM DIYARBAKIR AYIN 

AVM’si
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Yıl 2009… 3 Türk girişimci; Gül Gürer Alim-
gil, Serkan Polat ve Moris Alhale; halka açık 
mekanlarda yapılan müzik yayınıyla ilgili bir 
eksikliği fark ederek adeta Türkiye’de yeni 
bir sektör oluşturdu. Markalara dijital mü-
zik yayını teknolojisini ve yasal altyapısını 
oluşturarak Türkiye’de bir ilke imza attılar… 
Ve şimdi dünyanın 25 ülkesinde, 10 bin lo-
kasyonda kapalı devre müzik yayını yaparak 
teknoloji ihraç eder hale geldiler.

Türkiye’de markalara dijital müzik yayını 
hizmeti veren ilk şirketsiniz. Bu sektöre 
girmeye nasıl karar verdiniz?

Gül Gürer Alimgil: Ülkemizde perakende 
sektörünün gelişmesiyle birlikte mekanlar-
daki algı yönetimi de önem kazandı. Marka 
konsepti, mağazaların dekorasyonu, vitrin 
düzenlemeleri, aydınlatma, koku ve müşteri 
memnuniyetinin yanı sıra mekanlarda çala-

cak müzikler de ön plana çıktı. Halka açık 
mekanlarda çalan müziklerin, tek merkez-
den birden fazla şubeyi yönetilecek şekilde 
iletilmesindeki büyük eksikliği görünce bu 
konu ilgimizi çekti. Araştırmalarımız yakla-
şık iki yıl sürdü ve 2009 senesinde Serkan 
Polat ve Moris Alhale ile birlikte SMG’yi 
kurduk. 

Hizmetlerinizden ve iş süreçlerinden 
bahsedebilir misiniz? 

Moris Alhale: Kendi bünyemizde geliştirdi-
ğimiz, tamamen merkezi müzik yayınlarını 
yönetme maksatlı yazılımımızı tamamladık. 
Müzik yayınıyla başladığımız hizmetlerimi-
zi; anons, reklam jingle ve eserlerdeki kata-
log farklılıkları ile çeşitlendirdik. Hizmetimi-
zin en önemli özelliği ise, Türkiye’de daha 
önce uygulanmamış, özel olarak geliştirdi-
ğimiz müzik iletim metodunu kullanarak, 

yayınları tek merkezden yönetiyor olma-
mız. Yayınları tamamen yasal ve kesintisiz 
gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız teknolo-
jiyle müzik yayını internet kotalarını har-
camıyor, kasa işlemlerini yavaşlatmıyor, iş 
akışına engel olmuyor. Müşterilerimizin an-
lık isteklerini de yine uzaktan erişimle ger-
çekleştiriyoruz. Bir markanın tüm şubelerini 
ayrı ayrı yönetebildiğimiz için, hazırlanan 
akışlara, şubeye özel kampanya, indirim, 
reklam gibi anonsları da ekleyebiliyoruz. 

Artık kendi müziklerimizi üretiyoruz ve 
markaların beğenisine sunuyoruz. Şarkı 
sözleri yazılıyor, müzikler besteleniyor, tüm 
enstrümanlar canlı olarak stüdyolarımızda 
çalınıyor ve kadın - erkek vokaller tarafın-
dan şarkılar seslendiriliyor. Bu içeriklerin 
tüm haklarına sahibiz ve artık kendi müzik 
kataloğumuzdan müşterilerimize seçenekli 
ve ekonomik çözümler sunuyoruz.

SMG, DÜNYANIN 25 ÜLKESINDE VE 10 BIN NOKTASINDA!

Serkan Polat Moris Alhale Gül Gürer Alimgil
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DÜNYANIN 25 ÜLKESİNDE MARKALA-
RIN “İÇ SESİ” OLUYORLAR

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

Gül Gürer Alimgil: SMG olarak dünya mar-
kalarından küçük işletmelere kadar 550 fir-
manın 10 bin noktasında hizmet veriyoruz. 
Bu firmalar; alışveriş merkezleri, perakende 
satış noktaları, restoranlar, oteller, sağlık 
kuruluşları, showroomlar, hastaneler gibi 
farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Mü-
zik listelerimizi hazırlarken, sektör, firmanın 
kurumsal kimliği, hedef kitlesi ve lokasyon 
gibi pek çok kriteri göz önünde bulundu-
ruyoruz. 
  
Geçen yıl sektörümüzün en büyük ulusla-
rarası anlaşmasını gerçekleştirdik. Bir Spo-
tify firması olan ve tüm dünyada markalara 
lisanslı müzik hizmeti veren Soundtrack 
Your Brand’in Türkiye’deki tek yetkili tem-
silcisi olduk. Bu iş birliğiyle hizmet verdiği-
miz markalara, kendi müzik listelerini yö-
netme ve tüm lokasyonlarda çalan müziği 
kontrol edebilme fırsatı sağladık. 

Geçen yıl yurt dışında 9 ülkede hizmet veri-
yorken, 25 ülkeye ulaşmayı başardık. 

Yasal ve telifli müzik konusunda bil-
gi verebilir misiniz? Siz bu müziği nasıl 
sağlıyorsunuz?

Gül Gürer Alimgil: Eserlerin teliflerinin dü-
zenli olarak ve her şube için adres belirti-
lerek özel olarak ödenmesi, bizim üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz bir konu. Tür-
kiye’de sayıları 200 bini bulan halka açık 
lokasyonlardan yalnızca 20 bin civarı yasal 
müzik yayını yapıyor.

SMG olarak, güvenli ve tek merkezden 
yönettiğimiz dijital yayınlarımız sayesin-
de tüm yayınların yasallığını garanti altına 
alıyoruz. Müşterilerimize birkaç farklı yön-
temle hizmet veriyoruz. 

- Firmaların T.C. Kanunları gereği müzik 
meslek birlikleriyle direkt olarak yaptığı te-
lif sözleşmeleriyle yayınlama izninin alındı-
ğı şarkılar, 

- Doğrudan lisanslama yoluyla SMG olarak 
yurt dışına telifleri direkt ödeyerek aldığı-
mız müzik katalogları, 

- Bir Spotify markası olan Soundtrack Your 
Brand ile yaptığımız anlaşmayla en güncel 
şarkılardan klasiklere uzanan listeler,

- Bünyemizde yer alan müzik departmanı-
mızın ürettiği, telifi bize ait olan eserler.

“SADECE MÜZİK YAYINI DEĞİL, MAĞA-
ZA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DA TEK-
NOLOJİ GELİŞTİRDİK”

Farklı uygulamalar geliştiriyor musunuz?

Serkan Polat: SMG olarak, Türkiye’de en hız-
lı büyüyen teknoloji şirketlerinin yer aldığı 
Deloitte Technology Fast50 listesine üç yıl 
art arda girdik. Tüm hizmetlerimizi tekno-
loji ve yazılımla geliştiriyoruz. Geçen yıl yeni 
uygulamalarımızı hayata geçirmek için baş-
vurduğumuz İTÜ ARI Teknokent’e en yük-
sek puanla girmeye hak kazandık.

Harmonik benzerlik sayesinde, bir mağaza-
da caz türünde bir şarkı çalarken sonrasında 
gelen şarkı da benzer türde oluyor, örneğin 
bir anda cazdan çocuk şarkısına geçilmiyor.

Bu süreçte geliştirdiğimiz uygulamalarımız-
dan biri push audio. Bir markette yangın, 
hırsızlık gibi olumsuz bir durum yaşandığın-
da, güvenlik görevlisi olayı kameralardan 
görür, mağazayı arar, mağazadaki yetkili 
anonsu yapar. Tüm bu süreç ciddi bir zaman 
kaybı anlamına geliyor. SMG’nin yeni uygu-
lamasıyla olumsuz durumu gören güvenlik 
görevlisi, sadece internet tarayıcısı kullana-
rak, SMG yönetim paneli üzerinden anonsu 
seslendiriyor, kaydediyor, dinliyor ve tek 
bir tuşla istediği mağazaya gönderiyor. Bu 

anons direkt olarak olayın yaşandığı ma-
ğazada yayınlanıyor. Böylece saniyeler içe-
risinde aksiyon alınabiliyor. 

Müşteriler farklı amaçlar için de hızlı ve 
pratik olan bu yöntemi tercih ediyor. Ör-
neğin şirket yetkilisi tüm mağazalardaki ya 
da yalnızca belirli noktalardaki personeline 
seslenebiliyor, bilgilendirme, motivasyon 
konuşması yapabiliyor.

Bir markamız için DJ Talk adında özel bir 
uygulama geliştirdik. Metin yazarlarımız 
gündem, genel kültür ve markanın kam-
panyalarıyla ilgili metinler yazıyor ve ses-
lendiriyor. Mağazaların içerisinde sanki bir 
DJ konuşuyormuş gibi yayın yapılıyor. 

Bu alanda yeni trendler var mı? Türki-
ye'nin bu alanda dünyadaki konumu 
nedir?

Moris Alhale: Dünyadaki trendlerin başın-
da SaaS geliyor. Geleneksel yazılım satışla-
rına oranla beş kat hızlı büyüyen bu yeni iş 
modelinde müşteriler kendi işlerini yöne-
terek hız kazanıyor. Müşteriler artık kendi 
listelerini oluşturuyor, yönetiyor, hatta ki-
şisel müzik listelerini yasal olarak çalabili-
yor. Biz de önümüzdeki süreçte, yeni ya-
zılımlarımızın %85’ini SaaS olarak sunmayı 
hedefliyoruz.
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Son dönemde Türkiye’nin dört bir yanın-
da açtığı sinemalar ve yaptığı yatırımlar ile 
adından sıkça söz ettiren CGV Mars Enterta-
inment Group, Bingöl ve Mardin’de art arda 
açılışlar yaptı. Kurulduğu günden bu yana 
Türk filmseverlere birçok ilki yaşatan şirket, 
Bingöl’ün ilk Cinemaximum’u olan Cine-
maxium Kalium’u, 28 Eylül Cuma günü CGV 
Mars Entertainment Group CEO’su Dong 
Won Kwak katılımıyla düzenlenen törenle 
açtı. Hemen ardından Mardin’de Cinemaxi-
mum Movapark’ı sinemaseverlerin hizmeti-
ne açan şirketin 2018 yılı boyunca sadece 
Doğu ilerine yaptığı yatırım 24 milyon TL’yi 
buldu.

Türkiye’nin her yerine dünya standartların-
da sinema hizmeti götürmeyi ve kültürel 
gelişmişliğin bir göstergesi olan sinema iz-
leme kültürünü Türkiye’nin her iline yayma-
yı ilke olarak benimseyen CGV Mars Enter-
tainment Group, yeni yatırımlarına Bingöl’ü 
de ekledi. Bingöl’ün ilk Cinemaximum’u 
olma özelliği taşıyan Cinemaximum Kalium, 
Bingöllü sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile 
karşılandı. CGV Mars Entertainment Group 
CEO’su Dong Won Kwak ev sahipliğinde 28 
Eylül Cuma günü düzenlenen açılış törenine 
Bingöl Valisi Ali Mantı ve Bingöl il protokolü 
katıldı. Mardin Movapark AVM’de de halkın 
geniş katılımı ile gerçekleşen açılış kentte 
yankı uyandırdı. Her iki ilde de Bücür, Gök-
taşı ve The Predator filmleri açılışa özel gün 
boyunca ücretsiz olarak gösterilirken, CGV 
Mars Entertainment Group yeni sinemala-
rında hafta boyunca çok özel kampanyanlar 
ile film severleri ağırlayacak. Hem Bingöl’de 
hem de Mardin’de öğrenciler hafta boyun-
ca %50 indirimle sinema keyfini doyasıya 
yaşarken, ailelere özel kampanyada ise 2 
bilete 3 kişi film keyfini paylaşacak.

“Türkiye’nin dört bir yanına dünya stan-
dartlarında sinema hizmeti götürmeyi 
planlıyoruz”

Bingöl’ün ilk Cinemaximum’unu açtıkların-
dan dolayı memnuniyetini dile getiren CGV 
Mars Entertainment Group CEO’su Dong 
Won Kwak yaptığı açılış konuşmasında 
şunları söyledi: “CGV Mars Entertainment 
Group olarak, Doğu’da; Erzurum, Van, Di-
yarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve 
Adıyaman’ın ardından Bingöl’de de ilk açı-
lışımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bölge ayırt etmeksizin Türkiye’nin dört bir 
yanında konforu ve teknolojisiyle öne çı-

BINGÖL’ÜN ILK MARDIN’IN IKINCI
CINEMAXIMUM’U AÇILDI!

kan dünya standartlarında sinema hizme-
tini sunmak istiyoruz. Özellikle Anadolu ve 
Doğu illerinde açılan ya da satın alınması 
planlanan lokasyonlardaki yatırımlarımızda 
kâr amacından ziyade ülkenin her yanına 
beklentilerin üzerinde sinema hizmeti gö-
türmeyi planlamaktayız. Yatırımlarımızın 
%48’ini Anadolu ve Doğu illerine yapmış 
bulunmaktayız. Asıl hedefimiz, sinemanın 
sadece sinema olarak kalmayıp çeşitli eğ-
lence ve kültür değerlerini bir araya getire-
rek bölgenin kalkınmasına destek vermek. 
Cinemaximum Bingöl’ün bölgenin sosyal ve 
kültürel hayatına da önemli bir katkı sağla-
yacağını düşünüyoruz. Tüm Bingöllü sine-
maseverlere hayırlı olsun.”

Bingöl Valisi Ali Mantı ise CGV Mars Enter-
tainment Group’a Bingöl’ü tercih ettikleri 
için teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: 
“Güney Koreli bir şirketin buraya yatırım 
yapması bizi ayrıca duygulandırdı. Ortak ta-

rihimiz olan bir ülke. İnşallah bu yatırım Bin-
göl’ümüze hayırlı olur. Bu yatırım ve iş birli-
ği için CGV Mars Entertainment Group’a ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

2018’de sadece Doğu illerine yaklaşık 24 
milyon TL sinema yatırımı

2016 yılında 800 milyon dolarlık rekor ya-
tırımla Güney Kore’nin en büyük mutliplex 
sinema zincirine katılan CGV Mars Enterta-
inment Group 2 yıl gibi kısa sürede mevcut 
illerinde yaptığı açılışların yanı sıra 5 yeni 
ile  markasını götürdü. Sinema izleyicisine 
ayrıcalıklı hizmet kalitesi, farklılaştırılmış 
salonları ve içerikleriyle üstün bir sinema 
keyfi sunmayı amaçlayan CGV Mars En-
tertainment Group, Türkiye’de 37 şehirde 
bulunan 100’e yakın Cinemaximum sine-
masında filmseverlerle buluşuyor. Anado-
lu ve Doğu illerine ağırlık veren CGV Mars 
Entertainment Group’un 2018’de Doğu ille-
rinde açtığı sinemaların toplam yatırımı ise 
yaklaşık 24 milyon TL değerini buluyor. CGV 
Mars Entertainment Group, aynı zamanda 
Cinemaximum salonlarındaki 4DX, Starium, 
ScreenX, IMAX gibi ileri düzey film teknolo-
jilerini Türkiye ile buluşturan ilk ve tek şirket 
olma özelliğini taşıyor.

Ali Mantı
Bingöl Valisi

Dong Won Kwak
CGV Mars Entertainment Group CEO’su 



Ülkemizin mevcut ekonomik modeli para ve maliye 
politikaları yani faiz ve dövizdir. İhtiyaç olduğunda 
faizleri arttırarak ekonomiyi soğutma veya ekonomi 
soğuduğu zaman tüketimi arttırmak için faizleri dü-
şürme üzerine kuruludur. Bu durumda neticede pa-
ranın maliyetini artıran veya düşüren önemli bir un-
surdur. Hâlbuki ekonomide çarkların sağlıklı şekilde 
işlemesi için piyasalarda paranın bol ve ucuz olması 
dolayısıyla kurların düşük likiditenin ise bol olması la-
zım ki, çarklar yeniden dönmeye başlasın. Çarklar 
dönünce büyüme olsun, büyüme olunca da genç-
lerimize iş imkânı sağlanabilsin. 

Böylelikle ekonomi ile tüketici ilişkisi ve finans ile ya-
tırımcı ilişkisi dengeli bir şekilde sağlanarak ziyaretçi, 
kiracı, yatırımcı herkes bu kazan – kazan durumdan 
yararlanabilsin. Fakat TL’nin yabancı para birimi 
karşısındaki kırılganlığı nedeniyle oluşan bu yüksek 
enflasyon ortamında artık bir yatırımı gerçekleştir-
mek için daha fazla TL’ye ihtiyaç duyulmakta. Bu 
da projeyi gerçekleştiren yatırımcının “pahalılaşan 
finansman maliyetleri nedeniyle” daha fazla borç-
lanması anlamına gelmektedir. 

12 Eylül tarihinde yayınlanan kararnameye göre, 
“Türkiye’de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gay-
rimenkul satış ve kiralamalarını TL üzerinden yapa-
cak. Döviz üzerinden yapılan sözleşmeler bir ay için-

de TL’ye dönüştürülecek” uygulaması akıllarda bir 
takım sorular oluşturmaktadır. 

ꔷ Döviz kuru ile borçlanarak yatırım yapmış olan 
yatırımcının kira gelirlerinin TL olması sadece pera-
kendeciyi kurtarırken yatırımcının kur farkı zararı ne 
olacak? 

ꔷ Ayrıca döviz kuru TL geçişinde kur nasıl belirlene-
cek? 

ꔷ Mevcut olan tüm sözleşme geçişlerinin kararna-
medeki (30 gün) tarihi baz alınarak yapılır ise kur 
sabitleme oranı + tefe & tüfe artış oranıyla kiracı ile 
ortak noktada nasıl buluşulacak? Çıkan anlaşmaz-
lıklar nasıl çözülecek?

ꔷ Yatırımcının TL kira tahsilatı döviz cinsinden kredi 
borcunu karşılamaya yetmezse ne olacak?

Sonuçta yüksek kur ve yüksek enflasyon oyunun 
kurallarını sürekli olarak değiştirir ve para kazanma 
oyununun yarattığı fırsatlardan yararlanıp “kredi 
borcunu yapılandırmak ve finansal işlemlerini hed-
ge etmek suretiyle kiralama, gelirler/giderler, nakit 
akışı, kârlılık ve hisse değerini” yeni duruma göre dü-
zenleyen yatırımcılar her zaman kazanır. 

Kiralarda
Dövizden                   
Vazgeçiş

AVM’lerde 
Ekonomik 
Başarının 
Sırları - 2 -

Hakan Yıldız
Agora Antalya Alışveriş Merkezi Müdürü
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Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi, 8-9 
Eylül tarihlerinde TRT Çocuk ekranları-
nın sevilen çizgi filmleri, “Aslan, Harika 
Kanatlar ve Niloya”yı müzikal sahne 
gösterisi ile birlikte minik hayranlarıyla 
buluşturdu.

Karadeniz’in en büyük outlet alışveriş merkezi olan 
Lovelet Outlet, yaptığı etkinlikler ve 4 mevsim out-
let olma özelliğiyle Karadeniz halkının beğenisini 
kazanmaya devam ediyor. Tekstilden mobilyaya 
kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam 
merkezi olan Lovelet Outlet, hafta sonlarını Aslan, 
Harika Kanatlar’ın ve Niloya’nın eğlenceli müzikal 
gösterileriyle renklendirdi.

LOVELET OUTLET ’TE MINIKLER HARIKA BIR SERÜVENE EŞLIK ETTI

Aslan, dedesi ve iki arkadaşıyla Lovelet’te miniklere 
unutulmaz bir müzikal şölen yaşattı. Birbirinden ne-
şeli şarkıları, oyunları ve birlikte eğlence dolu hikâ-
yeleri ile çocuklara keyif dolu anlar yaşatıldı. Harika 
Kanatlar çizgi filmin konusuna uygun olarak geliş-
tirilen Harika Kanatlar müzikalinde de çizgi filmin 
eğlenceli karakterleri Jett, Dizzy ve Jimbo çocuklarla 
dans edip şarkı söyleyerek, eğlenceli vakit geçirme-
lerini sağladılar. Niloya ile yanından hiç ayırmadığı 
“Tospik”, çocuklara unutulmaz bir macera yaşat-
manın yanı sıra kahvaltının önemini bilmeceler ve 
şarkılarla anlattılar. Eylül tarihlerinde gerçekleşen 
müzikaller 14:00/16:00/18:00 saatlerinde üç seans 
olarak izleyici ile buluşturuldu.

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi, özgün konsepti, 
göz dolduran mimarisi ve nefes aldıran açık alan-
larıyla ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir alışveriş 
keyfi sunmaya devam ediyor. 
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Engin Yıldırım
City Mall AVM Müdürü

Ziyaretçilerin alışveriş merkezi-
ni tercih etmesinin en önemli 
nedenlerinden ikisi merkezin 
‘güvenli ve temiz’ olmasıdır. Bu 
nedenle güvenliği ve temizli-
ği sağlayan ekiplere son de-
rece önemli görevler düşüyor. 
AVM’lerde güvenlik ve temizlik 
ekiplerinin varlığı hissedilmeme-
li, ama hizmetlerinin yaşamsal 
önemi olduğu da unutulmama-
lıdır.

Alışveriş merkezlerinde çalışan güvenlik ve 
temizlik personelinin seçimi ve eğitiminde 
çok titiz olunmalıdır. Bu titizliği personelin 
haklarını korurken de göstermek gerekli-
dir. Böylelikle personelin memnuniyetinin 
sağlanarak sirkülasyonun düşeceğine ve 
personelin yaptığı hataların azaltılacağına 
inanıyorum. Güvenlik ve temizlik ‘hizmet 
sektörü’ işidir. Bu nedenle işin profesyo-
nelce ve profesyonel kuruluşlarca yapılma-
sı çok önemlidir.

Güvenlik ihtiyacı insanlık tarihi kadar eski-
dir. Kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelik-
teki özel güvenlik sektöründe çok sayıda 
eleman görev almaktadır. Bu elamanları 
da nitelikli olanlardan seçilmesi ve maaş-
larının da ona göre belirlenmesi gerekir. 
Alışveriş merkezi güvenlik görevlisi, body-
guard değildir. Alışveriş merkezi güvenlik 
görevlisi öncelikle güler yüzlü olmalıdır. 
İkincisi alışveriş merkezinde çalışacak gü-
venlik elemanlarının prezantabl olması ve 
itimat telkin etmesi gerekir. Yine alışveriş 
merkezlerinde güvenlik görevlileri, aynı 
zamanda yönetime teknik destek de sağ-
lamalıdır. Bütün bu işleri gereği gibi yerine 
getirmesi için personele işe başlamadan 
önce ve görev sırasında yoğun güvenlik 
eğitimleri verilmelidir. Eğitimler sırasında 
personelin gerekli uzmanlık bilgilerinin ya-
nında; mesleki formasyonlarını oluşturacak 
gözlem ve muhakeme yetilerini artıracak, 
beşeri ilişkilerini ve psikolojik dayanıklılık-
larını geliştirecek bilgiler de aktarılmalıdır. 
Alışveriş merkezinin kapısındaki güvenlik 
görevlisi, içeriye giren kişiyi almış olduğu 
eğitimle filtre edip, süzüp, ziyaretçiyi ra-
hatsız etmeden takip altında telsizle arka-
daşlarıyla paylaşıp, o kişiyi eylemine kadar 
takip altında tutup amacına ulaşmadan re-
aksiyon gösterebiliyor olmalıdır.

Alışveriş merkezi yönetiminde yer alan 
işletme müdürü veya şefinin güvenlik-te-

GÜVENLI VE TEMIZ ORTAMDA ALIŞVERIŞ
mizlik konuları ile ilgili iş tarifine kısaca de-
ğinmek isterim:

- Güvenlik-temizlik konularında taşeron şir-
ketlerle, danışmanlarla gerekli koordinas-
yon kurularak görevin en iyi şekilde yürü-
mesini sağlar.

- Taşeron şirketlerin elemanlarının görev-
lerini talimat ve emirler çerçevesinde yü-
rütmelerini yakından denetler. Örneğin; 
eleman formlarının tutulması ve eleman 
dağılımının kontrolü; elemanların kılık kıya-
fet ve teçhizatlarının tam ve emirlere uygun 
olmasının denetlenmesi vs.

- Taşeron firma tarafından günlük olarak tu-
tulan güvenlik olay takip formunun ve mer-
kezdeki rutin temizlenen alanların kontrol 
listelerini takip eder.

- Güvenlik ve temizlik ekiplerinin kullandık-
ları makinaların düzenli bakımının yapılma-
sını, sarf malzemelerin ihtiyaca göre alınma-
sı ve depolanmasını takip eder.

- Alışveriş merkezinde her şey yolunda gi-
derken ansızın panikler çıkabilir. Böyle bir 
durumda olayın, diğer müşterileri ve genel 
huzuru bozmadan bertaraf edilmesi çok 
önemlidir. Güvenlik elemanlarının olaylar 
karşısında reaksiyon hızlarını arttıracak çe-
şitli durumlarda yeni doğacak olaylara karşı 
alternatif müdahaleler yapabilecek düzeye 
gelebilmeleri için senaryolar üretilmesi sağ-
lanır.

- Hijyen kuralları içerisinde bina içi ve dışı 
(koridor ve teras) temizliklerin yapılması, 
yangın çıkışlarının, mal giriş rampaları ve 
park sahalarının temiz, düzenli ve işler ol-
masını sağlamak; bu maksatla kullanılan 
teçhizatın sağlamlığı ve bakımlı olmasını ta-
kip ve kontrol eder. Çöplerin zamanında ve 
düzenli toplanması, kompaktörlerin daima 
çalışır olması, mahallerin temiz ve düzenli 
olması için her türlü alınacak tedbirin de-
netimini yapar. Temizlik tüketim malzeme-
sinin takibini yapar, denetleme yöntemleri 
geliştirir ve hizmetin en ekonomik düzeyde 
yürütülmesini sağlar. Bölümü içindeki bi-
rimlerle haftada bir defa genel konuları ve 
çözüm tarzlarını ihtiva eden toplantılarla 
birimler arasında yeterli bilgi aktarımı yapıl-
masını düzenler. Birimlerin eğitim düzeyinin 
artırılması için eğitim programlarını koordi-
ne eder.

- Kritik günler ve alışveriş merkezi yöneti-
mince yapılan özel günlere mahsus pro-
mosyon faaliyetlerinde ek güvenlik, temizlik 

vs. gibi ilave tedbirler alarak herhangi bir 
aksaklık olmaması için her türlü tedbiri alır.

Hafta sonu gibi yoğun zamanlarda takviye 
temizlik personeli çalıştırılmalıdır. Mağa-
zaların çöpleri belirli saatlerde toplanma-
lı, gün içinde genel merkez kapandıktan 
sonra ise daha detaylı temizlik yapılmalıdır. 
Çöp konteynırları çöpün içeriğine göre (kâ-
ğıt-karton, cam, plastik vb.) ayrılmalıdır. Ge-
rek alışveriş merkezinin ortak alan temizliği 
gerekse mağazalarımızın temizliği alışveriş 
merkezi açıldığında tamamlanmış olma-
lıdır. Önemli bir konunun altını da çizmek 
istiyorum: Güvenlik ve temizlik elemanlarına 
asli görevi harici ne kadar çok iş yaptırırsak 
verimliliği düşer ve işinden soğur hale gelir.

Çeşitli işlere müracaat etmiş ama netice 
alamamış birçok kişi, ‘bari güvenlik veya 
temizlik görevlisi olayım da geçici bir işim 
olsun’ diye düşünerek işe yılgın ve isteksiz 
giriyor. İşte bu profildeki insanlar ile bir alış-
veriş merkezinin çok önemli iki ekibi oluştu-
ruluyor. Fakat tüm temizlik ve güvenlik fir-
malarının ekipleri bu şekilde oluşturuluyor 
demek istemiyorum. 

Peki bu durumda ne yapmalıyız? Onla-
rın kendi kafalarında kendi yorumlarıyla 
bitirdikleri bu görev kimlikleri onlara biz-
ler kazandırmalıyız. Yaptıkları işin alışveriş 
merkezi işleyişi, ziyaretçiler, mağazalar için 
ne denli önemli olduğunu anlatmalıyız. Bu 
ekiplerle bu düşüncelerimizi paylaşmalı ve 
onlara bu düşünceleri aşılamalıyız ki, onlar 
bu fiziki güç ile istenilen hizmeti kendilerin-
den beklendiği gibi yapabilsinler. Belki de 
en önemlisi günümüz şartları, geçim şartları 
paralelinde ücret aralığını ödemeliyiz ki bu 
işi uzun vadeli düşünebilsinler ve işte kendi-
lerinden bekleneni verebilsinler.
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Ekim ayı yazımı hazırlarken aslında bir başka 
başlık altında çalışmamı yapıyordum. Fakat 
çok önemli bir karar tüm ülkenin günde-
minde bir anda yer alınca bu güncel konu 
hakkında yazmak istedim. Haziran sayısında 
yazdığımız makalemizde, kur dalgalanma-
ları gölgesinde AVM kiralarında yaşanan 
sorunlardan bahsetmiş ve bu konunun özel 
bir düzenleme ile çözüme kavuşturulabile-
ceğini vurgulamıştık. 

Bu çözüm arayışına bir cevap olabilmek 
amacıyla, Türk parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karar (32 sayılı Karar)’da 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 12 Eylül 
1980 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararı (Karar) ile değiştirilerek 13 Eylül 2018 
tarihli, 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayım-
lanıp, bu tarih itibariyle yürürlüğe girdi. An-
cak pek çok soru ve tartışmayı da berabe-
rinde getirdi... 

İlgili Karar’a göre Türkiye'de yerleşik kişile-
rin, Bakanlıkça (Hazine ve Maliye Bakanlığı) 
belirlenen haller dışında, kendi aralarında-
ki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt 
ve finansal kiralama dahil her türlü men-
kul-gayrımenkul kiralama, leasing ile iş, 
hizmet ve eser sözleşmelerinde, sözleşme 
bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynakla-
nan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz 
cinsinden veya dövize endeksli olarak ka-
rarlaştırılamayacağı düzenlendi ve kararın 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün 
içinde, daha önce imzalanmış olan yukarıda 
belirtilen türden yürürlükteki sözleşmeler-
de döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan 
bedellerin, Bakanlıkça belirlenen haller dı-
şında, Türk parası olarak taraflarca yeniden 
tespit edilmesi yönünde çok esaslı bir deği-
şiklik yapıldı. 

Dolayısıyla, ilgili Karar’ın yayımlandığı ta-
rih olan 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren,  

Türkiye’de yerleşik kişilerce bundan sonra 
yukarıda anılan türden sözleşmelerin dö-
viz cinsinden ya da dövize endeksli olarak 
yapılması, bir sonraki değişikliğe kadar, ya-
sal olarak mümkün olmayacaktır. Yine ay-
rıca, mevcut imzalanmış sözleşmelerin de 
Karar’da tanınan 30 günlük süre içerisinde 
Türk parası olarak değiştirilmesi gerekmek-
te! Karar içeriğinden sözleşmelerin tarafla-
rının yeniden kararlaştırılacak Türk parası 
tutarına serbestçe karar verebileceğini an-
lıyoruz. Zira bu konuda da bir zorunluluk 
getirilmesinin dövizin hangi kur üzerinden 
esas alınacağı yönünde ciddi sıkıntıları da 
beraberinde getireceği aşikârdır. 

Bununla birlikte Karar’ın uygulaması ile il-
gili ayrık tutulan Bakanlıkça belirlenen hal-
lerin neler olduğunun Karar ile birlikte ilan 
edilmemiş olması da bir başka tartışmayı 
doğurmaktadır. Bir taraftan sözleşmelerin 
uyarlanması için tanınan süre geçerken di-
ğer taraftan da bu yükümlülüklere kimlerin 
tabi olacağının belirlenmemiş olması, dö-
viz üzerinden sözleşme yapan tüm tarafları 
endişeye sevk etmiştir. İlaveten, yapılacak 
uyarlamaların yazılı olarak yeniden akte 
bağlanacak olmasından kaynaklı olarak 
doğacak damga vergisinin herhangi bir is-
tisnaya tabi olup olmayacağı da bu yazıyı 
yazdığım tarih itibariyle halen netlik kazan-
mamıştı.  

Tüm bunlar ilgili tarafları konu hakkında 
detaylı çalışmalara sevk ederken bir yandan 
Hazine Müsteşarlığı tarafından internet si-
tesi vasıtasıyla, Bakanlıkça istisna tutulacak 
hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsin-
den girdi maliyetler veya yükümlülüklerin 
değerlendirmeye alınacak hususların başın-
da geldiği ve 32 sayılı Karar’ın döviz kredi-
lerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17/A 
maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya 
tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabi-

len ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlü-
lük altına giren Türkiye’de yerleşik kişilerin 
yaptığı sözleşmelerin bu kapsamda dikkate 
alınacağına dair çok kısa bir açıklama yapı-
larak, taraflara bir öngörü edinebilecekleri 
bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Güncel değişiklik öncesinde, 5 Ocak 2018 
tarihinde 32 sayılı Karar’da bir başka deği-
şiklik yapılarak döviz kredisi kullanabilecek 
şirketlerin kriterleri yeniden belirlenmişti. 
Buradan da Bakanlık açısından zaten döviz 
kredisi alabilecek nitelikteki bir şirketin yu-
karıdaki türden sözleşmelerini döviz cinsin-
den devam ettirebileceğine dair bir görüşün 
oluştuğu kanaatine ulaşıyoruz.

04.09.2018 sayılı, 30525 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 2018-32/48 sayılı tebliğ ile 
de, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 6 
ay süre ile geçerli olmak üzere, Türkiye’de 
yerleşik kişilerce yapılan ihracat işlemlerin-
den doğan ihracat bedellerinin yurda geti-
rilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, 
ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve 
en az %80’inin bankalara satılması zorunlu 
tutulmuştu. 2018 yılının başından itibaren 
döviz ve döviz karşılığı elde edilen gelirle-
re dair yapılan tüm bu yasal düzenlemeler, 
elbette ki Türk parasına değer kazandırmak 
için çıkarılmaktadır. Ancak, Türk Hukuk Sis-
temi dövize dayalı bu düzenlemeler nede-
niyle ciddi ölçüde etkilenmektedir. 

Özellikle Karar’ın, Türk Borçlar Hukuku açı-
sından çok önemli bir ilke olan “Sözleşme 
serbestliği”nin ciddi şekilde etkilenmesine 

TÜRK HUKUKUNUN DÖVIZLE IMTIHANI

Gonca Tekeli
Avukat
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sebep olduğunu belirtmek gerekiyor. Hu-
kuk sistemimiz herkesin kişiliğine bağlı, 
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 
temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu 
(Anayasa -AY- m. 12/1) ve bu hak ve hürri-
yetlerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen 
sebeplere bağlı olarak ve sadece kanun-
la sınırlanabileceğini (AY m. 13 c. 1) kabul 
etmiştir. Hukukumuzda kamu düzeninin 
gerekliliklerine ve emredici kurallara aykırı 
olmadıkça, sözleşme yapma zorunluluğu 
olan istisnai halleri kapsam dışında bırakır-
sak, kişi dilediği biriyle dilediği sözleşmeyi 
yapabileceği gibi, hiç kimse bir sözleşme 
yapmaya zorlanamaz. Sözleşme özgürlü-
ğünün bir diğer görünüm şekli de sözleş-
menin içeriği belirleme özgürlüğüdür. 

Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 26’da, bir 
sözleşmenin taraflarının, kanunda ön-
görülen sınırlar içerisinde, sözleşmenin 
içeriğini özgürce belirleyebilecekleri dü-
zenlenmiştir. Bu nedenle TBK’da yer alan 
hükümler emredici olmaktan çok tamam-
layıcı ve yorumlayıcıdır.  Sözleşmenin içe-
riğine sözleşme bedeli de doğal olarak da-
hildir. Bu nedenle de yürütme eliyle özel 
hukuka tabi sözleşmelere ve bedellerinin 
nasıl belirleneceğine müdahale edilmesi, 

prensip olarak Anayasal düzenlemeye ve 
Türk Hukuku’nun temel ilkelerine aykırı bir 
şekilde sözleşmenin taraflarını bağlayıcı 
hale getirmektedir. Zira yayınlanan Karar 
Cumhurbaşkanlığı’nın yürütme yetkisi çer-
çevesindedir. 

Karar’ın yayımlandığı tarihten itibaren 30 
günlük süre göz önünde tutulursa muhte-
melen bu yazının Mall&Motto okuyucusu 
ile buluştuğu anda artık kararda tanınan 
süre çoktan dolmuş olacaktır. Bu süre içe-
risinde ilgili Karar’ın iptali için herhangi bir 
yasal başvuru olup olmayacağının taki-
bi, ya da bu kadar kısa bir süre içerisinde 
sözleşmelerin her iki tarafı açısından da 
bu kadar önem arzeden bir konuda nasıl 
uzlaşmaya varılacağı ve uygulamanın nasıl 
işleyeceği konusu sürecin tüm paydaşları 
için yeni bir deneyim olacaktır muhakkak. 

85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı daha 
yayımlandığı gün pek çok tartışmalara yol 
açmış olsa da uygulamadan kaynaklı so-
runlar ve yasal düzenlemedeki eksiklikler 
tanınan 30 günlük değişim süresinin uza-
tılmasına sebep olacak mı, Karar’ın iptali 
söz konusu olacak mı, hep birlikte yaşaya-
rak göreceğiz. Ancak herhangi bir şekilde 
Karar’ın iptalinin söz konusu olmadığı bir 

durumda, daha önce yaşanan, Türk Ticaret 
Kanunu’nun entegrasyonu, bağımsız dene-
tim, internet sitesi zorunluluğu gibi geçiş 
periodlarının uzatılarak tarafların sürece 
daha kolay uyum sağlaması amacıyla Türk 
Lirası’na uyarlanması sürecinin de benzer 
bir hale dönüşmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Değişen hayat koşulları karşısında yasal 
düzenlemelerin gerektiği kadar hızlı ger-
çekleştirilememesinde, esasında mevzuatın 
tek bir açıdan bakılarak şekillendirileme-
yeceği ve Anayasa ile temel hukuki kural-
lara aykırı hareket edilmeyeceği gerçeği 
yatıyor. En ufak bir yasa maddesinin dahi 
yapıla gelmesinde, uygulamasında ve yan 
mevzuat düzenlemelerinde binlerce farklı 
kombinasyonlarda sebep ve sonuç ilişkisi 
yatmakta. Bu gerçek göz ardı edilerek ya-
pılan her erken adım ya da güncel durum 
uyarlaması, söz konusu değişikliklerden 
etkilenecek taraflar için telafisi mümkün 
olmayan sonuçlar yaratacaktır, özellikle 
de hukuka uygun olup olmadığı tartış-
malı olan kararlar söz konusu olduğunda! 
Tek bir kelimenin bile önemli olduğu göz 
önünde tutularak, Anayasamıza ve hukuka 
uygun, tüm yönleriyle ele alınmış, bütünün 
iyiliğine hizmet edecek yasal düzenlemele-
rin olması dileğiyle...
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Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde her cuma günü Farkındalık 
Stüdyosu organizasyonu ve Best FM canlı yayınıyla gerçekleşecek 
etkinliğin açılışında bir ilke daha imza atıldı! Daha önce eşi benze-
ri görülmeyen etkinliğin ilk konuğu, moda dünyasının sevilen ismi 
Özge Ulusoy oldu. 

Saat 10.00 ile 12.00 arasında Capacity’de Best FM canlı yayını olarak 
gerçekleşen Hitnoz’un ardından, Özge Ulusoy Capacity AVM’nin dü-
zenlediği sosyal medya yarışma kazananlarını giydirdi. Şık, renkli ve 
rahat kombinleri seçen Ulusoy yine sevenlerini yanıltmadı. 

Kazananların hediyeleri takdim edildikten sonra saat 13.00’da 
Yasemin Şefik ile İki Koltuk programı Özge Ulusoy’un da katı-
lımıyla Capacity’de ilk yayınına başladı. İzlemeye gelen misa-
firler, ikilinin neşe dolu sohbetine bolca gülerek eşlik etti. Yeni 
aşkı ile ilgili olumlu dönüşler aldığını söyleyen Ulusoy, “Yapılan 
yorumlara çok mutlu oldum. Hatta akşam gelen yorumlar için 
bir Instagram hikayesi yayınladım. Benim mutluluğumu isteyen 
ve bekleyen çok insan varmış, herkese çok teşekkür ediyorum. 
Tabii ki, sevenlerimin olduğunu biliyorum ama bu kadar büyük 
bir heyecanla beklendiğini bilmiyordum. Aslında ben kendimle 
de çok mutluyum. İşimle, ailemle, arkadaşlarımla… Çok çalışı-
yorum ve uzun bir süre yalnız kalmak benim tercihimdi. Bir ta-
raftan dinlenmek ve biraz kendi hayatıma bakmak istedim. Şu 
anda hazır oldum ki yeni biri var” şeklinde konuştu. 

YASEMIN 
ŞEFIK ILE IKI 
KOLTUK’UN 
ILK KONUĞU 
ÖZGE ULUSOY!
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

Yazının başlığında “Acil durumlar” gibi bir 
anlam çıkarılsa da biz insanlar için ‘ihtiyaç’ 
kelimesi birbirinden farklı anlamlar içere-
biliyor. Benim için somut olarak ihtiyacım 
olan birşey başkası için olmadığı gibi, buna 
duygusal olarak ihtiyaç görülen şeyler için 
de parantez açabiliriz. Biraz beyin fırtınası 
yapalım mı?

Duygusal olarak en çok neye ihtiyaç du-
yarız? Bu soru bir sokak röportajı olsaydı 
sorunun cevap yüzdesinde en üst sıralarda 
‘sevgi’ cevabı olabilirdi diye düşünüyorum.
Bu otomatik olarak verdiğimiz bir cevap 
olurdu bence. Listenin ikinci sırasında sizce 
ne olurdu peki? Eskilerin deyimiyle, saygı-
nın olmadığı yerde sevgi olmaz cümlesin-
den hareketle muhtemelen saygı ikinci sı-
raya yerleşmiş olabilir diye devam edelim.
Üçüncü sırada ne olurdu? Bu; dünyanın 
farklı yerlerinde kültürel anlamda oldukça 
farklılık olduğunu düşündüğümüz ülkeler-
de değişik sonuçlar çıkarabilir fakat genel 
anlamda sonuç ‘anlayış’ çıkabilirdi desek 
yanlış olmaz sanırım.

Şimdi 1 dakikalığına kendimize soralım. 
Sahiden en çok hangi duygusal ihtiyacını-
zın karşılanmasını isteriz? Aşk, duygusallık, 
vicdan, muhakeme yeteneği, empati kurma 
(kendini başkasının yerine koyabilme) gibi 
maddeleri sayabiliriz. Benim en çok iletişi-
mi engellediğini düşündüğüm şey ‘empati 

yoksunluğu’dur. Bu kelimenin, sık kullanı-
lanlar dosyamızda en çok ihtiyaç duydu-
ğumuz ama çok da başvurmadığımız bir 
duygu olduğunu düşünürüm maalesef ki...
(Keşke daha fazla bu duyguyla mesai ya-
pabilsek)

Empati yapabilmek, kişinin içinde bulun-
duğu durumu vizyonlayıp onun şartlarıyla 
durumu değerlendirmek, onun bakışıyla 
ya da baktığı yerden bakmaya çalışmak da 
denebilir aslında. İngilizcede bu kavramı 
anlatmak için “Bu durumu anlayabilmen 
için onun ayakkabısını giymen gerekir” tar-
zında bir deyim kullanılır. Yani içinde bu-
lunduğu durumu anlayabilmek.

Kadınlar bu durumu çok daha iyi anlaya-
caktır diye düşünüyorum. Onca rahatsız 
ayakkabısıyla günü bitirmeye çalışmış ka-
dın varken üstelik. Tabii ki şaka bir yana... 
Empati çok kıymetlidir çünkü; yargının, 
anlaşılamamanın, duyarsızlığın perde kal-
dırılmış halidir bence. Görüp, bilip tanım-
layıp ve deneyimleyip, bildiği durumu artık 
bilmiyormuş gibi yapamamaktır empati... 
Artık hepimizin zihninde farklı bir hikaye 
uyandığını farz ederek bu konudaki örne-
ğime geçeyim. Gündüz çalışmak zorunda 
kalıp, gece ders çalışarak okuyup köyün-
den büyük adam (tabir böyle) çıkmış bir 
öğretmenin; uyuklayan öğrencisinin hırpa-
lanmış ellerinden anlayacağı ve ödevini ya-

pamadığı için anlayış gösterebilmesi gibi… 
Haksızlığa uğramış kişiyi; kendine de ada-
letsiz davranıldığını ama bunun için bir şey 
yapamadığını hatırlayarak, ‘O’ kişiyle ken-
dini bütünleştirip, var gücüyle savaşması 
gibi, yokluk yaşayan bir babanın çocukların 
yokluk duygusunu kendi içinde hissedebil-
mesi gibi, yıllarca şarkı sözlerimizde dinle-
riz ya hani çok seven birinin sevme derece-
sini onun gibi yaşamış kişiyle aynı duyguda 
buluşması gibi... Buna aynı mesleği yapan-
ları ekleyeceğimiz gibi, aynı şehirde ve aynı 
kültürde yaşayanların duygu durumlarıyla 
da çemberimizi daraltıp genişletebiliriz.

Diyeceğim o ki; sokağa çıkıp rastgele neye 
ihtiyacınız var deseler; sahiden empati de-
rim sempati duyarak... İnanın çok ihtiyacı-
mız var. Sağlıcakla kalın...

IHTIYAÇ HALINDE
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Capacity AVM’de Farkındalık Stüdyosu organizasyonuyla gerçekle-
şen Yasemin Şefik İle İki Koltuk’un konuğu Davut Güloğlu, “Dünya 
starı olabilirdim” dedi.

Capacity’de Best FM canlı yayınıyla gerçekleşen Yasemin Şefik ile 
İki Koltuk’un yeni konuğu Davut Güloğlu oldu. El arabasında albüm 
satanlar müzik firması sahibi oldu diyen Güloğlu, “Sanatçının derdini 
değil daha çok parasını gördüler, ticari olarak baktılar. Sanatçılara 
para kaynağı olarak baktıkları için hem bizi körelttiler hem de ken-
dilerini. Şu an yaşanan sisteme baktığınızda bu dönüşümün en bü-
yük sebebinin kendileri olduğunu anladılar. Şimdi iki elinin arasına 
başlarını koyup düşünsünler, biz ne yaptık diye” sözlerini kullanarak 
müzik firması sahiplerine seslendi.

YASEMIN ŞEFIK’IN KONUĞU DAVUT GÜLOĞLU 
ILE KEYIFLI BIR SOHBET GERÇEKLEŞTI

Cebimde beş kuruş param yok ama bin dairem var!

Yasemin Şefik’in paralarını ne yaptın, kazandın mı, kazıklandın 
mı, ne oldu paralar? Diyerek sormasının ardından cevap veren 
Güloğlu, “Şu an bir liram yok parasızım” diyerek boş ceplerini 
gösterdi. Yaşanan keyifli sohbette “Paralara hiçbir şey olmadı 
paralar toprağa yattı, betona yattı inşaat yapıyoruz. Şu anda 3 
yerde; Rize’de, Kartal’da ve Anadolu’da daireler yapmaya devam 
ediyoruz” dedi. Etkinlik, Güloğlu’nun sevenleriyle fotoğraf çekil-
mesinin ardından son buldu.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

ÇİĞ BADEM PEELINGI

MALZEMELER

ꔷ 1 çorba kaşığı öğütülmüş çiğ badem
ꔷ 1 çorba kaşığı badem yağı
ꔷ 4 çorba kaşığı çiçek balı
ꔷ 1 çay kaşığı lavanta yağı
ꔷ 1 çorba kaşığı esmer şeker

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri cam bir kavanozun içerisine alın. Malzemeleri iyice karıştırarak, peelinginizi hazır hale getirin. Hazırladığınız karışımı 
serin yerde 7 gün muhafaza ederek, haftada bir kez vücudunuza ve yüzünüze uygulayabilirsiniz.

HASSAS CİLTLER İÇİN MASKE
MALZEMELER

ꔷ Taze aloe vera yaprağının jel suyu
ꔷ 1 çorba kaşığı fındık yağı
ꔷ 1 çorba kaşığı yulaf unu
ꔷ 1 ampul E vitamini
ꔷ 1 çay kaşığı dut pekmezi

HAZIRLANIŞI

Saksıda yetiştirdiğiniz aloe vera yaprağının üst kabuğunu bıçak yardımıyla ikiye bölün. Her 
iki taraftaki jeli kaşıkla sıyırın. Fındık yağı, E vitamini, dut pekmezi ve son olarak da yulaf 
ununu ekleyip iyice karıştırın. Tüm cildinize ve dekoltenize hazırladığınız karışımı parmak 
uçlarınızla yedirerek sürün. 15 dakika bekletin ardında ılık suyla yıkayın. Haftada 1 kez 
uygulayabilirsiniz.

DÖKÜLEN SAÇLAR İÇİN TARİF

MALZEMELER

ꔷ 6 diş sarımsak
ꔷ 1 kahve fincanı zeytinyağı
ꔷ 1 tatlı kaşığı defne yağı
ꔷ 1 çay kaşığı adaçayı
ꔷ 1 tatlı kaşığı ceviz yağı
ꔷ 1 çay kaşığı çam terebentin

HAZIRLANIŞI

Sarımsakların kabuklarını soymadan, yağ-
larla birlikte cam bir kavanozun içerisine 
alın. İyice karıştırıp 17 gün bekletin. 17 gün 
beklettikten sonra karışımı süzerek, saç dip-
lerine masaj yardımıyla uygulayın. Dökülme 
durana kadar tarifi sık sık tekrar edin.
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Sultanbeyli’deki güzide alışveriş merkezlerinden biri olan 
Atlaspark AVM, Dubai’de düzenlenecek olan 14. CityScape 
Ödülleri’nde finalist oldu.
 
Atlaspark, “İnşa edilmiş en iyi AVM” dalında 5 adaydan biri 
olarak finalist seçildi. Böylece, gayrimenkul alanında uluslara-
rası yatırımcıları ve mimarları bir araya getiren 14. Cityscape 
Awards’da Atlaspark AVM de yarışacak.
 
Dünyanın en önemli gayrimenkul ve mimarlık buluşmaların-
dan biri olarak kabul edilen “Cityscape Global” kapsamında 
düzenlenen Cityscape Awards 2018, bu yıl 14’üncüsü dü-

ATLASPARK, CITYSCAPE AWARDS’TA YARIŞACAK
zenleniyor. Cityscape Awards 2018’de “Retail Project Award” 
(Perakende Projesi) kategorisinde yarışacak projeler arasında 
2015 yılında Sultanbeyli’de hizmete açılan Atlaspark AVM de 
yer alıyor.
 
14. Cityscape Awards, 2–4 Ekim 2018 tarihleri arasında Du-
bai’de düzenlenecek. “Cityscape Fuarı” kapsamında düzen-
lenecek ödül töreninde çeşitli kategorilerde projeler ve inşa 
edilmiş yapılar yarışacak. Finale kalan projeler mimar ve iş-
veren tarafından yapılacak sunumlar ile uluslararası jürinin 
karşısına çıkacak. Ödüller, 2 Ekim’de InterContinental Dubai 
Festival City’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
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Fatma Fidan

VÜCUDUMUZA SAVAŞ AÇAN SERBEST RADIKALLER YIPRATIYOR

Sağlıksız beslenme, Ultraviole ışınlar, rad-
yasyon, işlenmiş gıdalar, katkı maddeleri, 
sigara, alkol, egzoz dumanı ve stres gibi 
çevresel faktörler de vücudumuzda serbest 
radikal oluşumunu arttırır.

Serbest Radikaller

Vücudumuz doğal işlevini devam ettirmek 
için enerji üretmek zorundadır. Enerji üre-
tirken vücut zorunlu olarak oksijen kullanır. 
Kullanılan oksijen moleküllerinin hücre için-
de girdiği kimyasal reaksiyonlar (tepkime-
ler) serbest oksijen radikallerini meydana 
getirir. Enerji üretmesi sırasında indirgen-
me-yükseltgenme reaksiyonları meydana 
gelir. Bu esnada oksijen moleküllerinden 
koparılan elektron sonucunda enerji üret-
mek ile beraber serbest oksijen radikalleri 
de meydana gelir. Koparılan elektron so-
nucunda kararsız hale gelen ve çevresinde 
bulunan moleküllerden elektron almaya 
çalışan serbest oksijen radikalleri bu meka-
nizma ile diğer hücrelere ve yapılara zarar 
verir.

Hücrenin sürekli olarak radikalerin saldırısı 
altında kalması durumuna ‘Oksidatif Stres’ 
denir. Çoğalan serbest radikallerin neden 
olduğu oksidatif stres sonucu vücudumuz-
da meydana gelen hücre hasarı, lipitler, 
proteinler ve genetik şifrenin bulunduğu 
DNA gibi temel hücre yapılarına zarar ver-
mekte ve hızlı yaşlanmayla birlikte, obezite, 
kalp damar ve akciğer hastalıkları, kanser, 
diyabet, artrit, bağışıklık sisteminin zayıfla-
ması ve buna bağlı enfeksiyon hastalıkları 
gibi birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. 
Oksidatif strese maruz kalmamak için; za-
rarlı etkenlerden uzak yaşamak ve vücudu-
muzu serbest radikallerle savaşacak olan 
antioksidanlarla beslememiz gerekir. 

Antioksidanlar, serbest radikallerle reak-
siyona girerek hücrelere zarar vermelerini 
önleyen yapılardır. Bu özelliklerin tümör 
oluşumu riskini azalttıkları gibi, hücre yı-
kımını da azalttıkları için, daha sağlıklı ve 
yaşlılık etkilerinin minimum olduğu bir ha-
yat yaşama şansını yükseltir.

En iyi bilinen antioksidanlar

Flavonoid ve polyphenol; birçok meyve ve 
sebzede yüksek oranda bulunan sarı-be-
yaz pigmentlerdir. Elma, armut, ayva, muz, 
lahana, karnabahar, çay, yulaf, üzüm gibi 
meyvelerde bulunur.

Anthocyanidins

Çilek ve kırmızı üzüm gibi meyvelerde yo-
ğun olarak bulunur.

Karatoneoidler

A vitamini öncüsüdür. Antioksidan etkiye 
sahiptirler. (Beta karoten, likopen, lutein)

Likopen

Sebze ve meyvelerde dogal olarak bulu-
nan karoten familyasına ait bir pigmenttir. 
Likopen güçlü bir antioksidandır. Başlıca 
kaynakları; domates ve domates türevle-
ri, greyfurt, karpuz, vişne, kiraz, ahududu, 
nar, pancar gibi kırmızı rengi veren besin-
lerde bulunur.

Lutein

Karoten familyasına mensuptur ve doğal 
olarak besinlerde bulunur. En iyi kaynak-
ları; ıspanak, marul, maydanoz, tere, de-
reotu, pırasa, yeşil biber, brokoli, Brüksel 
lahana gibi koyu yeşil sebzelerde bulunur.

Beta-karoten

Yağda çözünebilen bir çeşit karotenoiddir. 
Aynı zamanda provitamin A olarakta bilinir. 
Havuç başta olmak üzere turuncu sebzeler 
ve meyveler beta-karoten açısından zen-
gindir. Patates, bal kabağı, kabak, dolmalık 
biber, kayısı ve papatyada bulunur.

Koenzim Q

Kanser ve nörolojik hastalıklara pozitif et-
kisi olan önemli bir antioksidandır. Vücut 
tarafından üretilen antioksidandır. Balık (us-
kumru ve sardalye) ve kalp, karaciğer, böb-
rek, sığır eti ve kümes hayvanları, yer fıstığı, 
soya yağında bulunur.

Askorbik Asit (C vitamini)

Turunçgiller (limon, portakal, greyfurt), 
domates, yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, 
ıspanak vb.) de bulunmaktadır.

Alfa Tokoferol (E Vitamini) 

Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, badem, 
tereyağı, kırmızı et, süt, ıspanak, lahana, 
pazı, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler iyi 
kaynaklarıdır.

Selenyum

E Vitamini ile birleştiğinde antioksidan 
olarak görev yapar ve hücre yapısına za-
rar veren serbest radikallere karşı koruma 
sağlar. En zengin kaynakları; deniz ürün-
leri, karaciğer, kırmızı et, tavuk, balık, yu-
murta ve baklagillerdir.

Omega 3 yağ asitleri

Omega-3 (n-3) yağ asitleri alfa linolenik 
asitten türer. Omega-3 yağ asitleri zengin 
kaynakları; somon balığı, uskumru, alaba-
lık, ceviz, soya ve keten tohumu vb. besin-
lerde bulunur. 
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Organ bağışına teşvik ve bilinçlendirme amacıyla Bakırköy Ca-
pacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Hayata Bağış Derneği ile 
farkındalık yaratan bir etkinliğe imza atıldı. Şarkıcı Tuğba Özerk 
ve Detoks Ayda1 müzik grubunun da katılımıyla organ nakli ol-
muş çocuklar ile organ nakli bekleyen çocuklarımız için eğlenceli 
bir etkinlik düzenlendi.

Organ nakli bekleyen ve nakil olan çocuklarımızın, Capacity 
AVM’de yemek, sinema ve oyun alanında çeşitli aktivitelerinin ar-
dından Tuğba Özerk’in elinden hediyelerini aldılar. Tuğba Özerk, 
“Organ bağışına herkesin ihtiyacı olabileceği bilinci ile bende or-
ganlarımı bağışladım. Bu gibi organizasyonlara destek vermeyi 
her zaman öncelik haline getirdim, organ nakli olan ve bekleyen 
çocuklarımıza bol eğlenceli bir gün geçirmelerini diliyorum” di-
yerek organ bağışının önemini vurguladı. Tuğba Özerk’in per-

“BIR HEDIYE DE SEN VER 2” ETKINLIĞI GERÇEKLEŞTI

formansından sonra tamamı sağlık personelinden oluşan Detoks 
Ayda1 müzik grubunun konser etkinliğine aileleri ile birlikte katı-
lan minikler ve misafirler doyasıya eğlendi.

Anlamlı organizasyon Hayata Bağış Derneği Kurucusu Hüseyin 
Yıldırımoğlu’nun, Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Reklam 
ve Halkla İlişkiler Müdürü Dide Bayülkem’e desteklerinden dolayı 
plaket takdim etmesiyle son buldu.
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kendinden başka herkese benzersin
gecelerime bulaşıcı nöbetler kamçılarsın
fiilini rüzgâr torbasında taşıyan
saçlarını en çok rüzgâra satan kız
saçlarından saçılan
saçmalarla mı vurdun adımızı
serinime sakladım bak sancılı
ve kemirgen kelime oyunlarımı
hanginizin bu “ayıp aranıyor”lar
benim bu hafıza ayıpları

dilinde çelmeler taşıyanlara
ölüşü bileyli sıtma iti gibiydi duruşum
aynada görünmeyen neyse oydum
sonra görünenleri de oydum
belki bir köprü dibi ekşisi kaldı gerimde
sıtkım sıyrıldı kanıyorum
yarama kabuk hazırlar mısın
yüzünde sırıtan tedavi yöntemleri
kınında bir nekahet evresi
benim bu hafıza ayıpları

ayrılık gölgelerinin
nevrotik bahçe gülü kalesi bu
surlu katillerin urlu beyinlerinde yıkılası

ciğerine öfkeli anne bakışı saplanırken
eklem yerlerinden kırdın bak şiiri
ekmeyecek hiçbir dil
başına yıkılası argümanları
benim bu hafıza ayıpları

şemsiyesi kırık gözlerini kayıpladım
o kimse kimse
duymadı/hatırlamadı/ağlamadı
ama ben öptüm
başından aşağı kaynar surları
kımıltısız iklimlere tüneyen
suskunluğumun kuşları
benim bu hafıza ayıpları

gökten üzerime saçların dökülürken
zulamda tıkış tıkış küskünlükler
kundaklanmış yalpalı voltalar
dillere dolanmış dikenli teller
konuşunca kanayan suskunluklar
beynim hor kullanılmış idare lambası
nezaketle karışık
hırsızlama yapma gözüm
benim bu hafıza ayıpları

hafıza ayıpları
Kahraman Tazeoğlu
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McDonald's Türkiye, yeni restoran açılışla-
rı ile Türkiye'deki büyümesini sürdürüyor. 
Türkiye'nin birçok şehrinde restoran zin-
cirleri olan McDonald's Türkiye'nin 257'nci 
restoranı Beyoğlu Fitaş'ta hizmete başladı. 
Kahvaltı seçeneğinin olmadığı restoran, 
25 çalışanıyla haftanın yedi günü 09.00 ile 
01.00 saatleri arasında hizmet verecek.

McDonald's Türkiye olarak vaatlerinin 'en 
iyi kalitede en uygun fiyatlı ürünü restoran-
da en iyi deneyimle müşterilerine sunmak 
ve onlara keyifli anlar yaşatmak' olduğunu 
söyleyen McDonald's Genel Müdürü Oğuz 
Uçanlar, her yerde olmaya çalışmak yerine 
doğru yerde, doğru lokasyonda olmaya 
önem verdiklerini vurguladı. Uçanlar, “Yeni 
restoranımızın misafirlerimizin sosyal ya-
şamlarında da renkli bir mola yeri olacağına 
inanıyorum. Kısacası Beyoğlu’nda McDo-
nald's gibisi yok” dedi.

MCDONALD’S 
TÜRKIYE’NIN 
257’NCI 
RESTORANI 
BEYOĞLU 
FITAŞ’TA 
HIZMETE GIRDI



85

 Haberler / MALl&MOTTO 

Gucci, parfümlerle birlikte güzellik alanındaki yeni atı-
lımlarına, defilelerinde yer alan look’lara, sanatçılarla ve 
yeteneklerle gerçekleştirdiği özel iş birliklerine yer vere-
ceği bir platform olarak konumlandırdığı @guccibeauty 
hesabını yayına aldı.

Kreatif Direktör Alessandro Michele’nin güzellik vizyo-
nunda yola çıkan @guccibeauty, ilk gönderilerini farklı 
tarih, etnisite, kültür ve coğrafyadan beslenen bir dizi 
sanat eserinden seçti. Bunlar arasında; 2000 yıl önce ya-
pılmasına rağmen adeta canlı gibi görünen Mısır port-
relerinden Elizabet dönemi İngiltere’sinin asil suretleri-
ne ve çağdaş Afrikalı-Amerikalı bir ressamın fırçasından 
çıkma bir afro saç tasviri de yer alıyor.

GUCCI’DEN GÜZELLIK DÜNYASINA ÖZEL 
INSTAGRAM HESABI

Instagram hesabının ilk açılışı için sanat ya-
zarları, aralarında Floransa’da yer alan Uffizi 
Gallery, New York City’deki Metropolitan 
Museum ve Harlem Studio Museum gibi 
galerilerden ve özel koleksiyonlardan alınan 
sanat eserlerinin arka planı hakkında yazılar 
kaleme aldı. Gucci Places da Los Angeles 
County Museum of Art (LACMA) ve Chat-
sworth House’dan parçalarla Modaevi’nin 
güzellik felsefesine katkıda bulundu.
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Pronet’in sayısız özelliğe sahip yeni gü-
venlik çözümü KameramPro, ev ve iş 
yerlerinde çok sayıda kameranın izledi-
ği alana giren kişileri ve araçları tek tek 
sayıyor, belirli bir alandan izinsiz çıkıldı-
ğında anında haber veriyor. 

Yüksek görüntü kalitesine sahip Kame-
ramPro’nun en önemli özelliklerinden 
biri ise sistemdeki tüm kameraların ve 
hareketlerin cep telefonundan bile ta-
kip edilebilmesi. 

Ayrıntılı raporlama, detaylı video analiz 
özellikleri de sunan KameramPro, bu 
alanda en kapsamlı ve gelişmiş kamera 
platformu olarak öne çıkıyor. Güvenlik 
sistemlerinde “akıllı kamera” dönemini 
başlatan KameramPro, yakında eklene-
cek özellikleriyle kişileri yüzünden tanı-
maya da başlayacak.

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pro-
net, çok noktalı, merkezden yönetilen 
kurumlardan büyük iş yerlerine, geniş 
evlerden büyük bahçeli alanlara kadar 
herkes için en kapsamlı kamera yöne-
tim platformu olan KameramPro’yu 

kullanıma sundu.

KameramPro’da neler var?

Mobil cihaz üzerinden canlı video izle-
me, kamera ayarlarını değiştirme ve vi-
deoların e-posta olarak iletilmesi,

Kamera seçiminde özgürlük. Marka, 
model bağımsız tüm IP ve analog ka-
meralarla uyumlu,

Kullanıcının sahip olduğu mevcut ka-
meraların sisteme dahil edilmesine de 
olanak sağlayan esnek yapı,

Kendine ait mobil uygulama, 

Her kamera için sınırsız hareket algıla-
ma alanı,

Yedekli lokal ve buluta kesintisiz kayıt 
özelliği, kameralar çevrimdışı olduğu 
taktirde kullanıcıyı uyaran akıllı uyarı 
sistemi.

İş yerinize izinsiz giriş ve çıkışlar ar-
tık kontrolünüz altında

PRONET KAMERAMPRO ILE GÜVENLIKTE “AKILLI KAMERA” DÖNEMINI BAŞLATTI
Raporlama, görüntü kalitesi ve video 
analiz özellikleri ile Türkiye’deki en 
kapsamlı ve gelişmiş kamera platformu 
olan KameramPro, sunduğu teknolojik 
çözümlerle de dikkat çekiyor. Platfor-
mun özellikleri arasında:

Önceden tanımlanmış -herhangi bir 
büyüklükteki- bir alana izinsiz girişler 
olduğunda alarm üreterek uyarı ver-
mesi,

Belirli bir alanın dışına çıkan veya içine 
giren tüm objeler/kişiler/araçlar için 
alarm üreterek uyarı sağlaması,

Belirlenen bir alandaki obje, araç ve in-
sanların sayılması,

Önceden belirlenen ve hareket olduğu 
anda uyarı verilmesi istenen bir lokas-
yonda oluşan hareket için alarm üretil-
mesi gibi hizmetler de yer alıyor.

Platform, yakın zamanda sisteme da-
hil edilecek olan obje algılama ve yüz 
tanıma özellikleriyle çok noktalı, geniş 
alanlarda denetimi artıracak.
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AYŞE TÜTER’DEN 
Ayın Menüsü

MALZEMELER

•  1 kilo domates
• 1 kahve fincanı zeytinyağı

• 2 adet kesme şeker
• 1 çay kaşığı dövülmüş damla sakızı

• 1 limon suyu
• 2 diş sarımsak

• tuz
• karabiber

• 3 su bardağı et suyu

ÜZERİ İÇİN

• 1 su bardağı süzme yoğurt

MALZEMELER

 •  ½ paket fiyonk makarna
• 4 adet yumurta

• 1 çorba kaşığı tereyağı
 • 100 gr. kaşar peyniri rendesi veya lor

• 4 adet yufka
• 1 su bardağı soda

• 1 çay bardağı zeytinyağı (yufkaların arasını 
yağlamak için)

YAPILIŞI:

   Makarnayı bol tuzlu suda haşladıktan 
sonra süzün. Tereyağını tencerede eritin 

ve makarna ile karıştırın. Yağlanmış 
fırın tepsisine yufkanın birini yayın, 

zeytinyağı ve sodayı karıştırıp üzerinde 
gezdirin. Bir kapta pişirdiğiniz makarnayı, 

yumurtayı, peyniri iyice karıştırın. 
İkinci yufkanın üzerine yayın, üçüncü 
yufkayı buruşturarak koyun ve üzerine 

hazırladığınız yağlı sudan gezdirin. 
Dördüncü yufkayı da aynı şekilde 

yerleştirin. Kalan yağlı suyu üzerine sürün 
200 derecelik fırında kızarana kadar 

pişirin. Afiyet olsun.

MAKARNADAN SU BÖREĞİ

• kırmızı pul biber
• kekik

YAPILIŞI:

Domatesleri ortadan ikiye bölün, bir kapta 
damla sakızı, limon suyu, zeytinyağı, şeker, 

tuz ve karabiberi karıştırın. Tencereye 
domatesleri koyun üzerine bu karışımı 
dökün. Sarımsakları da ilave edip kısık 

ateşte 25 dakika pişirin. Robottan geçirip 
et suyunu ilave ederek, 5-10 dakika daha 

kaynatın. Süzme yoğurt, pul biber ve 
kekiği karıştırın. Çorbaları servis yaparken, 

üzerilerine birer çorba kaşığı kadar sos 
koyarak servis edin.

DAMLA SAKIZLI DOMATES ÇORBASI
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Seyahat tutkunları, Prontotour ile Katar’ı 
keşfediyor.

Belirlediği yeni rotalarla seyahat trendlerine 
yön veren lider tur operatörü Prontotour, 
zenginliği ve ışıltısıyla misafirlerini büyüle-
yen Katar’a düzenlediği turlarla gezginlere 
farklı bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Arap 
Yarımadası’nın son yıllarda merak uyan-
dıran ülkesi Katar’ın en kalabalık şehri ve 
aynı zamanda başkenti olan Doha, seya-
hatseverlerin yeni gözdesi. Doha, özellikle 
sonbahar döneminde mevsimsel anlamda 
en iyi günlerini yaşıyor. İşte Prontotour’un 
Doha turu ile bu ihtişamlı şehrin gezilecek 
en güzel yerlerini sizin için derledik.

Katar’ın Renkli Otantik Pazarı: Souq 
Waqif

Prontotour’un Doha turu kapsamında ge-
zilecek yerler arasında ilk sırada bulunan 
Souq Waqif, şehrin otantik çarşısı. 100 yıllık 
çok eski bir geçmişe sahip olan çarşıda di-
lediğinizce alışveriş yapabilirsiniz. Eski Pazar 
olarak da bilinen Souq Waqif’te çeşit çeşit 
takılar, süs eşyaları, yöresel kıyafetler renk-
leriyle misafirleri büyülüyor. Ayrıca kurulan 
tezgahlardaki sokak lezzetlerini de dene-
yimleyebilirsiniz.

Tarihin Tanığı: İslam Eserleri Müzesi

Tur kapsamında uğranacak en özel yerler-
den biri olan İslam Eserleri Müzesi, 7. ve 19. 
yüzyıl dönemlerinden kalma İslam eserlerini 
görebileceğiniz harika bir müze. Beş kat-
tan oluşan ve 40 bin metrekarelik bir alan 
üzerine kurulu olan müze içerisinde eski el 
yazmaları, seramik ve ahşap eserler sergi-
leniyor. Müze ziyaretçilerin rahatça gezile-
bileceği şekilde planlanmış. Böylece müze 
içinde görmek istediğiniz her yere kolayca 
ulaşabiliyorsunuz. Müzede ayrıca Osmanlı 
dönemi izlerini görmek de mümkün.

Ünlü Sahil Yolu: Corniche

Doha’daki ünlü yürüyüş yolu olan Corniche, 
5 kilometre uzunluğunda deniz boyunca 
uzanıyor. Sahilin kenarında ağaçların altın-
da keyif dolu bir yürüyüş yaparken muhte-
şem fotoğraf kareleriyle anı ölümsüzleştir-
mek mümkün. Ayrıca bu sahil yolu üzerinde 
keyifli vakit geçirebileceğiniz birbirinden 
lüks cafeler bulunuyor.

Çölün İncisi: The Pearl Qatar

Doha’da yapay bir ada olan The Pearl Qatar 

yani İnci Adası, Katar’ı dünyanın en zengin 
ülkeleri arasında gösteren ve tur kapsamın-
da ziyaret edilecek bir başka yapı. 3 yılda 
tamamlanmış olan bu yapay adanın ülkeye 
maliyeti milyonları bulmuş. Ada üzerinde 
çok sayıda lüks restoran, kafe, alışveriş mer-
kezi ve bina bulunuyor. Adaya “The Pearl” 
isminin verilmesinin nedeni bulunduğu böl-
gede inci dalışının ünlü olması. Ayrıca yine 
bu bölgedeki lüks rezidans ve yatların bu-
lunduğu Porto Arabia’da görülecek yerler 
arasında bulunuyor.

Eğlencenin Merkezi: Katara Kültür Köyü

Tur kapsamında gezilecek en keyifli yer-
lerden olan Katara Kültür Köyü, bölgenin 
mimari mirasının yenilikçi bir yorumu. Bu 
özel yapının etkileyici tiyatroları, galerileri 
ve performans mekanları yıl boyu konser-
ler, gösteriler ve sergilere ev sahipliği yapı-
yor. Doha siluetinin muhteşem manzaraları 
eşliğinde, çeşitli restoranların ve pazarların 
yer aldığı kordonda yapacağınız yürüyüşte, 
unutulmaz fotoğraf kareleri yakalayabilirsi-
niz.

Işıltılı ve İhtişamlı: West Bay Bölgesi

Doha’nın ihtişamını gösteren en önemli 
yerlerin başında West Bay bölgesi geliyor. 
Yüksek kuleler, gökdelenler, lüks yapılar bu 
bölgede bulunuyor. Bölgedeki en bilinen 
yapı olan Doha Kulesi’nin özellikle gece ışık-

landırması gezginleri büyülüyor. Binanın 
tüm dışı beyaz ışıklarla süsleniyor ve 230 
metreden fazla yüksekliğiyle tüm dikkat-
leri çekiyor. West Bay bölgesinde tur kap-
samında gezilecek yerler arasında Barzan 
Tower ve Al Fardan Tower devlet binaları 
da bulunuyor.

Katar’ın En Popüler Adası: Banana Is-
land

Doha yakınlarında bulunan Banana Is-
land’a bu isim adanın muz şeklinde olma-
sından dolayı verilmiş. Katar’ın en popüler 
adası olan Banana Island, tüm müşterile-
rine harika bir tatil yaşatmak amacı üzeri-
ne kurulmuş. 800 metre uzunluğunda bir 
plaja sahip olan Muz Adası’nda farklı farklı 
aktiviteler yapma fırsatı bulunuyor.

Macera Tutkunlarına Çöl Safarisi

İsteyen seyahatseverler Prontotour’un 
Doha turunda ekstra olarak, “Çöl Safarisi” 
ne katılabiliyorlar. Profesyonel şoförlerin 
kullandığı 4×4 araçlarla güvenle çölü gez-
me imkanı bulunuyor. Adrenalin tutkun-
ları, kum tepelerinin üzerinden geçerken 
heyecanın doruklarına çıkıyor. Ardından 
çölde kurulan geleneksel kampa dönüp 
denizde yüzme imkanı bulabilir, plaj akti-
vitelerinden yararlanabilir ve dinlenebilir-
siniz. Safari sonrası kamp alanında bol bol 
eğlenebileceğiniz barbekü partisi veriliyor.

SONBAHARIN GÖZDESI KATAR
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

1965 yılında sentezlenen aspartam -aynı 
zamanda E951 olarak da anılır- birçok yi-
yecek ve içeceklerde şeker yerine kullanı-
lan bir yapay tatlandırıcıdır. Bir sakarit ol-
mayan bu tatlandırıcının normal şekerden 
200 kat daha tatlı olduğu bilinmektedir.

Aspartam ilk kez NutraSweet markasını 
adı altında satılmaya başlandı ve 2009’dan 
beri AminoSweet olarak satılmaktadır. As-
partam FDA tarafından onaylanmasından 
bu yana, çeşitli tıbbi ve siyasi tartışmala-
ra, internette asılsız haberlere ve kulak-
tan dolma bilgilere konu olmuştur. 2007 
yılında yapılan tıbbi bir incelemeye göre, 
besleyici olmayan tatlandırıcı olarak kulla-
nıldığında, aspartam tüketim seviyelerinin 
güvenli olduğu sonucuna varılmıştır. An-
cak, aspartam fenilanin içerir ve fenilketo-
nüri (PKU) olan herkes tarafından kaçınıl-
malıdır.

Aspartam İçeren Yiyecekler

Alkolsüz içecekler: Aspartam diyet kola 
gibi birçok diyet içecek ürününde bulun-
maktadır. Çünkü şeker kamışı ve yüksek 
fruktozlu mısır şurubu gibi diğer tatlan-
dırıcılara göre daha az kalori içerir. Tadı 
normal şekerle benzeştiğinden dolayı, 
şeker alımını azaltmak veya kilo vermek 
isteyen çoğu insan diyet meşrubatlardan 
yararlanmaktadır. Aspartam içeren diğer 
meşrubatlar; aromalı su ürünleri, tatlandı-
rılmış ice tea, toz içecek karışımları, prote-
in beslenme içecekleri, meyve-sebze suları 
ve kahvelere koyulan aromalı şuruplardır.

Sakızlar ve şekerlemeler: En popüler mar-
kalar özellikle paketlerinde ‘’şekersiz’’ 
yazanlar çoğu zaman aspartam içerir. 
Normal şekerlermelerin yanı sıra naneli sa-
kızlar, sert ve yumuşak şekerler gibi ürün-
lerde yaygın olarak kullanılan ortak madde 
tatlandırıcıdır. Aspartam alımını orta dere-
cede tutmak için normal şekersiz sakızlar 
ve şekerlemeler seçtiğinizden emin olun.

Lezzet Artırıcılar: akçaağaç şurubu, reçel-
ler, jöle, meyve tozları, ketçap, barbekü sos 
ve şekersiz çikolata gibi aspartam içeren 
maddeler, beslenmenizde istenmedik ka-
lori alımını önlemek için kullandıklarınızdır. 
Aspartam bu yiyeceklere kalori alımını ris-
ke atmadan lezzetli bir tat katar.

Tatlılar: Şekersiz kurabiye, şeker içerme-
yen kekler, mousse, dondurma ve don-
durma sosları gibi tatlılar çoğunlukla as-
partam içerir. Bu yiyeceklere kalori alımını 
önlerken normal tatlarının korunması için 
aspartam eklenir.

ASPARTAM - YARARLARI VE OLASI YAN ETKILERI

Yoğurt: şekersiz, yağsız ve içilebilir yoğurt 
katkılı içecekler aspartam içeren süt ürün-
leridir. Normalde yoğurt veya süt gibi yağ-
sız veya az yağlı süt ürünleri sıklıkla aspar-
tam gibi kalorisiz veya düşük kalorili yapay 
tatlandırıcılarla tatlandırılır.

Aspartamın Faydaları

Aspartam ev kullanımı açısından popü-
ler bir tatlandırıcıdır çünkü sofra şekeriyle 
kıyaslandığında birebir hacim sağlamaz. 
Çeşitli tartışmalar ve asılsız haberlere konu 
olsa da aşağıda aspartamın birkaç faydası-
nı bulabilirsiniz.

Diş Problemleri: Sakaroz (işlenmiş sofra 
şekeri) ile kıyaslandığında, aspartam diş 
çürümesine katkıda bulunmaz. Streptok-
kok mutanları dental plaklarda yaşayan 
oral bakterilerdir. Bu bakteriler sukroz, lak-
toz, fruktoz, glikoz ve pişmiş nişastayı lak-
tik asit olarak metabolize eder. Konsantre 
olduğu zaman da laktik asit dişleri diş mi-
neralizasyonu olarak etkileyebilir. Çalışma-
lar, 6-karbon şekere bağlı 6-karbon şeker 
ve disakkaritlerin dental plak bakterileri 
tarafından diş demineralizasyonuna neden 
olabilecek aside dönüştüğünü göstermek-
tedir. Ancak, sakaroz bununla tamamen 
alakasız bir durumdur. Sakaroz dişin yüze-
yinde tutkal görevi yapan en verimli bakte-
rilerden dekstrana dönüşür. Dekstran aynı 
zamanda bakteriler için bir besin rezervi 
oluşturur.

Kilo Kontrolü: Aspartamın en çekici yön-
lerinden biri besleyici olmamasının, kalori 
içermediği anlamına geldiğidir. Sofra şe-
kerinin 1 çay kaşığı 4 gram olduğuna ve 
her bir gram 4 kalori içerdiğine göre, bu 16 
kalori eder. Bir diğer örnek ise, 1 kutu ko-
lanın içinde 8 çay kaşığı ilave şeker vardır 
ve buda yaklaşık 128 kalori içerdiği anla-
mına gelir. Kilo kontrolünü sağlayan kişiler, 
genellikle normal sofra şekeri yerine aspar-
tam ve diğerleri gibi yapay tatlandırıcılar 
içeren ürünleri tercih etmektedir. Aksine, 
nedeni henüz bilinmemekle birlikte, bazı 
araştırmacılar yapay tatlandırıcıların kilo 
artışı ile bağlantılı olabileceğini öne sür-
mektedir.

Diyabet: Birçok inanışa göre, aspartam ve 
diğer yapay tatlandırıcılar diyabetik kişiler 
için iyi bir alternatif olabilir. Sofra şekerinin 
aksine, aspartam karbonhidrat değildir ve 
kan şeker seviyelerini yükseltmez. Ancak 
diyabetik kişilerin şeker alternatiflerini ne 
şekilde kullanacağı konularında doktor 
veya diyetisyene danışmaları gerekmekte-
dir.

Aspartamın Güvenliği ve Sağlığa Etkileri

Tıpkı diğer yapay tatlandırıcılar gibi aspar-
tam da yıllardır büyük bir tartışma konusu 
olmuştur. Aspartamı eleştirenler, başta kan-
ser olmak üzere çeşitli hastalıklara neden 
olduğunu öne sürmektedir. Ancak, ulusal 
kanser enstitüsü ve diğer kurumlara göre, 
aspartam ve diğer onaylanmış yapay tat-
landırıcıların kanser veya diğer durumlara 
neden olabileceğini gösteren sağlam bir 
bilimsel kanıt yoktur. Çeşitli araştırmalar ise, 
aspartamın ölçülü tüketildiğinde hamile ka-
dınlar için güvenli olabileceğini bile onayla-
mıştır. Aspartam, FDA tarafından düzenlenir 
ve piyasaya çıkmadan önce FDA tarafından 
incelenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

Kanser: İnsanlardaki epidemiyolojik, hay-
vanlarda karsinojenite veya vitro genotok-
sik çalışmaların yorumlarına göre, aspartam 
ve kanser arasında bir bağlantı yoktur.

Kullanılan dozlara bağlı olarak, bu araştır-
malar aspartamın kansere neden olduğuna 
dair önemli bir kanıt bulamamıştır.

Hamilelik: Hamilelik ve emzirme esnasında 
aspartam kullanımı güvenli olsa bile kulla-
nım miktarı önemlidir. Aspartat (aspartam-
da bulunan ortak amino asit) plasenta yolu 
ile geçmez. Bu nedenle hamile anneler as-
partam içeren ürünler tüketebilir.

Nörolojik ve psikiyatrik etkileri: Gazete-
lerde ve bazı televizyon şovlarında asparta-
mın ruh halinde değişiklikler ve baş ağrısına 
neden olma gibi sorunlar yarattığı söylen-
mektedir. Değerlendirmelere göre, mevcut 
dozlar içerisinde kullanıldığında nörotok-
sik etkilere neden olduğu gözlenmemiştir. 
Ancak nadir görülen karaciğer hastalıkları, 
fenilketonüri veya fenilalanin seviyeleri yük-
sek olan kişiler aspartam kullanmamalıdır.
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Dr. Alper Çaldır
Diş Hekimi

Dişlerinizi ve diş etlerinizi koruyun! 

Diş çürükleri ve diş eti iltihapları ağız koku-
sunun önemli nedenlerindendir. Ağız için-
deki enfeksiyon, bakteri üremesini artırdığı 
için daima ağız kokusuna neden olur. Bu 
nedenle mutlaka diş sağlığı ve bakımına 
önem verilmeli. Düzenli olarak günde en az 
iki defa dişlerin fırçalanması ve ağız gargarası 
kullanılması büyük önem taşır. Diş eti sağlı-
ğı da oldukça önemlidir. Yılda en az iki defa 
düzenli diş hekimi kontrolünde olarak dişeti 
sağlığı kontrol ettirilmeli.

Ağzınızda bulunan protez ve köprüleri 
kontrol ettirin!

Ağız içindeki eskimiş köprü ve diş protezle-
ri zamanla gıda birikmesine yol açarak kötü 
kokulara neden olabilir. Bu nedenle protez 
ve köprüleri düzenli aralıklarla kontrol ettir-
mek; yenilenmesi gerekenleri değiştirmek, 
eksik olan dişlerin yerleri için gerekli tedavi-
leri yaptırmak gerekir.

Sakız çiğneyin! 

Tükürük akış hızını artırmak, ağız kokusu ile 
savaşmanın en güçlü yollarından biridir. Tü-
kürük akış hızını artırmanın en kolay yolu da 
uygun sakızların çiğnenmesidir. Şeker hasta-
lığı gibi bazı hastalıklarda, pek çok ilacın yan 
etkisi olarak ortaya çıkan ağız kuruluğu ağız 
kokusuna neden olur. Şekersiz sakız çiğne-
mek tükürük salgınızı artırarak ağız temiz-
liğinize yardımcı olur. Sakızların içerisinde 

AĞIZ KOKUSUNDAN KORUNMANIN 10 YOLU

yemek parçacıklarını yerinden söküp mideye 
gönderecek güçlü enzimler, güçlü bakteri 
öldürücü antibiyotikler vardır. Ancak nane 
şekerleri ve tatlı sakızlar yerine Xylitol içeren 
sakızlar bu konuda yardımcı olabilir. Şekerli 
sakızlar diş çürüğüne neden olabildiğinden 
tüketilmemelidir.

Daha fazla su için!

Özellikle yaşla artan vücut kuruması pek çok 
yönden dikkat edilmesi gereken bir durum-
dur. Çok su içmek onlarca diğer yararının ya-
nında dilinizin kurumasını da önleyerek ağız 
kokusu ile mücadelede önemli bir silah ola-
rak kullanılabilir.

Burnunuz tıkalı uyumayın! 

Sinüzit gibi hava yolu rahatsızlıkları ve burun 
tıkanmasına neden olan diğer durumlar ge-
celeri ağızdan nefes almamıza neden olur. 
Bu durum ağız ve boğazı kurutarak bakte-
rilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturur. 
Azalan tükürük salgısı durumu daha kötü 
hale getirir. Bu nedenle kesinlikle burun tıkalı 
uyumamaya dikkat edilmelidir.

Basit şeker tüketimini azaltın! 

Beyaz un, beyaz şeker, glukoz/fruktoz şuru-
bu ile tatlandırılmış tüm hazır gıdalar ağız 
içindeki bakteriler için hazinedir. Bakteriler, 
bu tür şekerleri kullanarak hızla çoğalırlar. 
Basit şekerler (atıştırmalık tüm şekerli gıda-
larda olduğu gibi) diş çürüklerine yol açar.

Lokmaları iyi çiğneyin! 

Lokmaların iyi çiğnenmesi, yiyeceklerle tükü-
rük salgısının iyice karışmasını ve ağızda ye-
mek parçası kalma olasılığını düşürür. Daha 
çok çiğneme hareketi daha çok bakterinin 
yerinden koparak mideye gitmesine yardım-
cı olur. 

Peynir ve tarçın tüketin! 

Öğün sonrası ağız içerisindeki asidik ortamı 
bazik hale çevirecek peynir gibi ürünler tü-
ketin. Bu hem ağız kokusunun önlenmesin-
de hem de çürük oluşumun önlenmesinde 
önemli rol oynar. Ayrıca içeceklerinizde ve 
uygun yiyeceklerinizde tarçın kullanmak da 
ağız kokusunu gidermede yardımcı olur. Tar-
çın, ağız içi bakterilerle mücadelede önemli 
bir silahtır. Eğer varsa tarçınlı şekersiz sakızlar 
da uygun bir öneri olabilir. 

Diş ipi kullanın! 

Diş ipi sayesinde fırçanın çıkaramadığı yer-
lerdeki bakteri ve yemek artıkları sökülür. 
Özellikle diş gövdeleri arasındaki dar bölge-
lerde biriken yemek artıkları hızlı bakteri ço-
ğalmasına neden olabilir. 

Sigara içmeyin! 

Sigara içmek ağız kuruluğuna neden oldu-
ğundan ağız kokusuna sebep olur. Ayrıca 
diğer bir ağız kokusu nedeni olan diş eti has-
talıklarına da zemin hazırlar.

Bu önerilere uyulmasına rağmen ağız kokusu 
devam ediyorsa bir uzmana başvurmak ge-
rekir. 

Birçok insanın sorunu olan ağız kokusu, kişinin hem kendisini hem de 
çevresini rahatsız eden bir durum. Ağız kokusunun, tüketilen gıdalar-
dan kaynaklanmasının yanı sıra bazı hastalıkların da habercisi olabi-
leceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Alper Çıldır, 
ağız kokusundan kurtulmak için önemli tavsiyelerde bulundu.
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Dr. Rukiye Kaymaz
Dermatoloji Uzmanı

Genetik faktörler, hormonlar, makyaj mal-
zemeleri, yağlı cilt bakım kremleri, güneş, 
çevre kirliliği ve çeşitli ilaçlar akneyi te-
tikleyebiliyor. Tedaviye dirençli akne, saç 
dökülmesi, tüylenme artışı ve mensturas-
yon düzensizliğinin görüldüğü durumlarda 
endokrin testinin gerekli olduğunun altını 
çizen Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, “Akne tedavisi 
kişiye, aknenin şiddetine ve aknenin for-
muna göre belirlenir” açıklamasında bu-
lundu.

Akne sorunu kalıcı bir şekilde çözülebilir

Basit akne formlarında lokal ilaçlarla der-
mokozmetik destek ürünlerin kombine 
edildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Rukiye Kaymaz, “Hafif orta akne şiddetinde 
yumuşak formüllü pH dengeli bir temizle-
yici ile cildin günde 2 defa yıkanması öneri-
lir. Daha derin iltihaplı lezyonlar mevcut ise 
sistemik antibiyotikler, dermokozmetik ba-
kım ürünleri ve lokal antibiyotiklerle kom-
bine edilir” dedi. Daha şiddetli ve iz bırakan 
akne formlarında A vitamini türevi sistemik 
ilaç tedavisi ile akne sorununun çoğunlukla 
kalıcı bir şekilde tedavi edildiğini söyleyen 
Dr. Rukiye Kaymaz, “Bu tedavi sırasında 
lokal dermokozmetik ürün desteği çok 
önemli. Retinoid tedavisi cildi inceltip has-
saslaştırdığı için sabahları yağsız minimum 
30 koruma faktörlü güneş koruma ürünü-
nün yanı sıra hassas cilt temizleme ürünleri 
ve nemlendiriciler tercih edilir” dedi. Dr. 
Rukiye Kaymaz, akne tedavisinde doğru 
ürün kullanmanın önemini vurguladı.

Akne tedavisinden sonra iz tedavisi 
planlanmalı

Aktif akne durumunda yağlı bakım krem-
leri, güneş koruma ya da fondöten, pudra 
gibi makyaj malzemelerinden uzak durul-

ÇEVRE KIRLILIĞI AKNE SEBEBI

ması gerektiğinin altını çizen Dermatolo-
ji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, “Aktif akne 
tedavisi başarıyla sonuçlandıktan sonra iz 
tedavisi planlanmalı. İz kalmaması için dü-
zenli olarak dermatoloji uzmanının belirle-

diği mevsime uygun koruma faktör içeren 
bakım ürünleri kullanılmalı. İz azaltıcı lokal 
ürünlerin soyucu nitelik içermesi nedeniyle 
akşam saatlerinde kullanılması daha uygun 
olur” şeklinde konuştu.

Yağ kanalları ile ilgili bir deri hastalığı olan akne, yağ salgısının yoğun 
olduğu ergenlik döneminde başlıyor ve 40’lı yaşların sonuna kadar 
uzayabiliyor. Aknenin tedavi edilmediği takdirde iz bırakabildiğini ve 
psikolojik sorunlara neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merke-
zi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, “Akne tedavisi, mevsim ve 
kişinin cilt özelliklerine uygun olarak dermatoloji uzmanı tarafından 
belirlenmelidir. Hormon ve makyaj malzemelerinin yanı sıra çevre kir-
liliği de akneye sebep olan faktörlerdir” dedi. 
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Ulaş Özdemir
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Yaz aylarını geride bıraktığımız 
bugünlerde bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesi ve vücudun kışa 
hazırlanması hastalıklara kar-
şı korunmada oldukça önem-
li. Mevsim geçiş döneminde 
öğünlerde her sebzeye mutla-
ka yer verilmesi gerektiğini be-
lirten Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş 
Özdemir, “Kabak, lahana, bal 
kabağı, pırasa, kereviz, ıspanak, 
karnabahar ve pazı sezonu yak-
laşırken, vücudumuz da sonba-
har mevsimiyle birlikte kışa hazır-
lık dönemine geçiyor” dedi.

Sıcak havaları yavaş yavaş geride bırakır-
ken birbirinden renkli ve lezzetli meyvele-
re de veda ediliyor. Sonbaharın hastalıklar 
nedeniyle zaman zaman sıkıntılı geçebil-
diğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, 
“Bir de üzerine yazın tüketilen meyve ve 
tatlı gibi besinler eklenince yaz kiloları da 
tuzu biberi oluyor. Geçiş mevsiminde kilo 
kaybederken bağışıklık sistemi de güçlü 
tutulmalı” açıklamasında bulundu.

Kilo kontrolü için meyve ve kuruyemiş 
dikkatli tüketilmeli

Sonbahar gibi mevsim geçişlerinde evde 
daha fazla vakit geçirildiği için kuruyemiş 
ve meyve gibi yiyeceklerin tüketiminin 
abartılabildiğini söyleyen Özdemir, “Bu da 
yine aynı şekilde kilo kısır döngüsüne se-

bep olan başka bir etken. Özellikle meyve 
porsiyonu kilo açısından riskli olduğu için 
günde 1 avuç kadar meyve ara öğün ola-
rak tüketilebilir. Kuruyemiş tüketimine de 
dikkat edilmeli ancak ceviz, badem ve yer 
fıstığı tüketilmesi uzun süre tok hissetmeyi 
sağlar” dedi.

Mevsimin gözdeleri
Eylül: Üzüm ve fındık
Ekim: Turp ve havuç
Kasım:Pazı ve Ispanak

SONBAHAR ÇORBASI

Malzemeler
• 500 gr bal kabağı
• 1 adet orta boy patates
• 1 tatlı kaşığı zerdeçal
• 2 adet büyük boy soğan
• 1/2 adet havuç
• 2-3 adet kereviz sapı

• 1 yumurta beyazı
• 1 tatlı kaşığı taze zencefil
• 1 litre su
• 1/2 bardak süt
• 10-12 yaprak pazı
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı
• 5 adet dövüşmüş ceviz 
• 5 adet dövülmüş fındık
• 1 yemek kaşığı pul biber
• Karabiber

Yapılışı

Tüm malzemeleri 2 çorba kaşığı zeytin-
yağında soteleyin ve kaynayan suya atın. 
Yumurta akı, süt, dövülmüş ceviz ve fın-
dığı başka bir kapta çırpın. Hazırladığınız 
karışımı kaynayan sebzelerin içine dökün. 
Yeterince kaynayan karışımı soğuttuktan 
sonra blenderdan geçirin. Çorbayı biraz 
dinlenmesi için kenara alın. Pul biber ve 
zerdeçal ekleyerek servis edebilirsiniz.

SONBAHARA MEVSIM SEBZELERI ILE HAZIRLANIN
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Bu ay, aile içinde yapmayı arzuladığınız 
değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, 
kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak 
ardı etmeyin. Başkalarının fikirleri ilgi-
lendiğiniz konuda size anlamsız gelebi-
lir. Fakat, şunu unutmamanız gerekiyor: 
“Gündemdeki konu ile ilgili olarak en 
uzak ve ilgisiz bir kişinin söyleyeceği bir 
tek kelime işin seyrini değiştirebilecek 
yeni fikirlerin kafanızda oluşmasını sağ-
layabilir.” Arkadaşlarınızla konuşurken 
bazen hiç gereksiz şekilde sivri sözler 
ediyorsunuz. Bu o kadar anlık oluyor ki, 
geri dönüş için zaman bile bulamıyorsu-
nuz. Bu yapınızı en kısa zamanda çözü-
me kavuşturmanız gerekiyor. Kalıcı de-
ğerlerin peşindesiniz.

Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengele-
mek zorundasınız. Bazı gizli konuların 
açığa çıkması çözüm yollarını da berabe-
rinde getirecek. Eski hatalarınızın, tekrar 
sizi rahatsız etmesini engellemek sizin 
elinizde. Riskler konusunda temkinli dav-
ranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. 
Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, 
yapmanız gereken hamleleri akıllıca yap-
malısınız. Bu dönemde; huzursuz bir kişi-
lik sergileyebilirsiniz. İletişim konusunda 
oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. İkna 
kabiliyetiniz artıyor. Çevrenizdeki iş arka-
daşlarınızla disiplin konusunda sorunlar 
yaşayacaksınız. Kendinize dönük davra-
nırsanız, hatalar yaparak duygusal kayıp-
lar yaşayabilirsiniz. 

Enerjinizin farkındasınız… Maddi konu-
larda kimseden yardım almadan ilerli-
yorsunuz. Aldığınız kararlara, arkadaş-
larınız  da destek veriyor. Hedefleriniz, 
uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalış-
malar gibi, arzu ve isteklerinizde yoğun-
laşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla 
şekillendiriyor ve pes etmeyerek sabırla 
yaklaşıyorsunuz. Yazışma ve haberleş-
me konusunda yaşayacağınız aksilikler 
ortaklık ilişkilerinize de yansıyacaktır. 
Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakala-
yacak ve zekice davranarak paranızı de-
ğerlendireceksiniz. Karşınıza birçok fırsat 
alternatifleri çıkacak. Önceki zamanlarda 
verdiğiniz kararları uygulama olanağı 
bulacaksınız.

İş bağlama konusunda oldukça başarılı 
bir performans sergileyeceksiniz. Çalış-
tığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda 
çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç 
sağlayacak bir çok anlaşmalara imza ata-
caksınız. Eğer çalıştığınız iş yerinde mem-
nun olmadığınız durumlar söz konusu ise; 
değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. 
Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapa-
bilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara 
karşı baskıcı davranmamalısınız. Kendi-
nizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç 
birliği oluşturacak, onların desteğini his-
sedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları 
ile destekleyeceksiniz. Aceleci tavırlarınız 
yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, 
dikkatli olmalısınız.

Bu ay, iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor 
ve toplumda dikkat çekici işler yapmak 
istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek 
için elinize geçecek fırsatları akıllıca kul-
lanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla 
yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızın-
size önereceği tekliflere hayır demeden 
önce düşünmelisiniz. Maddesel konular-
da beklediğiniz fırsatları yakalamak ve 
iş olanaklarınızı genişletmek için uygun 
bir dönemdesiniz. Sadece, riskleri unut-
mamalısınız. Farklı görüşteki kişileri bir 
araya toplayabilirsiniz. Eski beklediğiniz 
tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiği-
niz bu kişi daha sonra yaşamınızda bü-
yük bir yer kaplayacaktır. Belki de, diğer 
tüm işlerinizi askıya alacaksınız. 

Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden 
bırakmamalısınız. Bu şekilde davrandığı-
nızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan 
başarı ile çıkacaksınız. Çevrenizde geli-
şen olumsuz olaylar karşısında gergin 
günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışın-
da kalmayı başardığınız müddetçe sinir 
sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız 
arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. 
İş arayanlar iş tekliflerini değerlendire-
bilirler. Doğru işi ve doğru zamanı bu 
dönem yakalayabilirsiniz. Ayrıca, ikna 
kabiliyetiniz artıyor. Kalabalık ortamlar-
da gözlemciliğiniz güçlenecek. Güçlü is-
teklerinizi bir kenara bırakarak kendinizi 
sakinliğe teslim edin. Çevrenizle yoğun 
iletişim içinde olacaksınız.
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İş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Birlikte 
çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalış-
malısınız. Onların spontane kullandıkları 
sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılması-
na neden olacak ve o ana kadar aklınıza 
gelmeyen konuları da düşünmenize ne-
den olacaktır. Önceden paye verdiğiniz 
kişinin artık sizin için önem teşkil etme-
diğini görmek sizi garip bir duygusallığa 
da sürükleyebilir. Daha dengeli mantıklı 
olacaksınız. Yeni projeler ve yeni fikirler 
doğrultusunda, değişik organizasyonlar 
ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen ki-
şilerle bir arada olacağınız günler olacak. 
Bu ay, oldukça keyifli günler geçireceksi-
niz. Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şı-
martın, hayatın zevklerine varın.

Güçlü duyguların sizi yakmasına izin ver-
memelisiniz. Hırslarınız yaşam akışınızı 
yönlendirecek. Amaçlarınıza ulaşmak 
için; daha ılımlı bir tarzda adımlar atacak, 
baskıcı ve kışkırtıcı davranmayacaksınız. 
Özellikle, karşı cinsle birlikte yapacağı-
nız ortak çalışmalarda kendinizi daha da 
güçlü hissedecek ve bir başkası tarafın-
dan kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza 
gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken, 
kararlı davranışlarınız takdir görecek. 
Haksızlıklar konusunda adaletli davra-
nışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Önemli 
arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bil-
gilerinizle birleşecek ve ortaya yepyeni 
şekillerde size yeni pozisyon kazandıra-
cak çalışmalar ortaya çıkacaktır. 

Kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da 
getirecektir. Yaptığınız işi severek yapa-
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 369.486 1 ANKAmall AVM 516.101 1 TerraCity AVM 325.046
2 City's Nişantaşı AVM 340.554 2 Forum Ankara Outlet 140.960 2 Mavibahçe AVM 320.944
3 Kanyon AVM 251.185 3 ACity Outlet 101.467 3 Espark AVM 126.524
4 İstanbul Cevahir AVM 247.050 4 Kentpark AVM 69.482 4 Kulesite AVM 126.201
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 208.072 5 Gordion AVM 68.337 5 Park Afyon AVM 122.148
6 İsfanbul AVM 202.929 6 Cepa AVM 67.296 6 Forum Kayseri AVM 114.959
7 Emaar Square Mall 156.229 7 Next Level AVM 58.644 7 Forum Gaziantep AVM 113.390
8 Trump AVM 135.751 8 Atlantis AVM 49.561 8 Forum Mersin AVM 112.653
9 Marmara Park AVM 133.474 9 Taurus AVM 47.290 9 Gebze Center 111.182

10 Brandium AVYM 110.353 10 Nata Vega Outlet 42.095 10 Forum Bornova AVM 103.882
11 İstinyePark AVM 108.152 11 One Tower AVM 39.597 11 MarkAntalya AVM 98.684
12 Maltepe Park AVM 105.671 12 Podium Ankara AVM 36.858 12 Forum Trabzon AVM 96.704
13 Mall of İstanbul 100.148 13 Antares AVM 35.955 13 Antalya Migros AVM 90.307
14 Torium AVM 97.296 14 Anatolium Ankara AVM 32.934 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.029
15 Palladium AVM 96.740 15 Arcadium AVM 32.688 15 Point Bornova AVM 83.568
16 Buyaka AVM 96.323 16 Kızılay AVM 29.251 16 MalatyaPark AVM 77.957
17 Viaport Asia Outlet 93.214 17 Panora AVYM 27.353 17 Outlet Center İzmit 66.967
18 Zorlu Center 92.865 18 365 AVM 22.596 18 Deepo Outlet Center 60.975
19 Capacity AVM 90.694 19 Tepe Prime Avenue 19.765 19 Konya Kent Plaza AVYM 60.475
20 Tepe Nautilus AVM 86.589 20 Armada AVM 17.149 20 Forum Çamlık AVM 57.193

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 61.930 1 ANKAmall AVM 12.416 1 Sera Kütahya AVM 6.421
2 Akyaka Park 61.331 2 Antares AVYM 9.015 2 HighWay Outlet AVM 6.323
3 ÖzdilekPark İstanbul AVM 60.724 3 Tepe Prime Avenue 4.938 3 Kayseri Park AVYM 5.490
4 Kanyon AVM 51.044 4 Atlantis AVM 4.866 4 MalatyaPark AVM 5.396
5 Emaar Square Mall 20.865 5 Armada AVM 4.793 5 TerraCity AVM 5.272
6 Trump AVM 15.789 6 Kentpark AVM 4.696 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.833
7 Capitol AVM 15.527 7 Nata Vega Outlet 4.526 7 Gebze Center 4.539
8 Buyaka AVM 13.712 8 Cepa AVM 3.613 8 Deepo Outlet Center 3.896
9 Viaport Asia Outlet 12.746 9 Gordion AVM 2.709 9 Korupark AVM 3.588

10 İstinyePark AVM 10.368 10 Panora AVYM 2.590 10 Espark AVM 3.373
11 Astoria AVM 8.245 11 Next Level AVM 2.525 11 Kulesite AVM 3.255
12 Akasya AVM 7.696 12 ACity Outlet 2.288 12 17 Burda AVM 3.176
13 Zorlu Center 7.661 13 Taurus AVM 2.212 13 Antalya Migros AVM 2.930
14 ArenaPark AVYM 5.658 14 Arcadium AVM 1.909 14 Forum Mersin AVM 2.858
15 İsfanbul AVM 5.575 15 365 AVM 1.759 15 Palladium Antakya AVM 2.306
16 Palladium AVM 5.275 16 Bilkent Center AVM 1.677 16 Outlet Center İzmit 2.274
17 Marmara Forum AVM 4.926 17 Forum Ankara Outlet 1.606 17 Forum Bornova AVM 2.253
18 Galleria Ataköy AVM 4.903 18 Anatolium Ankara AVM 1.303 18 Forum Gaziantep AVM 2.157
19 Watergarden İstanbul 4.719 19 Podium Ankara AVM 1.236 19 Zafer Plaza AVM 2.094
20 Kozzy AVM 4.550 20 Gimart Outlet 1.091 20 Agora İzmir AVM 2.075

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 52.322 1 ANKAmall AVM 109.388 1 TerraCity AVM 66.154
2 Zorlu Center 48.615 2 Antares AVYM 30.303 2 Mavibahçe AVM 55.315
3 City's Nişantaşı AVM 42.694 3 Gordion AVM 22.293 3 Kulesite AVM 34.048
4 Akyaka Park AVM 38.452 4 Nata Vega Outlet 21.646 4 Point Bornova AVM 30.873
5 İstinyePark AVM 38.220 5 Kentpark AVM 17.782 5 Park Afyon AVM 30.255
6 İsfanbul AVM 35.331 6 Armada AVM 17.717 6 M1 Adana AVM 28.919
7 Marmara Park AVM 32.730 7 ACity Outlet 15.543 7 Optimum - İzmir 25.487
8 Mall of İstanbul 31.073 8 Podium Ankara AVM 14.813 8 41 Burda AVM 25.089
9 Kanyon AVM 28.015 9 Panora AVYM 13.611 9 Forum Bornova AVM 24.266

10 Watergarden İstanbul 26.452 10 Metromall AVM 12.178 10 Antalya Migros AVM 21.143
11 Maltepe Park AVM 25.716 11 Bilkent Center AVM 11.736 11 Westpark Outlet AVM 21.057
12 Meydan İstanbul AVM 25.416 12 Cepa AVM 11.312 12 Mall of Antalya AVM 19.633
13 Forum İstanbul AVYM 21.349 13 Atlantis AVM 10.318 13 Endülüs Park 17.557
14 Trump AVM 21.075 14 Forum Ankara Outlet 10.310 14 17 Burda AVM 15.973
15 Buyaka AVM 20.431 15 Arcadium AVM 9.678 15 Forum Mersin AVM 15.741
16 Hilltown AVM 20.204 16 FTZ AVM 9.352 16 Korupark AVM 14.597
17 Kale Outlet Center 17.294 17 Next Level AVM 8.962 17 MNG MALL AVM 14.588
18 Axis AVM 17.140 18 One Tower AVM 8.385 18 Agora AVM 13.968
19 İstanbul Cevahir AVM 14.963 19 Taurus AVM 8.070 19 67 Burda AVM 13.769
20 212 İstanbul Power Outlet 13.017 20 Gimart Outlet 6.412 20 14 Burda AVM 12.859
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10 İstinyePark AVM 10.368 10 Panora AVYM 2.590 10 Espark AVM 3.373
11 Astoria AVM 8.245 11 Next Level AVM 2.525 11 Kulesite AVM 3.255
12 Akasya AVM 7.696 12 ACity Outlet 2.288 12 17 Burda AVM 3.176
13 Zorlu Center 7.661 13 Taurus AVM 2.212 13 Antalya Migros AVM 2.930
14 ArenaPark AVYM 5.658 14 Arcadium AVM 1.909 14 Forum Mersin AVM 2.858
15 İsfanbul AVM 5.575 15 365 AVM 1.759 15 Palladium Antakya AVM 2.306
16 Palladium AVM 5.275 16 Bilkent Center AVM 1.677 16 Outlet Center İzmit 2.274
17 Marmara Forum AVM 4.926 17 Forum Ankara Outlet 1.606 17 Forum Bornova AVM 2.253
18 Galleria Ataköy AVM 4.903 18 Anatolium Ankara AVM 1.303 18 Forum Gaziantep AVM 2.157
19 Watergarden İstanbul 4.719 19 Podium Ankara AVM 1.236 19 Zafer Plaza AVM 2.094
20 Kozzy AVM 4.550 20 Gimart Outlet 1.091 20 Agora İzmir AVM 2.075

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 52.322 1 ANKAmall AVM 109.388 1 TerraCity AVM 66.154
2 Zorlu Center 48.615 2 Antares AVYM 30.303 2 Mavibahçe AVM 55.315
3 City's Nişantaşı AVM 42.694 3 Gordion AVM 22.293 3 Kulesite AVM 34.048
4 Akyaka Park AVM 38.452 4 Nata Vega Outlet 21.646 4 Point Bornova AVM 30.873
5 İstinyePark AVM 38.220 5 Kentpark AVM 17.782 5 Park Afyon AVM 30.255
6 İsfanbul AVM 35.331 6 Armada AVM 17.717 6 M1 Adana AVM 28.919
7 Marmara Park AVM 32.730 7 ACity Outlet 15.543 7 Optimum - İzmir 25.487
8 Mall of İstanbul 31.073 8 Podium Ankara AVM 14.813 8 41 Burda AVM 25.089
9 Kanyon AVM 28.015 9 Panora AVYM 13.611 9 Forum Bornova AVM 24.266

10 Watergarden İstanbul 26.452 10 Metromall AVM 12.178 10 Antalya Migros AVM 21.143
11 Maltepe Park AVM 25.716 11 Bilkent Center AVM 11.736 11 Westpark Outlet AVM 21.057
12 Meydan İstanbul AVM 25.416 12 Cepa AVM 11.312 12 Mall of Antalya AVM 19.633
13 Forum İstanbul AVYM 21.349 13 Atlantis AVM 10.318 13 Endülüs Park 17.557
14 Trump AVM 21.075 14 Forum Ankara Outlet 10.310 14 17 Burda AVM 15.973
15 Buyaka AVM 20.431 15 Arcadium AVM 9.678 15 Forum Mersin AVM 15.741
16 Hilltown AVM 20.204 16 FTZ AVM 9.352 16 Korupark AVM 14.597
17 Kale Outlet Center 17.294 17 Next Level AVM 8.962 17 MNG MALL AVM 14.588
18 Axis AVM 17.140 18 One Tower AVM 8.385 18 Agora AVM 13.968
19 İstanbul Cevahir AVM 14.963 19 Taurus AVM 8.070 19 67 Burda AVM 13.769
20 212 İstanbul Power Outlet 13.017 20 Gimart Outlet 6.412 20 14 Burda AVM 12.859
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 369.486 1 ANKAmall AVM 516.101 1 TerraCity AVM 325.046
2 City's Nişantaşı AVM 340.554 2 Forum Ankara Outlet 140.960 2 Mavibahçe AVM 320.944
3 Kanyon AVM 251.185 3 ACity Outlet 101.467 3 Espark AVM 126.524
4 İstanbul Cevahir AVM 247.050 4 Kentpark AVM 69.482 4 Kulesite AVM 126.201
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 208.072 5 Gordion AVM 68.337 5 Park Afyon AVM 122.148
6 İsfanbul AVM 202.929 6 Cepa AVM 67.296 6 Forum Kayseri AVM 114.959
7 Emaar Square Mall 156.229 7 Next Level AVM 58.644 7 Forum Gaziantep AVM 113.390
8 Trump AVM 135.751 8 Atlantis AVM 49.561 8 Forum Mersin AVM 112.653
9 Marmara Park AVM 133.474 9 Taurus AVM 47.290 9 Gebze Center 111.182
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16 Buyaka AVM 96.323 16 Kızılay AVM 29.251 16 MalatyaPark AVM 77.957
17 Viaport Asia Outlet 93.214 17 Panora AVYM 27.353 17 Outlet Center İzmit 66.967
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19 Capacity AVM 90.694 19 Tepe Prime Avenue 19.765 19 Konya Kent Plaza AVYM 60.475
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3 ÖzdilekPark İstanbul AVM 60.724 3 Tepe Prime Avenue 4.938 3 Kayseri Park AVYM 5.490
4 Kanyon AVM 51.044 4 Atlantis AVM 4.866 4 MalatyaPark AVM 5.396
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Yeni albümünüz “Yaz 2018”in çıkış şarkısı “Yak Ateşinle” 
kısa süre içinde yazın en popüler şarkılarından biri oldu. 
Bizlere bu güzel enerjiyi veren albümün ve çıkış şarkınızın 
ilham kaynağından bahseder misiniz?

“Yaz 2018” albümüyle birlikte 9. Albümümü yapmış oldum. Sony 
Müzik etiketi ile çıktı. Benimle birlikte sevgili Ayla Çelik, Serdar As-

lan ve Şebnem Sungur’un sözleri ve bestelerinin de bulunduğu bir 
albüm oldu. Aranjörümüz Erhan Bayrak, Barış Özesener ve bir şarkıyla da 
Febyo Taşel eşlik etmiş oldu. Benim için yeni bir dönemin başlangıcıdır 
bu albüm. Yeni bir enerjiyle yeni bir dönemi temsil ediyor. Kendimi daha 
iyi hissettiğim bir döneme ait bu albüm.

İkinci klibiniz ‘O Şarkı’ya geldi. Dinleyiciler tarafından istek alan 
bir şarkı mıydı? 

‘O Şarkı’ albümdeki favori şarkılarımdan biriydi. Yeni albümüm dinle-
yiciyle buluştuğu ilk andan itibaren çok güzel tepkiler almaya başladı 
ve biz de klibi ‘O Şarkı’ya çekmeye karar verdik. 

“Yaz 2018” albümünüzde kaç şarkıyı kliplendirmeyi düşünü-
yorsunuz? 

Henüz sayısına karar vermedim ama albümdeki birçok şarkıyı klip-
lendirmeyi planlıyoruz.

Albüm fotoğraflarınızı görünce benim de içime enerji geldi. 
Yeni tarzınıza ve renklerin canlılığına bayıldım. Kimlerle ça-
lıştınız bu albümün styling’de?

Bu albümün styling çalışmalarında benim de arkadaşım olan 
modacı Aslıhan Karahan ile çalıştık. 2018 yazının trend renkle-
rinden oluşan bir kreasyon hazırladı bize ve albümün enerjisini 
yansıtan çok hoş bir çalışma oldu, fotoğrafları da Emre Yunu-
soğlu çekti.

Şarkılarınızı diğer sanatçılarla da paylaşıyorsunuz ve birço-
ğu hit oluyor bu sizde nasıl bir duygu yaratıyor?

Şarkılarımın ve bestelerimin başarılı olması beni mutlu edi-
yor. Değerli sanatçı arkadaşlarıma vermiş olduğum beste-
lerin de başarılı olduğuna şahit olmak ekstra keyif verici bir 
duygu. 

GÖKHAN TEP
E:

“Kendime sakladığım 

besteleri kimseyle 

paylaşmıyorum”
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Röportaj

Bestelerinizi verirken kriterleriniz neler-
dir? Kendinize sakladıklarınız oluyor mu?

İlk kriterim vereceğim bestenin sanatçıyla 
birebir örtüşmesi. Bu çok önemli bir detay 
benim için. Her şarkı her sanatçıya uygun 
değildir. Her şarkıcı da her şarkıyı okuya-
maz. Dolayısıyla kişisine göre şarkı yapmak 
benim için en ideal ve doğru olanı. Şarkının 
düzenlemesi ile ilgili de inandığımız, güven-
diğimiz kişilerin elinde olmasına özen gös-
teriyoruz. Bu konuda da A’dan Z’ye, şarkının 
başlangıcından oluşum süreci ve bitiş nok-
tasına kadar tüm bu süreçte yer almaktan 
keyif alıyorum.  Bu şekilde çok fazla başarıyı 
yakalayan şarkıya da imzamızı attık. Bana 
uygun olduğunu düşündüğüm bazı beste-
lerimi kendime saklıyorum. Ayrıca kendime 
sakladığım besteleri de kimseyle paylaşmı-
yorum. 

Sırada yeni bir proje var mıdır?

Yeni projeler için henüz bir şey düşünme-
dim, ilk hedefimiz “Yaz 2018” albümünün 
diğer şarkılarını kliplendirmek ve onların 
konser projelerini gerçekleştirmek olacak.

Gökhan Tepe’nin bir günü nasıl geçer?

Güne erken başlamaya gayret ediyorum, iyi 
bir kahvaltıdan sonra spor için salona gidi-
yorum daha sonrasında günlük çalışmaları-
mı yerine getirmek üzere ofisime uğruyo-
rum, sosyal medyaya biraz zaman ayırmaya 
çalışıyorum.

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

Alışveriş merkezlerine nadiren giderim ba-
zen kıyafet almak için, bazen de ihtiyaca 
yönelik alışveriş yapmak için. Sürekli tercih 
ettiğim bir AVM yok.

Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz”ınız var 
mıdır?

Blue Jean ve beyaz t-shirt olmazsa olmaz-
larımdandır. Kıyafetlerimde siyah giyinmeyi 
de severim.

Giyim tarzını nasıl tanımlarsınız?

Jean, t-shirt ve spor ayakkabı en çok rahat 
ettiğim giyim stilidir ama yerine göre uyum-
lu kıyafetler ve şık kıyafetler de tercih edi-
yorum.

“Asla giymem” diyeceğiniz bir şey var 
mı?
Çok vücudu saran, dar kıyafetleri pek sev-
miyorum.

Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var 
mı?

Asla vazgeçmeyeceğim tek aksesuar saat.

Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok 
hangi renk ağırlıklıdır?

Siyah, beyaz, mavi ve toprak renkleri en çok 
tercih ettiğim renkler arasında.

Alışveriş yapmayı sever misiniz? Tek ba-
şınıza mı yoksa yanınızda birisiyle mi 
alışveriş yapmayı tercih edersiniz?

Alışverişe tek başıma çıkmayı sevmem, 
eşimle veya yardımcımla çıkarım. Çıktığım 
zamanda uzunca vakit geçirmeyi severim.

Son olarak sizce AVM’ler …… (boşluğu 
doldurabilir misiniz?)

Olmazsa olmaz!
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In Street, Kocaeli 41 Burda AVM’de 
açıldı.

Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lideri 
FLO Mağazacılık bünyesinde faaliyetlerine de-
vam eden In Street, Kocaeli 41 Burda AVM’deki 
mağazasının açılışını gerçekleştirdi. In Street, yeni 
mağazasıyla 147 metrekare bir alanda hizmet 
verecek ve dünyaca ünlü markaların sneaker’la-
rını Kocaeli halkının beğenisine sunmaya devam 
edecek.

In Street; Nike, Adidas, Kinetix, Reebok, New Ba-
lance, Skechers, Lumberjack, Puma, Dockers by 
Gerli ve Lumberjack Sport gibi kendi kategori-
sindeki lider markaları ulaşılabilir fiyat ve güncel 
modeller ile benzersiz konsepti içerisinde müşte-
rileriyle buluşturuyor. Mağaza ağını her geçen yıl 
daha da büyüten In Street, online alışveriş sitesi 
www.instreet.com.tr ile de hizmet veriyor.

Forum Gazintep AVM

41 Burda AVM

IN STREET BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR
Dünyaca ünlü spor markalarının onlar-
ca çeşit sneaker modelini ulaşılabilir fi-
yatlarla tüketiciyle buluşturan In Street, 
Gaziantep Forum AVM’de açıldı.

Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lideri FLO 
Mağazacılık bünyesinde faaliyetlerine devam eden 
In Street, Forum Gaziantep AVM’de 162 metrekarelik 
bir alanda açtığı mağaza ile dünyaca ünlü markalarını 
Gaziantepliler ile buluşturuyor.
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HILLTOWN AVM / İstanbul
Yeni Yıl Dekorasyonu


