
1

MALl&MOTTO / HaberlerA V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İ

Y
:4

-S
:5

7
-K

A
S

IM
-2

0
1

8

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

SELDA EREMSOY
CAPITOL ALIŞVERIŞ MERKEZİ İCRA KURULU ÜYESİ

KİRACILARIMIZLA BİRLİKTE TÜRKİYE’NİN
EKONOMİK MÜCADELE GÜNLERİNDEN

BAŞARIYLA ÇIKMASI İÇİN ÜZERİMİZE
DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

BEHİYE SAVAŞKAN
NTS DANIŞMANLIK KURUCUSU

ANADOLU’DA AVM YATIRIMI
SERMAYEDAR İÇİN İYİ BİR FIRSAT

MERVE TİMURLENK ŞENGÜL
ASSET YATIRIM YÖNETIM A.Ş YÖN. KUR. ÜYESİ

ALIŞVERİŞ DEĞİL, YAŞAM ALANI TASARLADIK

HALDUN ULUSOY
KONE TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

ŞEHİRLERİ DAHA YAŞANILABİLİR
HALE GETİRECEK YENİLİKLER

VE ÇIĞIR AÇAN BULUŞLAR
GELİŞTİRİYORUZ

HASAN KIZIL
HAYAT TAMİRCİSİ

ÖZEL RÖPORTAJ

AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

İZMİR'İN BOL ÖDÜLLÜ AVM'Sİ
HER ZAMANKİ GİBİ

OPTIMUM İZMİR AVM

CAPACITY AVM, YASEMİN ŞEFİK
İLE BÖLGESİNDE EN ÇOK

DİNLENEN AVM OLDU

BALIKESİR AVLU AVM'DE AÇILAN
AVLU KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
ŞEHRİN YENİ ÇEKİM MERKEZİ OLDU

ERTUĞ TURAN
TEPE NAUTILUS AVM MÜDÜRÜ

“HEM KİRACINIZI HEM ZİYARETÇİNİZİ TANIMAK

BAŞARIYA GİDEN YOLDA İLK ADIM.”
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Kasım’da AVM’ler başkadır...

Bu sezon mevsim geçişleri pek yerli yerinde olmadı. Kasım dediğinde o 
meşhur filmin adı sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Bi nevi yalancı şubat 
(Sevgililer Günü) misali hepimizi etkilediği doğrudur. 
Sinema sezonunda hızlı açılışlar, alışveriş canavarlığından çay,kahve,sohbet 
ortamları yerlerini doldurduk. 
Bütün bir yıla baktığımızda kasım aslında en hareketli dönemlerden biri. 
Özellikle okulların açılmasından sonrasıyla, yeni yıl öncesi hareketliliğin en 
ayarsız harcamaları bu dönem gerçekleşiyor.

Yaşam alanları, etkinlikler, sosyal paylaşım olarak AVM’ler şehir meydanları 
gibi yoğun akıcılığını devam ettiriyor.
Son üç yılın en yüksek kasım ayı cirosuna sahip olacağı söylenen Kasım 2018. 
Böyle olunca da kara kara düşünen yönetimlerin, kendi eksiklerini aslında 
“yaşam merkezi” standartlarından, etkinlik alanlarını doğru kullanmaya kadar 
tamamlaması gereken bir çok konuyla yüzleştiriyor.

Her defasında ekleyerek yazıyorum. Anlatıyorum;
Etkinlik sadece konser yapmak değildir. Bunlara ek olarak çekim gücü 
yaratmakta fayda var.
Söyleşiler, workshoplar, yemek programları… Ciddi anlamda ihtiyaç 
çizelgesini gözler önüne seriyor. 

Ah bir de konsept buldun mu harika işler ardı sıra geliyor. 

Mall & Motto yeni sayımızda başarıya gidenler ve yollarını size aktarmaya 
devam ediyoruz.
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Editör
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Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Aylık Yayınlanır

Web
www.mallandmotto.com

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

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

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

Facebook / Twitter
/mallandmotto

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

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

FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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Kiracılarımızla birlikte Türkiye’nin ekonomik 
mücadele günlerinden başarıyla çıkması için 
üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Anadolu’da AVM yatırımı sermayedar için iyi 
bir fırsat .

Hem kiracınızı hem ziyaretçinizi tanımak 
başarıya giden yolda ilk adım.

Özel Röportaj.

Yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda üzerimize 
bir misyon yüklenmiş gibi hissediyoruz.

Alışveriş değil, yaşam alanı tasarladık.

Şehirleri daha yaşanılabilir hale getirecek 
yenilikler’ ve ‘çığır açan buluşlar’ geliştiriyoruz.”

Konkordato İlan Eden Şirketler Nasıl 
Kurtulur?.

Yabancı gayrimenkul yatırımlarında son 
gelişmeler. 
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Hasan KIZIL
Hayat Tamircisi

Ezgi ÇUBUKCU
Forum Aydın AVM Müdürü

Merve TİMURLENK ŞENGÜL
Asset Yatırım Yönetim A.Ş Yön. Kur. Üyesi

Haldun ULUSOY
KONE Türkiye Genel Müdürü

HAKAN YILDIZ Bahar Nalan DANIŞ
Avukat Arabulucu

Selda EREMSOY

Behiye SVAŞKAN

Ertuğ TURAN

Agora Antalya Alışveriş Merkezi Müdürü
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Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi 
Serpil Timuray, 1 Ekim 2018 itibarıyla Voda-
fone Grubu Avrupa Bölgesi CEO’su olarak 
atandı.

Timuray’ın Vodafone Avrupa Bölge CEO’lu-
ğuna getirilmesi ile eşzamanlı olarak Voda-
fone Türkiye de Vodafone Avrupa Bölge-
si’ne dahil edildi.

Dünyanın lider telekomünikasyon ope-
ratörlerinden Vodafone Grubu’nda Ocak 
2014’ten bu yana Vodafone Grubu Dün-
ya İcra Kurulu’nda yer almakta olan Serpil 
Timuray, 1 Ekim 2018 itibarıyla Vodafone 
Grubu Avrupa Bölge CEO’luğuna atandı. Ti-
muray, yeni görevinde de, Vodafone Grubu 
CEO’suna doğrudan bağlı olarak Dünya İcra 
Kurulu’nda yer almaya ve Londra’daki genel 
merkezinde çalışmaya devam edecek.

Timuray’ın Vodafone Avrupa Bölge CEO’lu-
ğuna getirilmesi ile eşzamanlı olarak, Voda-
fone AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasi-
fik) Bölgesi’ne raporlayan Vodafone Türkiye 
de Vodafone Avrupa Bölgesi’ne dahil oldu. 
Timuray, Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanlığı sorumluluğunu da sürdürecek.

Timuray’ın global lansmanları

Timuray, yeni görevinden önce üstlendi-
ği Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve 
Strateji Dünya Başkanlığı döneminde bir-
çok global lansmana liderlik yaptı. Bu glo-
bal lansmanlar arasında, Grup tarafından 
faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ilk defa 
eşzamanlı gerçekleştirilen ve “The Future 
is Exciting. Ready?”, (Gelecek Heyecen Ve-
rici. Hazır mısın?) sloganı ile sunulan marka 
stratejisi ve marka kimliği relansmanı; tü-
keticilere, değer verdikleri herkesin ve her 
şeyin güvende olduğundan emin olma im-
kânı sağlayan, “V by Vodafone” Bireysel IoT 
servislerinin lansmanı; müşterilerin dijital 
deneyimini artırmak üzere geleceğin dijital 
teknolojilerinin kullanıldığı Dijital Müşteri 
Deneyimi programı, dünyanın en popüler 
uygulamalarını sınırsız kullanma imkânı ve-
ren “Vodafone Pass” lansmanı öne çıkıyor. 

Serpil Timuray kimdir?

Serpil Timuray, Ocak 2014’ten bu yana Vo-
dafone Grubu Dünya İcra Kurulu’nda yer 
almaktadır. 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Vo-
dafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su olarak 
atanan Timuray, Ekim 2016 - Ekim 2018 
döneminde Vodafone Grubu Ticari Operas-
yonlar ve Strateji Dünya Başkanı, Ocak 2014 

- Ekim 2016 döneminde Vodafone Grubu 
AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Böl-
ge CEO’su, 2009-2013 yıllarında da Vodafo-
ne Türkiye CEO’su olarak görevini sürdür-
müştür. 2002-2008 yılları arasında Danone 
Türkiye CEO’su olarak görev yapmıştır. Ka-
riyerine 1991 yılında Procter&Gamble’da 
başlayan Timuray, çeşitli pazarlama rollerini 
üstlendikten sonra P&G Türkiye İcra Kuru-
lu’na atanmıştır.

Serpil Timuray, Nisan 2015’ten bu yana Da-
none Grubu’nun Dünya Yönetim Kurulu’nda 
bağımsız üye olarak yer almaktadır.

Timuray, aynı zamanda Vodafone Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Vodafone Gru-
bu’nun hissedar olduğu ve borsaya kayıtlı 
olan Vodacom Grubu, Safaricom Kenya, 
Vodafone Qatar şirketlerinde Yönetim Ku-
rulu Üyesi olarak; Vodafone Hindistan, Vo-
dafone Hutchison Avustralya ve Vodafone 
Mısır’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmıştır.

Timuray, GSMA (Global Mobil Telekomü-
nikasyon Birliği) Yönetim Kurulu’nda yer 
almaktadır ve GSMA Kamu Politikaları Ko-
mitesi’ne başkanlık etmektedir. Dünya Eko-
nomik Forumu YGL Alumni (Genç Küresel 
Liderler Mezunları) üyesi, Global 50 üyesi, 

DTIK (Dünya Türk İş Konseyi) Danışma Ku-
rulu Üyesi ve TOBB GGK (Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu) Üst 
Kurulu üyesidir. Timuray, 2013-2015 döne-
mi YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) 
Yönetim Kurulu Başkanı, 2010-2014 yılların-
da DEİK-TİİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
Türk-İngiliz İş Konseyi) Başkan Yardımcısı, 
2003-2008 yıllarında SETBİR (Türkiye Süt, 
Et ve Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği) 
Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Başarılı liderliğiyle pek çok kurum tarafın-
dan ödüllendirilen Timuray, Fortune Der-
gisi'nin hazırladığı “Uluslararası En Güçlü 
Kadınlar” 2017 listesinde 27’nci sırada, Fi-
nancial Times’ın “HERoes: İş Hayatında Ka-
dınları Destekleyen Şampiyonlar 2018 Dün-
ya Kadın Liderler” listesinde 20’nci sırada, 
Newsweek'in “Dünyanın En Etkili 125 Kadı-
nı” 2013 listesinde 79’uncu sırada, Fortune 
Türkiye’nin “En Güçlü 50 İş Kadını - Global 
Liderler” 2017 listesinde birinci sırada yer 
almıştır. Ekonomist Türkiye’nin düzenlediği 
araştırmada 2018 yılında “Yılın Global Türk 
Profesyoneli” ve 2010-2013 yılları arasında 
üç kez "Yılın Profesyoneli" seçilmiştir. T.C. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından verilen “Başarılı Kadın” ödülünü 
Mart 2013’te T.C. Başbakanı’ndan almaya 
layık görülmüştür.

SERPİL TİMURAY VODAFONE AVRUPA BÖLGESİ CEO’SU OLDU
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Graf von Faber-Castell for Bentley koleksiyonu Belçi-
ka’da klasik araba yarışıyla tanıtıldı.

Faber-Castell, yeni premium koleksiyonu için dünyanın en lüks araçları-
nın vücut bulduğu araba markası Bentley ile iş birliği yaptı. Graf von Fa-
ber-Castell for Bentley koleksiyonunun lansmanı, dünyanın en ünlü klasik 
araba yarışlarından Spa Six Hours’da yapıldı. Graf von Faber-Castell ve 
Bentley’nin pek çok ortak noktası olduğunu vurgulayan Kont Charles von 
Faber-Castell, “İki markanın onlarca yıllık geleneği, eşsiz tasarımı, tavizsiz 
kalitesi ve mütevazı zarafeti Graf von Faber-Castell for Bentley koleksiyo-
nunda bir araya geldi” dedi.

Graf von Faber-Castell for Bentley koleksiyonu, Türkiye’de de seçkin kır-
tasiye ve butiklerde satışa çıktı.

KONT CHARLES VON FABER-CASTELL YENİ KOLEKSİYON İÇİN DİREKSİYONA GEÇTİ

Şatodan yarışa eşsiz lansman yolculuğu

Graf von Faber-Castell for Bentley lansmanı için Kont 
Charles ve davetliler Faber-Castell Şatosu’ndan yeni Bent-
ley Continental’ler ile yola çıktı. Kalem ve araba tutkunları 
yolculuğun sonunda Belçika’nın Francorchamps kentinde, 
markanın ana sponsoru olduğu Spa Six Hours’da buluştu. 
Koleksiyon lansmanı, Kont Charles’ın ev sahipliğinde Graf 
von Faber-Castell locasında ağırlanan seçkin bir davetli gru-
buna yapıldı.

Graf von Faber-Castell for Bentley koleksiyonu lüks yazı 
araçları ve aksesuarlarından oluşuyor. Graf von Faber-Cas-
tell tarafından Bentley ekibi ile ortaklaşa tasarlanan bu eşsiz 
koleksiyon, etkileyici süper arabaların öncü tasarımlarını, 
geleneksel zarafetteki yazı araçlarının detayları ile birleşti-
riyor.
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PepsiCo, 2018 üçüncü çeyreğini %4,9 
organik ciro artışıyla tamamlayarak, 
beklentileri aşan bir finansal perfor-
mans sergiledi.

Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek 
şirketlerinden PepsiCo, 2018’in ilk ya-
rısında yakaladığı başarılı performansı 
üçüncü çeyrekte de sürdürdüğünü or-
taya koyan finansal sonuçlarını açıkladı. 
Yılın üçüncü çeyreğinde PepsiCo’nun 
net cirosu global ölçekte %1.5 oranında 
artarken, organik ciro büyümesi %4.9 
seviyesinde gerçekleşti. Şirketin faaliyet 
kârı sabit döviz kuru bazında %2 artar-
ken, hisse başına kârı da yine sabit dö-
viz kuru bazında %9 artış gösterdi.

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarından 
memnun olduklarını ifade eden Pepsi-
Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Indra Nooyi, “Gelişmekte olan ve yük-
selen piyasaların her geçen gün ileriye 
taşıdığı uluslararası bölümlerimizden 
çok güçlü bir performans görmeye de-
vam ettik. Senenin başından bu yana 
elde ettiğimiz güçlü sonuçlar doğrul-
tusunda, yıllık organik gelir büyüme 
hedefimizi revize ederek %3’ün üzerine 
çektik” dedi.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu ESSA 
bölgesindeki (Avrupa ve Sahra Altı Afri-
ka) tüm ülkeler cirolarını organik bazda 
yükseltmeye devam ederken, Türkiye iş 
birimi çift haneli organik ciro artışıyla 
bölgeye önemli katkılar sağlayan pa-
zarların başında geldi.

PEPSICO’DAN 
BEKLENTİLERİN 
ÖTESİNDE 
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK 
PERFORMANSI

Indra Nooyi
PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
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Balıkesir’in en merkezi konumunda yer alan 
Avlu Balıkesir AVM’de hizmet hayatına baş-
layan “Avlu Kongre ve Kültür Merkezi”, et-
kinliklerin nabzını tutacak! 

Ekim ayında hizmet hayatına başlayan Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’nin (AKKM) yö-
netim ve işletmesini Farkındalık Stüdyosu 
üstleniyor. 650 ile 850 kişilik iki adet amfi 
tiyatro salonu ve 4 bin 500 kişilik fuaye ala-
nı ile hizmet hayatına başlayan AKKM’de, 
birbirinden sevilen isimler tüm Balıkesirliler 
ile buluşacak. Panel, konferans, konser, ye-
tişkin ve çocuk tiyatrolarıyla eğlencenin ve 
sanatın nabzını tutan kültür merkeziyle Balı-
kesir artık daha renkli! 

Balıkesir Ticaret Odası’nın paneli ile açılışını gerçekleştiren Avlu Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde; İlhan Şeşen ve Vedat Sakman konseri, Romantizma yetişkin tiyatro oyunu, 
Niloya çocuk oyunu, Yüksek Sadakat konseri ve Kırmızı Başlıklı Kaz çocuk tiyatrosuna 
Balıkesirliler’in ilgisi yoğun oldu.

Kasım ayı boyunca Ferhangi Şeyler, 
Can Bonomo, Sermet Erkin, Yasemin 
Şefik ve Pamela, Sumru Yavrucuk, 
Feridün Düzağaç ve Nilgün Belgün 
gibi birçok konser, söyleşi ve tiyat-
ro etkinlikleri sizlerle olmaya devam 
edecek. Sanat dolu etkinliklerin tek 
adresi Avlu Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde buluşalım!

BALIKESİR’DE EĞLENCENİN YENİ ADRESİ 
AVLU KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ!
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Capitol AVM, Enflasyonla 
Topyekün Mücadele’yi 
dövize karşı tedbirler 
ile birleştirdi: Kiralarda 
%32’ye, kira artışlarında 
uygulanacak olan 
enflasyon oranlarında 
da %50’ye varan indirim 
yansıtıldı.

Capitol Alışveriş Merkezi, kiracılarına Enf-
lasyonla Topyekün Mücadele Programı’na 
destek kapsamında ve dövize karşı tedbir-
lere ek olarak indirimler yaptı. Kiracıları ile 
sözleşmelerinin dövizden Türk Lirasına dö-
nüşümünde kanuni hakkı olan kurdan fera-
gat etti. Kira artışlarında baz alınacak TÜFE 
oranlarında indirim kararı aldı. İki yıla yayılı 
indirimler, kademeli olarak uygulanacak.

Böylelikle kira bedellerinde iki yıl süre ile 
kurdan feragat sayesinde Aralık 2018 sonu-
na kadar %32,98, Ekim 2019’a kadar %30, 
Ekim 2020’ye kadar ise %20 indirim yapılmış 
oldu. TÜFE oranlarında da 1 Ekim 2019’a ka-

dar %50, 1 Ekim 2020’ye kadar ise %25 indi-
rim uygulanacak.

Capitol Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üyesi 
Selda Eremsoy, “Kiracılarımızla birlikte Tür-
kiye’nin ekonomik mücadele günlerinden 
başarıyla çıkması için üzerimize düşeni yap-
maya devam edeceğiz. Alışveriş merkezimi-
zi teknik altyapı dahil adeta yeni bir alışveriş 
merkezi inşa edercesine yenileyerek, mimari 

renovasyonu tamamladık. Bundan kaynak-
lı döviz kredi borcumuzu ödemeye devam 
ediyoruz. 25 yıllık deneyimimizle kuruldu-
ğumuz ilk günden bu yana kiracılarımızdan 
genel gider payı almıyoruz” dedi.

Türkiye’de alışveriş merkezleri arasında 
25 yıllık deneyimi ile perakende sektörü-
ne destekte her zaman öne çıkan Capitol, 
devletin başlattığı ekonomik mücadeleye 
hem döviz kuru hem de hem de enflas-
yon boyutundan katıldı. Capitol, kiracıları 
ile sözleşmelerinin dövizden Türk Lirasına 
dönüşümünde kanuni hakkı olan kurdan fe-
ragat etti. Enflasyonla Topyekün Mücadele 
Programı’na destek için de kira artışlarında 
baz alınacak TÜFE oranlarında indirim kararı 
aldı. İki yıla yayılı indirimler, kademeli olarak 
uygulanacak.

Capitol Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üye-
si Selda Eremsoy, “İlk boyut olarak döviz 
sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesinde kanuni 
hakkımız olan 1 Euro’nun 5,3715 TL olarak 
esas alınması hakkımızdan iki yıl süre ile fe-
ragat ettik. 2014 yılından bu yana sabit kur 
uygulamamız var. Böylelikle kira bedellerin-
de Aralık 2018 sonuna kadar %32,98, Ekim 
2019’a kadar %30, Ekim 2020’ye kadar ise 
%20 indirim yapılmış oldu” diye konuştu.

İkinci boyutta Enflasyonla Topyekün Müca-
dele Programı’na destek verdiklerini; ancak 
bunun programda öngörüldüğü gibi iki ay 
yerine iki yıl olduğunu vurgulayan Eremsoy, 
şunları söyledi: “Bilindiği gibi artık kira ar-
tış oranlarında TÜFE baz alınacak. Bununla 
birlikte ortaya çıkacak TÜFE oranlarında da 
indirim yapma kararı aldık. 1 Ekim 2019’a 
kadar %50, 1 Ekim 2020’ye kadar ise %25 
indirim uygulayacağız.”

Selda Eremsoy
Capitol Alışveriş Merkezi İcra Kurulu Üyesi
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Bu yıl 11’incisi gerçekleşen, “Türkiye’nin Lo-
vemark’ları Araştırması”nın 2018 sonuçları 
açıklandı. Toplam 22 kategoride yüzlerce 
markanın sorgulandığı araştırmada, tüke-
ticilerin gönülden bağlı olduğu markalar 
belirlendi. İşte 2018’in Lovemarkları: Arçelik, 
Volkswagen, Ziraat Bankası, Çaykur, Nes-
café, Burger King, Fairy, Cappy, Erikli, THY, 
İstikbal, Teknosa, Karaca, Elidor, OMO, LC 
Waikiki, Koçtaş, Rexona, OPET, Bonus, Ata-
say ve Penti…

MediaCat önderliğinde ve Ipsos tarafından 
gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları 
2018 Araştırması" bu yıl 11. kez gerçekleş-
tirildi. 2016 yılında metodolojisinde gerçek-
leşen köklü değişiklikle birlikte kapsamı ge-
nişleyen araştırmaya bu yıl Sofra & Mutfak 
veya Züccaciye, Mücevher & Takı ve Yapı 
Market olmak üzere 3 yeni kategori eklendi. 
Araştırma, tüm sektör oyuncuları tarafından 
dikkatle analiz edilmesi gerektiren çarpıcı 
sonuçları ile dikkat çekiyor. 

Tüketicilerin; akla ilk gelen marka, marka-
ya duyulan yakınlık, beklenti ve ihtiyaçları 
karşılama ile son olarak “Bu marka en sev-
diğim, asla vazgeçemeyeceğim bir marka-
dır” ifadesine ne ölçüde katıldıkları üzerin-
den hesaplanan Lovemark’lar, Brand Week 
Istanbul kapsamında 8 Kasım Perşembe 
günü düzenlenecek olan törende ödüllerini 
alacaklar. 

İlk kez Lovemark olan markalar

Bu yıl ilk kez araştırma kapsamına alınan 
Sofra & Mutfak veya Züccaciye, Mücevher 
& Takı ve Yapı Market kategorilerinde Ka-
raca, Atasay ve Koçtaş birinciliği göğüsle-
yerek, bu yeni kategorilerin Lovemark’ı un-
vanını aldılar. Araştırmanın tarihinde ilk kez 
sorgulanan Sofra & Mutfak veya Züccaciye 
kategorisinde Karaca aldığı 13 endeks skoru 
ile kategorinin lideri olurken, Paşabahçe 12 
endeks skoruyla ikinci sırada yer aldı. Yapı 
Market kategorisinde ise, Türkiye’nin üç 
büyük şehrinden gücünü alan Koçtaş top-
lamda elde ettiği 11 endeks puanı ile birin-
ci oldu. Mücevher & Takı kategorisinde ise 
sıkı bir rekabet vardı. Atasay ve Zen Pırlanta 
1 endeks puanı ile birbirlerinden ayrıldı ve 
Atasay 12 endeks puanı ile kategorinin Lo-
vemark’ı oldu.

Türkiye’nin en sevilen meyve suyu Cappy

2016’da araştırmanın metodolojisinde yapı-
lan değişikliklerin ardından ilk kez sorgula-
nan Meyve Suyu kategorisinde Türkiye’nin 
gönlüne taht kuran marka Cappy oldu. Ka-

tegoride 34 farklı markanın belirtildiği gö-
rülürken; Türkiye’nin en sevilen meyve suyu 
yarışında ikinci sırada Dimes ve ardından 
onu takip eden Tamek yer aldı. Kategorinin 
Lovemark’ı Cappy’nin, ağırlıklı olarak 15-24 
yaş grubunda ve AB SES grubunda akla ilk 
gelen marka olduğu görüldü. 

OPET dördüncü kez kategorisinin en se-
vilen markası

Akaryakıt İstasyonu kategorisinde OPET, 
dördüncü kez Lovemark olmayı başardı. 
Müşterilerine sadece akaryakıt değil, mem-
leket sevgisi sunduğunu söyleyen markanın 
bu duygusal iletişim çalışması %30 zihin 
payı elde etmesinde pay sahibi olurken, Lo-
vemark’ı Shell ve Petrol Ofisi takip etti. 

Banka kategorisinde Ziraat Bankası

Araştırmanın her zaman sıkı rekabete sahne 
olan alanlarından “Banka” kategorisinin bu 
yıl da Lovemark’ı Ziraat Bankası oldu. Akla 
gelen ilk marka olma konusunda geçtiğimiz 
yıla göre daha da güçlendiği görülen Ziraat 
Bankası’nın bu gücünü Anadolu illerinden, 
düşük SES gruplarındaki ve 15-24 yaş seg-
mentindeki bireylerden aldığı görüldü. 

Beyaz Eşya’nın Lovemark’ı 11 yıldır de-
ğişmiyor

Beyaz eşya kategorisinde Arçelik bu yıl da 
Türkiye’nin en sevilen markası unvanıyla 11. 
kez üst üste Lovemark olma başarısı göster-
di. Arçelik’in yakaladığı başarıda elde ettiği 
yüksek zihin payının (%41) rolü büyük. Ağır-
lıklı olarak kadınlar nezdinde ve AB dışın-
daki diğer tüm sosyo-ekonomik kitlelerde 
güçlü görünen Arçelik’i bir süredir endeks 
puanında istikrarlı bir artış gözlemlenen 

Bosch takip ediyor. 

Deodorant denilince akla ilk Rexona ge-
liyor 

Deodorant kategorisi bu yıl üçüncü kez sor-
gulandı ve Rexona açık arayla kategorinin 
Lovemark’ı oldu. Tüketicilerin %18’inin ak-
lına gelen ilk marka olmayı başaran Rexona, 
ağırlıkla İzmir ve İstanbul ile 15-34 yaş gru-
bundaki kadınlarda güçlü bir zihin payına 
sahip. 

Her iki kişiden biri Burger King diyor

2015 yılında da Hızlı Servis Restoranları ka-
tegorisinin Lovemark’ı olan Burger King bu 
yıl da %22’lik zihin payının etkisiyle zirvede. 
Kategoriye dair belki de en önemli bilgi; her 
iki kişiden birinin aklına herhangi bir marka 
gelmemesi. Hem Burger King hem de Mc-
Donald’s kadınlarda daha güçlü bir yere sa-
hip. Türkiye’nin en sevilen hızlı servis restora-
nı markası Burger King, özellikle 15-24 yaşın 
aklına ve kalbine dokunurken; C2DE SES gru-
bu için vazgeçilmez olarak görülüyor. 
 
Teknoloji marketlerin Lovemark’ı Tekno-
sa
 
Araştırmanın en zorlu kategorilerinden biri 
de Teknoloji Market kategorisi. Sadakat se-
viyesinin genel olarak düşük seyrettiği, “Fik-
rim yok” yanıtını verenlerin %67 gibi oldukça 
yüksek sayılabilecek bir orana ulaştığı kate-
goride Lovemark Teknosa oldu. Genellikle 
AB SES kitlesinin bağlı olduğu marka, felse-
fesini oluşturan “Herkes İçin Teknoloji” mot-
tosu ve son yıllarda yaptığı “Durum Buysa, 
Teknosa” başlığı altında özetlenebilecek ile-
tişim çalışmalarıyla, tüketicilerinin gönlünde 
ilk sırada olmayı başardı.

TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARI AÇIKLANDI



19

 Haberler / MALl&MOTTO 

Atlaspark_Mall&Motto_Baski.indd   1 27/09/18   04:45



20

MALl&MOTTO / Haberler

Ümraniye bölgesinin buluşma noktası olan 
Canpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yepye-
ni bir proje ile perakende sektöründe farkını 
hissettirecek. Açıldığı günden bu yana birbi-
rinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan, 
kampanyalar düzenleyen ve bünyesindeki 
seçkin markaları ile bölgenin buluşma nok-
tası haline gelen Canpark AVM, hizmet ka-
litesini daha da arttırmak aynı zamanda is-
tihdama katkı sağlamak amacıyla ‘Canpark 
Akademi’yi kuruyor.

Perakende sektörüne ilgisi olan, enerjisi 
yüksek, yoğun çalışma temposundan zevk 
alacak, özgüveni yüksek, gelişime ve değişi-
me önem veren ancak fırsat bulup bu konu-
da eğitim alamamış ya da istediği iş fırsatını 
yakalayamamış olan, en az lise mezunu, 18-
25 yaş arası gençlerin iş yaşamına katılımı-
nı amaçlayan proje kasım ayında Canpark 
AVM’de başlıyor. 

Canpark Akademi’de verilecek olan eğitim-
ler 3 aşama olarak belirlendi. Tüm kriterlere 
uyan ve ön elemeyi geçen adaylar; arala-
rında Endüstriyel Klinik Psikolog Dilara Kı-
zılçay, Tekademi Kurucusu Timur Köseoğlu 

GELECEĞİNİZ İÇİN ‘CAN’LA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Volkan F. Binöz
Canpark Alışveriş Merkezi Müdürü 

ve Canpark Akademi Kurucusu
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ve Analist İSG Genel Müdürü Mesut Acar’ın 
da olduğu konusunda uzman isimlerden iş 
hayatında ihtiyaç duyabilecekleri genel eği-
timleri alacaklar. Etkili iletişimden çatışma 
yönetimine, öz denetim ve kişisel farkında-
lık eğitiminden bireysel kariyer planlaması-
na, stres yönetiminden takım çalışmasına, 
kadar pek çok konuda alacakları eğitim; iş 
hayatının başındaki katılımcılara katkı sağ-
layacak. 

İlk aşamayı başarı ile tamamlayan ve devam 
şartına uyan adaylar, 2. aşamada ise spesifik 
sektörel eğitimleri almaya hak kazanacak-
lar. Canpark AVM’de faaliyet gösteren ve 
sektörde farkını hissettiren ulusal ve ulus-
lararası markaların yöneticileri tarafından 
verilecek olan eğitimler, katılımcıların tercih 
edecekleri alanda nelerle karşılaşabilecekle-
rinin teorik çalışması olacak. 

Canpark Akademi’den mezun olan katılım-
cılar; perakende alanında faaliyet gösteren 
markaların ihtiyaç duyduğu, genç, dinamik 
ve eğitimli iş gücü kadrosu için tercih edilen 
bireyler olacak.  

Proje ile ilgili konuşan Canpark Alışveriş 

Merkezi Müdürü ve Canpark Akademi Ku-
rucusu Volkan F. Binöz; “Canpark Akademi 
projesine başlarken gençleri istihdam etme-
nin ne kadar önemli olduğundan yola çıktık. 
Yapılan araştırmaları değerlendirdiğimiz-
de; Avrupa istatistiklerine göre ülkemizde 
‘çalışmayan, eğitim görmeyen gençler’in 
%30,8 ile ilk sıralarda yer aldığını gördüğü-
müze üzüldük. Özellikle 18-24 yaş arasında 
bu özellikleri taşıyan kadınların % 43,6 ol-
ması bizleri akademiyi kurmaya teşvik etti 
ve başvuru kriterlerini buna göre oluştur-
mamızı sağladı. 80 kişilik kontenjan ile sı-
nırlı olan eğitim programımızın elemelerin 
hassasiyet ve hakkaniyet ile yapılacağını 
özellikle belirtmek isterim. Klinik Psikolog 
tarafından hazırlanan sorular ile perakende 
sektörüne en uygun adayları seçebileceğiz. 
İş hayatında cinsiyet eşitliğinden yanayız bu 
nedenle eşit sayıda kadın erkek öğrenci al-
mayı hedefliyoruz. Akademimizin, toplum-
da engelsiz yaşam için daha önce hayata 
geçirdiğimiz ve uygulaması devam eden 
“Engelsiz AVM” projemizi de destekler ni-
telikte olmasını istedik ve ayrıca iki kişilik 
engelli kontenjanı ayırdık.” dedi.

Canpark AVM Pazarlama Müdürü ve Can-

park Akademi Kurucusu Gökçe Yaygın 
ise her işin başının eğitim olduğunu, an-
cak sektörde yetişmiş eleman bulmakta 
zorluk çekildiğinin altını çizdi. ”Gelece-
ğimiz olan gençlerimiz için canla başla 
çalışıyoruz. Akademiyi kurmamızdaki en 
önemli neden, sektörde ihtiyaç duyulan 
genç, dinamik iş gücü için fırsat yarat-
maktı. Bu özelliklere sahip olsalar bile 
eğitim ile birleşmediğinde fark yarat-
mak söz konusu olamıyor. Biz de genç-
lerimize fırsat vermek adına eğitimlerini 
üstlenmek ve farklarını ortaya koyma 
şansını tanımak istedik. Hem markala-
rın kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak 
hem de ziyaretçilerimizin alışveriş mer-
kezimizde geçirdiği sürede daha kaliteli 
hizmet almasını sağlamak amacıyla baş-
lattığımız projemize yoğun ilgi olması 
bir taraftan gençlerimizin eğitime ne 
kadar önem verdiğini gösterirken diğer 
taraftan da geleceğin mesleği olan ma-
ğazacılık konusunda kendini geliştirmek 
isteyenlerin sayısının fazlalığını ortaya 
serdi. Biz Canpark AVM ve Canpark Aka-
demi olarak üzerimize düşen sorumlu-
luğu yerine getirmekten gurur ve mut-
luluk duyuyoruz.” dedi.
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Fiba Grubu şirketlerinden Fiba Commercial 
Properties’in Romanya’daki iştiraki Anchor 
Grup, Contemporary İstanbul kapsamında 
başlatılan Galeri Destek Programı dahilin-
de üç Romen Sanat Galerisi’ni İstanbullu 
sanatseverlerle buluşturdu. Kurum, sanata 
sunduğu bu katkıdan dolayı Contemporary 
İstanbul’dan özel bir teşekkür plaketi aldı.

Bir Fiba Grubu şirketi olan Türkiye’nin önde 
gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından 
Fiba Commercial Properties’in (Fiba CP) 
Romanya’daki iştiraki Anchor Grup, Romen 
sanatçıları İstanbullu sanatseverlerle buluş-
turdu.

Geçen sene, Fiba Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Özyeğin’in fikir önderliğinde 
Contemporary İstanbul kapsamında başla-
tılan, bu sene de güçlenerek devam eden 
“Galeri Destek Programı” dahilinde üç Ro-
men Sanat Galerisi, Contemporary İstan-
bul’da yer aldı. İlk kez 2017 yılında Özye-
ğin ailesinin Romanya’daki yatırımı Anchor 
Grup bünyesindeki Bucuresti Mall ile başla-
tılan “Galeri Destek Programı” bu yıl daha 
da genişletildi. FibaCP ve iştiraki Anchor 
Grup, bu sene de iki galeriden 10 eserin İs-
tanbul’da sergilenmesine destek verdi.

Galeri Destek Programı’na sunduğu kat-
kı nedeniyle Contemporary İstanbul’un 

düzenlediği özel toplantıda Fiba Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin adı-
na teşekkür plaketi alan Fiba Commercial 
Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üye-
si Yurdaer Kahraman, grup olarak sanata 
verdikleri değeri vurguladı. Kahraman, “21 
yıldır Romanya’da faaliyet gösteriyoruz. 
Romanya bizim değer verdiğimiz bir desti-
nasyon. Bu coğrafyada yaptığımız projelerin 
takdir edilmesi bizi onurlandırıyor. Sanata 
destek verdiğimiz için mutluyuz” dedi.

FİBA GRUBU’NDAN ULUSLARARASI SANATA DESTEK
Romen sanatçıları İstanbul’daki sanatsever-
lerle buluşturmanın büyük bir gurur oldu-
ğunu anlatan Anchor Grup Genel Müdürü 
Affan Yıldırım, “Romanya’da 20 yılı aşkın sü-
redir bulunuyoruz. Bu süre zarfında sadece 
ekonomiye değil, sanata da destek olmaya 
çalışıyoruz. Bu anlamda farklı sosyal sorum-
luluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 21. yılımız-
da Romen sanatçılarını ve sanat galerilerini 
Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturmak 
bizim için çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

Yurdaer Kahraman
Fiba Commercial Properties 

CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi
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Ülkemiz son birkaç aydır ciddi bir kur bas-
kısıyla ve faiz kıskacıyla mücadele ediyor. 
Haliyle dışa bağımlı olan ekonomimiz kur-
lardan etkileniyor. Enflasyonun da yüksek 
seyretmesi yavaş yavaş vatandaşın cebine 
yansımaya başladı. Kurdaki yüksek seyrin 
iç ve dış, siyasi ve ekonomik birçok sebe-
bi var. Sektörel bazda bakarsak, ekonomi-
mizin lokomotifi olan inşaat/gayrimenkul 
sektörünün bu dalgalanmadan birkaç farklı 
şekilde etkilendiğini görebiliyoruz. Önce-
likli etkilerden biri iç piyasada artan inşaat 
maliyetleri oranında gayrimenkullerde fiyat 
artışı olmamasından dolayı firmaların yaşa-
dığı sorunlar. Artan konut faizleri de tüketi-
cileri kredili konut alımından uzaklaştırıyor. 
Ancak; madalyonun bir de öteki tarafı bulu-
nuyor. Yüksek kur, yabancı yatırımcıyı ülke-
mize çekiyor. TL’deki düşüş yabancı yatırım-
cı için bir fırsat çünkü yatırımcı fiyatlar bu 
kadar düşük durumdayken değerlendirmek 
istiyor. Son zamanlarda gayrimenkul firma-
larında yaşanan yabancı hareketliliği de bu 
durumu destekliyor.

Gurbetçiler Gayrimenkul Yatırımı Yapı-
yor

Dışarıdan gelen gayrimenkul yatırımlarının 
büyük bir bölümü gurbetçilerden oluşu-
yor. Kurdaki artışla birlikte ellerindeki döviz 
daha da değerlendiği için, gurbetçi vatan-
daşlar fiyatlar henüz artış göstermemişken 
gayrimenkul satın alıyor. Özellikle Avrupa 
ve Arap ülkelerindeki gurbetçilerin gayri-
menkullere yoğun ilgisi var. Bunu şöyle dü-
şünebiliriz: Bundan 5 ay önce 500 bin liralık 
ev almak isteyen bir gurbetçi bu evi elindeki 
100 bin Euro ile alabilirken, bugün aynı pa-
rayla daha lüks bir eve yönelebiliyor. Haliyle 
bu durum cazip geliyor. Gurbetçiler gayri-
menkul yatırımı yaparken genellikle akra-
balarının çoğunlukta olduğu şehirleri veya 
direkt memleketlerini seçiyor.

Döviz Artışıyla 
Beraber Yabancı 
Yatırımcının 
Artması 
Gayrimenkul 
Sektörünü Nasıl 
Etkiler?

Araplardan Sıcak Para Geliyor

Tıpkı gurbetçiler gibi Araplar da ülkemizde-
ki gayrimenkullere bir hayli ilgi gösteriyor. 
Özellikle gayrimenkul yatırımına vatandaşlık 
verilmesi şartlarının iyileştirilmesiyle hız ka-
zanan yatırımlar, yüksek kurla birlikte Arap-
ları cazip konut seçeneklerine yönlendiriyor. 
Araplar hem orta ve uzun vadede getirisi 
yüksek yatırım imkanı bulunuyor hem de 
hayran oldukları ülkemizde ev sahibi oluyor 
ve hatta vatandaşı olma imkanı kazanıyor. 
Arapların gayrimenkule yöneldiği yerlerin 
başında ise İstanbul ve Karadeniz Bölgesi 
var. Karadeniz’de Trabzon ve Ordu ciddi şe-
kilde Arapların kıskacı altında.

Tüm bu veriler ışığında rakamlar da yaban-
cıların ilgisinin arttığını gösteriyor. Ekim 
ayı bitmemesine rağmen yabancılara 2 
bin 500’den fazla gayrimenkul satışı ger-
çekleştirilmiş. Kurdaki iniş çıkışın bir süre 
daha devam edeceğini düşünürsek, bir süre 
sonra maliyet artışlarından dolayı fiyatların 
yukarı çıkacağını kestiren yabancı yatırımcı, 
bu durum yaşanmadan önce, önümüzdeki 
dönemde daha da artış gösterebilir. Bu tip 
durumlarda gayrimenkul danışmanlarının 
stratejik davranarak yabancılara konut satı-
şına odaklanması da gerekiyor. Bu sayede 
hem konut satışları artar hem de ülkemize 
yabancılardan bir para akışı sağlanmış olu-
nur.

Ayşe Fügen Arda
Lüks Konut Uzmanı
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Dünya markalarından küçük işletmelere 
kadar 25 ülkede, 550’nin üzerindeki firma-
nın 10.000 noktasında hizmet sunan SMG, 
büyümeye devam ederken yeni ofisinde, 
yepyeni oluşumları ile hizmetlerine devam 
ediyor. 

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, 
müşterilerine sunduğu popüler şarkılar ve 
yurt dışındaki lisanslı müzik kataloglarından 
sonra kendi müzik yapım firması Snapmu-
se’u kurdu. Birkaç yıldır kendi müzik kata-
loğu üzerinde çalışmalarına devam eden 
SMG, artık Snapmuse markasıyla müzik 
üretmeye devam edecek. Tüm hakları ken-
disine ait, müzik meslek birliklerine kayıtlı 
olmayan, tamamen yasal ve ekonomik bir 
çözüm sunuyor.

SMG yeni ofisinde hizmet vermeye de-
vam ediyor!

SMG uzun yıllardır Balmumcu şubesinde 
çalışmalarına devam ediyordu ve hızla bü-
yüyen portföyü ve müşteri taleplerine çok 
daha iyi ve profesyonel çözümler sunmak 
adına, artık Gayrettepe D Plaza’da yeni ofi-
sine taşındı. SMG satış, pazarlama, müzik 
departmanlarına ek, 5 prodüksiyon, 1 kayıt, 
1 de seslendirme stüdyosuyla müşterilerinin 
hizmetinde.

SMG’nin yeni müzik yapım firması Snap-
muse kendi müziklerini üretiyor!

SMG çatısı altında müzik yapım firması ola-
rak Snapmuse’u kurdu. Prodüktörlerin, ses 
mühendisi ve vokalistlerin bulunduğu firma 
Snapmuse kendi müziklerini üreterek yurt 
içinde ve yurt dışında markaların beğenisi-
ne sunuyor. Şarkı sözleri yazılıyor, müzikler 
besteleniyor, şarkıların mix ve masteringi 
yapılıyor, tüm enstrümanlar canlı olarak 
Snapmuse’a ait stüdyoda çalınıyor ve kadın 
- erkek vokaller tarafından şarkılar seslen-
diriliyor. Bu içeriklerin tüm haklarına sahip 
olan Snapmuse, artık kendi müzik katalo-
ğundan müşterilerine seçenekli ve ekono-
mik bir çözüm sunuyor. Snapmuse markası 
Hollanda, Almanya, İngiltere, İskandinavya, 
Amerika, Sırbistan, Dubai, Kıbrıs, Makedon-
ya, Rusya olmak üzere 9 ülkede hizmet ve-
riyor.

Gayrettepe D Plaza’daki  yeni ofisinde satış, 
pazarlama, müzik departmanlarına  ek ola-
rak, 5 prodüksiyon, 1 kayıt, 1 de seslendir-
me stüdyosu ile müşterilerine en iyi şekilde 
hizmet vermeye devam ediyor.

Stüdyoların 5’i vokal kaydı ve enstrüman 

kaydı olmak üzere hazırlandı. Diğer stüdyo-
lar da şarkıların mix ve mastering işlemleri 
yapılıyor. Aynı anda 5 ayrı odada vokal ve 
enstrüman kaydı yapılabiliyor. 

Bügüne kadar bünyelerinde yaptıkları şar-
kıların kalitesini dünya standardında albüm 
ve single kalitesinde sunan SMG,  şimdi yeni 
ofislerinde kullandığı ekipmanlar ve alet-
lerle, standartlarını daha ileriye götürme 
hedefliyor. Bunun için de dünyanın en iyi 
mikrofonlarını, enstrümanlarını, hoparlör, 
ses kartı ve preamplarını kullanıyorlar.

Akustik düzenleme ve yalıtım konularında 
da, bu konuda en yetkili ve bilgili kişilerle 
çalışıtılar.

SMG stüdyolarının yeni yapısında grup ka-
yıtlar, davul kaydı, toplu çalınmalar ve nefesli 
çalgı kayıtları da profesyonel olarak yapıla-
biliyor. Bu şekilde daha önce denemedikleri 
tarzlarında da müzik yapma standarlatını 
yakaladılar. Kullandıkları markalardan bazı-
ları; Genelec, Universal Audio, RME, Focal, 
Rode, Neumann, Kemper, Warm Audio.

Yeni stüdyolarında müzisyenler ve şarkıcılar 
için bir ekosistem oluşturup aynı zaman-
da müzik sektörüne de hizmet etmeyi he-
defliyor, yeni yeteneklerin keşifleri, müzik 
konusunda çalışmak, deneyim elde etmek 
isteyen şarkıcılar ve müzisyenleri de destek-
lemeyi hedefliyorlar.

Satışta anons etkisi

Satışları artırmada en etkili yöntemlerin 
başında gelen anons, SMG’nin markalar 
tarafından en çok tercih edilen hizmetleri 
arasında yer alıyor. Markaların kampan-
ya, etkinlik, özel gün kutlama mesajları ve 
ürünler hakkında bilgilendirme yapabilece-
ği anonslar, SMG’nin profesyonel seslendir-
me sanatçılarından oluşan ekibi tarafından 

hazırlanıyor. Anonslar, markanın istediği 
noktada, sıklıkta ve tarihte yayına alınıyor. 
Birden çok lokasyonu bulunan markalar 
için, her mağazaya ayrı anons yapılabiliyor. 
Örneğin, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ya da 24 
Kasım Öğretmenler günü kutlama mesajla-
rınız seslendirilerek istediğiniz sıklıkta yayı-
na alınabilir.

SMG, yeni projelerini Teknokent’te geliş-
tiriyor

SMG, yazılımını geliştirmek ve markalara 
yeni hizmetler sunmak için İTÜ ARI Tekno-
kent’te çalışmalarına devam ediyor. SMG 
Teknokent’te, harmonik benzerlik, üçüncü 
parti entegrasyonu, SaaS (Software as a 
Service) projelerini geliştirmek üzere proje-
lerine devam ediyor. 

SMG, müşteri portföyüne Penti’yi ekledi

Tekstil sektörünün son dönemde hızla bü-
yüyen markalarından Penti, SMG’den dijital 
müzik yayını hizmeti almaya başladı.

Penti’nin 77 mağazasında gerçekleştirilen 
müzik yayını ile satışların artışı desteklenir-
ken, müşterilerin içeride kalma sürelerinin 
uzatılması ve keyifle alışveriş yapması he-
defleniyor.

Penti yetkilileri mağazalarında mid tempo 
pop ve up tempo pop tarzında eserler ya-
yınlanmasını tercih etti. 

Penti’nin mağaza içi anonsları ve radyo 
spotları da SMG tarafından seslendiriliyor. 
Mağaza içi anonsları, Penti müşterilerinin 
kampanyalardan haberdar olmasını sağlıyor 
ve doğru ürün seçmelerine yardımcı oluyor. 
Anlaşma hakkında bilgi veren SMG Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, “1950 
yılında sektöre çorap üretimi ile başlayan 
Penti’nin bugün artık pek çok ürün gamında 
üretim yapması ve perakendede bu kadar 
başarılı olup mağaza sayısını günden güne 
artırması ve bizim Penti markasına hizmet 
veriyor olmamız gurur verici. ‘ dedi.

SMG ARTIK YENİ OFİSİNDE
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9 Kasım 2010 tarihinde hizmet vermeye baş-
layan Serdivan Alışveriş Merkezi, 2012 yılında 
Ada-Yat Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme 
Tic. A.Ş tarafından devralınmıştır ve başarıyla 
bölgenin nabzını tutmaya devam etmektedir. 
52.000 m²’lik bir alana kurulu olan Serdivan 
Alışveriş Merkezi, yaklaşık 35.000 m² kiralana-
bilir alan, 1200 araç kapasiteli açık otoparkı ve 
100 mağazası ile kısa vadede Sakarya’nın cazi-
be merkezi haline geldi.

Serdivan 
AVM’de 
İlhamın 
Büyüsünü 
Keşfetmeye 
Hazır Olun

Alışverişte Vakko, Beymen Club, Perspective, Twist, İpekyol, Pier-
re Cardin, Ramsey, H&M,  Boyner gibi moda ikonlarının yanında 
Teknosa ve Media Markt ile geniş bir teknoloji yelpazesi de sun-
maktadır. Ayrıca Sakarya’ da yapı dekorasyon alanında ilk ve tek 
olan Koçtaş’ı bünyesinde barındıran Serdivan Alışveriş Merkezi, 
9 salonlu Cinemaximum’u ve Playpark /Bowlingo ile ziyaretçile-
rine sınırsız eğlence imkanları sunuyor.

Serdivan AVM güçlü marka karmasına ekim ayında kattığı Yar-
gıcı ile büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yeni sezonla bir-
likte mistik bir hikaye başlatan Yargıcı, bu gizemli hikayenin bir 
parçası olmak ve heyecanın peşinden gitmek için ziyaretçilerini 
koleksiyonunun büyüsünü keşfetmeye davet ediyor.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Lovelet 
Alışveriş Merkezi ‘nde gerçekleştirilen birbi-
rinden keyifli etkinlikler ile Cumhuriyetimi-
zin 95. yılını büyük bir coşku ile kutladı.

LOVELET 
OUTLET’TE 
29 EKİM 
CUMHURİYET 
ÇOŞKUSU

Düzenlediği etkinliklerle Bayram Coşkusu 
yaratan  Lovelet Alışveriş Merkezi açılışını 
10. Yıl marşı ile gerçekleştirdi.  Atatürk’ün 
sevdiği şarkılar ve Cumhuriyet marşlarıy-
la başlayan etkinlikte Hasköy Cumhuriyet 
ilkokul öğrencilerinin özel kostümleri ile 
halk danslarıyla büyük beğeni alırken Doğa 
Koleji’nin bando gösterisi AVM ziyaretçi-
leri tarafından yoğun istek üzerine 2. Defa 
gösterilerini gerçekleştirdi. Mafem Eğitim 
Kurumlarının Cumhuriyet geçleri korosu 
marşlardan oluşan performansları alkışlarla 
sona erdi.

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 4 mevsim Outlet olma özelliğiyle Giyimden ayakkabıya, ev 
tekstilinden, mobilyaya kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olarak 
indirimlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve kampanyalar ile de adından söz ettirmeye de-
vam ediyor. 

 



OTILIA
 2019'da Konserler ile 

Türkiye'de

+90 216 456 00 88  |  kosanadam.com.tr

Lansman ve Organizasyonlarınız için İletişim:
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Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ilk AslanPark’ı 
Tuzla Viaport Marina'da açıldı. 8 dönüm 
üzerine kurulu, yeni nesil hayvanat bahçesi 
olarak inşa edilen, 12 farklı türden 30’a ya-
kın büyük kediye ev sahipliği yapan Aslan-
Park, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve 
onayıyla hayata geçirildi. European Asso-
ciation Of Zoos (EAZA) standartlarında di-
zayn edilen AslanPark’taki kedi türleri, Çek 
Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, Malta gibi 
ülkelerden, İsviçre merkezli CITIES belgeleri 
alınarak getirildi.

Doğal ortamlarından değil, yetiştirme 
merkezlerinden getirildi!

Avrupa’dan getirilen kedilerin tümü, başka 
hayvanat bahçelerinden ve yetiştirme mer-
kezlerinden getirildi. Doğal ortamlarında 
yaşayamayan ve yaşayamayacak olan canlı-
lara ev sahipliği yapan AslanPark’ta, uzman 
veteriner kadrosunun dışında, tecrübeli ba-
kıcı kadrosu hizmet veriyor. Canlıların doğal 
yaşamlarından değil, 4 nesildir yaşamlarını 
sürdürdükleri merkezlerden geldiklerini 
belirten Via Grubu Genel Müdürü Ogün 
Turanlı, “Tüm canlılarımız en hassas şekil-
de, doğal ortamlarına yakın alanlarda ya-
şamlarını sürdürmek için getirildi. Her biri 
uluslararası hayvan taşıma kurallarına uy-
gun olarak tesisimizdeki yerlerini aldı” diye 
konuştu.

AslanPark’ta en çok ilgi gören canlıların ara-
sında bebek aslanlar bulunuyor. 2 aylık yav-
rular, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, ben-
zersiz bir deneyim yaşama fırsatı sunuluyor. 
Ziyaretçilerin bebek aslanları biberonla bes-
leme imkanı yakalayabildikleri AslanPark’ta, 
hayvanlarla ziyaretçiler arasında sadece 2 
cm’lik cam bulunuyor, bu da AslanPark’ı ge-
zen ziyaretçilerin hayatları boyunca unuta-
mayacakları bir hayvanat bahçesi deneyimi 
yaşamalarına imkan tanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kayıtlı leopar 
doğumu AslanPark’ta…

AslanPark’ta bulunan canlıların türlerinin 
devam etmesini de sağlayacaklarını belir-
ten Ogün Turanlı, ” Canlılarımızın en sağlıklı 
koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve 
parkımızın uluslararası standartlarda olması 
için pek çok kuruluştan özel izinlerin alınmış 
olduğunu ve kanunlara uygun olarak ruh-
satlarının alınarak kapılarımızı açmış oldu-
ğumuzu belirtmek isteriz. 15 gün içerisinde 
Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kayıtlı olarak 
ilk defa leopar doğumu gerçekleşecek. Biz 
tüm canlılarımızın soylarını devam ettirmek 
için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN VE ÇEVRE ÜLKELERİN İLK ASLANPARK’I TUZLA’DA AÇILDI
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Şehirde ilk yılını tamamlayan Erzurum 
MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, 29 
ve 30 Eylül tarihlerinde Birinci Yaş Günü 
Kutlamaları vardı. Bir yılda 19 milyon zi-
yaretçi ağırlayarak Doğu’nun En Büyük 
Alışveriş Merkezi unvanına yakışacak bir 
başarı kazanan MNG, bu mutluluğu seçkin 
davetlileri, 16 ilden gelen 350 bin ziyaretçi 
ve 1200 kişilik genç ekibi ile paylaştı. Okan 
Karacan ve Şebnem Schaefer’in renkli su-
numu, Karadeniz Müziği’nin prensleri Koli-
va ve Rock grupları arasına adını yazdıran 
Manga’yı izlemek için konser alanının dı-
şına taşan coşkulu kalabalık, sürpriz he-
diyeler ve 365 altın dağıtılan bu eğlenceli 
organizasyondan mutlu ayrıldı.

Doğu’nun en büyük alışveriş merkezi olan 
Erzurum MNG, ilk yılında tam 19 milyon zi-
yaretçiyi ağırladı. Açıldığı günden bugüne 
uluslararası festivallerden sponsorluklara, 
konserlerden kampanyalara kadar sayısız 
organizasyona imza atan alışveriş merkezi, 
çocuklara yönelik 5 bin 300 metrekarelik 
Tema Parkı, tiyatrosu, ileri teknoloji sine-
ması, seçkin markaları ve 160 bin metre-
kare alana kurulu şık mimarisi ile beğeni 
topluyor. Yurt dışı ve yakın illerden de ilgi 
gören Erzurum MNG ilk doğum gününü, 
düzenlenen renkli konserler ve cazip kam-
panyalarına ilgi gösteren coşkulu bir kala-
balıkla kutladı. 

Büyüklüğü ile Türkiye’deki alışveriş mer-
kezleri sıralamasında ilk 5’te yer alan Erzu-
rum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 30 

Eylül 2017’de kapılarını açtı. Dev bir yatı-
rımla hayata geçen alışveriş merkezi, 29 ve 
30 Eylül tarihlerinde tıpkı açıldığı gün ol-
duğu gibi yine neşeli bir kalabalığı ağırladı. 
Hafta sonu boyunca 2 günde 16 ilden 350 
bin ziyaretçi ağırlayan MNG, Okan Karacan 
ve Şebnem Schaefer’in dinamik sunumu ile 
konuklarını coşturdu. Alışveriş yapanların 
altın yağmuruna tutulduğu organizasyon, 
akşamları konserlerle renklendi. 

MNG ziyaretçileri, 29 Eylül Cumartesi Ak-

16 VİLAYETTEN 19 MİLYON ZİYARETÇİ

şamı Karadeniz müziğinin prensleri olarak 
anılan Koliva ve 30 Eylül Pazar Akşamı, rock 
tınıları ile vazgeçilmez gruplardan biri olan 
Manga’yı dinleme fırsatı buldular. Sevilen 
sunucu Okan Karacan’ın eşine sürpriz do-
ğum günü partisi de yapılan sıcak kutlama-
lar sırasında konser alanı dolup taştı. Açık 
otoparkın sınırlarını aşıp çimenlerin üzerin-
den keyifle konserlere eşlik eden konuklar, 
dostluğu ve mutluluğu paylaşmanın tadını 
çıkarttılar. 

Başarının Sırrı, Doğu’nun İhtiyaçlarını 
ve Üstünlüklerini Çözebilmek! 

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Dr. Aydoğan Süer, Türkiye’nin 16 şehrin-
den bu organizasyon için gelen konuklara 
ve alışveriş merkezinin çalışkan ekibine te-
şekkür ettiklerini vurgularken,  ilk günden 
bu yana şehre, perakendeciye ve tüketiciye 
“Kazandıran” bir alışveriş merkezi kurmayı 
hedeflediklerini söyledi. 

Hafta sonu boyunca, başta Erzurum Valisi, 
İl Emniyet Müdürü ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı olmak üzere, uluslararası platform-
da sayısız seçkin davetlinin katıldığı renkli 
etkinlikler sırasında alışveriş merkezinin 
başarısı konuşuldu. Dr. Aydoğan Süer ko-
nuyla ilgili olarak “Kurulduğumuz şehrin 
kendine özel ihtiyaçları ve avantajları var. 
Biz başarılı olmak için Doğu Anadolu’nun 
anlattıklarını dinledik. Kulak verdiğiniz za-
man, bu özel coğrafya size, karlı kışlarını ve 
ticaret potansiyelini nasıl kullanmanız ge-
rektiğini anlatıyor” dedi.   
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“Yeter de Artar” sloganıyla müşterilerinin 
temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını kar-
şılayan gıda perakende zinciri ŞOK Market-
ler (SOKM), 2018’in ilk 9 aylık sonuçlarını 
açıkladı. ŞOK Marketler, ilk 9 ayda 270 mil-
yon TL yatırım ile 851 mağaza açarak yakla-
şık 3.700 kişiye yeni istihdam sağladı.

Türkiye’nin satış gelirleri bakımından en 
hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerin-
den biri olan ŞOK Marketler, Kamuoyu 
Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2018’in 
üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 
Açıklamaya göre; ŞOK Marketler, müşterile-
rinin temel ihtiyaçlarının tamamına yakını-
nı karşılayan ürün çeşitliliğine ilave olarak, 
her gün düşük fiyat kampanyalarına devam 
ederek müşteri sayısını artırdı. Bununla bir-
likte açılan yeni mağazaların da katkısıyla 
satış gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde %37 
artarak 3,3 milyar TL ciroya ulaştı. Yılın ilk 9 
ayında ise %35’lik satış artışı ile 8,7 milyar 
TL ciro elde etti.

ŞOK Marketler, 2018’in ilk 9 aylık döne-
minde 270 milyon TL yatırım yaparak 851 
yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayı-
sını 6.211’e çıkardı ve 3.700 yeni istihdamla 
toplam çalışan sayısı 28 bine ulaştı.

Aynı zamanda, halka arz gelirlerinin verimli 
kullanılmasıyla, finansal borçlarındaki azal-
ma ve operasyonel verimlilik sayesinde ŞOK 
Marketler, 2018’in üçüncü çeyreğinde 11,7 
milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin ilk 9 aylık 
dönemindeki net karı ise 121,9 milyon TL 
olarak gerçekleşti.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 9 ay-
lık finansal sonuçlarıyla ilgili olarak şunları 
söyledi:

“Tüketici fiyat enflasyonunu baskılayan, enf-
lasyonla mücadeleye katkı sağlayan fiyat 
politikamızın olumlu sonuçları bu dönemde 
daha da çok hissedildi. ŞOK Marketler ola-
rak, müşterilerimize her gün düşük fiyatlı 
ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu saye-
de fiyatlarımız, açıklanan enflasyon rakam-
larının her zaman altında kalıyor.

Buna ilave olarak;bu dönemde yatırımları-
mıza da devam ettik. Yılın ilk 9 ayında 270 
milyon TL yatırım yaparak 851 yeni mağaza 
açtık ve 3.700 kişiye ilave istihdam sağladık. 
Böylece yaptığımız işin müşterilerimize ve 
ülke ekonomimize ne kadar büyük bir fayda 
sağladığını bir kez daha gördük.

Güçlü bir satış büyümesi gösterdiğimiz 9 
aylık finansal sonuçlarımızdan memnunuz. 
Bu performansımızı yılın geri kalan ayların-
da da devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

ŞOK MARKETLER İLK 9 AYDA %35 BÜYÜYEREK 8,7 MİLYAR TL CİROYA ULAŞTI

Uğur Demirel
ŞOK Marketler CEO’su
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Perakende ve bilişim sektörü 
profesyonelleri 2 Ekim Salı günü 
Perakende Teknolojileri Kon-
feransı’nda bir araya gelerek, 
perakendeye özel teknolojik çö-
zümleri ve gelişmeleri değerlen-
dirdi.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tara-
fından 2 Ekim 2018’de beşincisi düzenlenen 
“Perakende Teknolojileri Konferansı”nda 
perakende ve bilişim sektörlerine yön veren 
profesyoneller bir araya geldi. 

Bu sene beşincisi düzenlenen konferansın 
ana konusu teknolojideki büyük dönüşü-
mün sektöre etkileri idi. Perakendenin tüm 
kategorilerinden profesyoneller ile bilişim 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve 
girişimcilerin katılımcı olduğu konferansta 
önemli bir network ortamı oluşturuldu. Pe-
rakende Teknolojileri Konferansı’nda mali-
yetlerin kontrolünde ve verimlilik artışında 
büyük katkı sağlayan teknolojik çözümler, 

perakende özelindeki örnekleriyle ele alındı.

KMD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YENAL 
GÖKYILDIRIM: “KMD OLARAK PERAKEN-
DE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSININ BE-
ŞİNCİSİNİ HAYATA GEÇİRMEKTEN ÖTÜ-
RÜ GURURLUYUZ”

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gök-
yıldırım, açılış konuşmasına “Perakende 
Teknolojileri Konferansı”nın beşincisini ger-
çekleştirmekten büyük gurur duyduklarını 
ifade ederek başladı. KMD üyelerinin Türki-
ye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 
165 bin kişilik bir istihdam ve 82,5 milyar 
TL seviyesinde ciro yarattığını vurgulayan 
Gökyıldırım, gündemdeki önemli konulara 
dikkat çekti.

“Döviz kurlarına bağlı olarak kontrol edile-
meyen şekilde artan kira maliyetleri günde-
min en başında yer alıyor” şeklinde konuşan 
KMD Yönetim Kurulu Başkanı, içinde bu-
lunulan dönemde, dövizdeki aşırı hareket-
liliğin tüm ülke gündeminde olduğunu ve 
özellikle AVM ve cadde mağazaları sahipleri 
ile uzlaşma yolu arandığını ancak çözüme 
ulaşılamadığını belirtti. Bunun neticesinde 
kaçınılmaz olarak mağaza kapatmaya va-
rabilecek bir duruma gelindiğini ifade eden 
Gökyıldırım, geçen ay yapılan düzenleme ile 
TL’ye geçiş uygulamasını desteklediklerini, 
verilen sürenin tamamlanmasına 10 gün 
kaldığını ve bu konuda sevindirici gelişme-
ler olmasını umut ettiklerini dile getirdi.

EKONOMİNİN GELİŞİMİNİN SÜRMESİN-
DE VE ENFLASYONLA MÜCADELEDE, PE-
RAKENDE SEKTÖRÜNÜN TEŞVİKLERLE 
DESTEKLENMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Organize perakendecilerin, Türkiye’nin enf-
lasyonla mücadelesinde kilit rol oynadığına 
dikkat çeken Gökyıldırım, ürün ve hizme-
ti tedarik ederken oluşan fiyat artışlarının 
son tüketiciye olabildiğince az yansıtılmaya 

çalışıldığını vurguladı. Perakendenin ana 
maliyetlerinden olan personel ve enerji ma-
liyetlerine ilişkin sektörün teşviğe ihtiyacı 
olduğunu belirten Gökyıldırım, eylül ayında 
sona eren asgari ücret desteğinin de yeni 
bir düzenlemeyle daha yüksek bir oranda 
tekrar yürürlüğe alınması gerektiğini vur-
guladı. 

Perakende sektörünün istihdam yaratma 
gücünün çok önemli olduğunu ifade eden 
Gökyıldırım; “Asgari ücrete verilen devlet 
desteğinin sürmesi, istihdama büyük kat-
kı sağlayan perakende sektörü için büyük 
önem taşımaktadır. Gelinen noktada kar-
sızlıkla mücadele içinde olan perakendeci-
lerin personel maliyetlerinin artması, hem 
sektörü büyük zorluğa sokacak hem de do-
laylı olarak ülke ekonomisinin gelişimini ve 
işsizlikle mücadeleyi sekteye uğratacaktır.” 
şeklinde sözlerini sürdürdü.

GENÇ VE YERLİ PROJELERE TAM DESTEK

Bu sene gerçekleşen konferansın yenilik-
lerinden de haber veren KMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Gökyıldırım, teknolojik çö-
zümlerin gelişmesi ve yaygınlaşması adına 
start-up projelerine çok inandıklarına ve 
konferans genelinde bu projelere özel yer 
verildiğine de değindi. Konferansın, tek-
nolojideki trendleri, gelişmeleri, yenilikleri 
ele almasının yanı sıra, perakendeye özgü 
teknolojik çözümleri sahneye çıkarmasıy-
la farklılaştığını belirten Gökyıldırım şöyle 
devam etti: “Konferansımızın ilk yılından 
beri büyük önem verdiğimiz, Çözüm Otu-
rumları dediğimiz bu özel oturumlarda, 
perakendeci müşterileriyle beraber çözüm-
lerini paylaşacak olan teknoloji firmalarını 
sahnede ağırlıyoruz. Burada amacımız, biz 
perakendecilerin sorunlarına çözüm geliş-
tiren, verimliliğimizi artıran, operasyonları-
mızı hızlandıran projeleri ve geliştiricilerini 
tüm sektöre tanıtabilmek. Böylece, teknoloji 
firmalarının önünü açarken bu çözümlerin 
yaygınlaşmasıyla da perakende sektörünün 
verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.”

PERAKENDE ÖZELİNDE ÇÖZÜMLER 
KONFERANS SAHNESİNDE

Yerel teknoloji firmalarını Türkiye’nin en 
güçlü perakendeci firmalarıyla bir araya 
getiren tek etkinlik olan “5. Perakende Tek-
nolojileri Konferansı” bu doğrultuda erken 
saatlerde Meet&Tech adı verilen mini tanış-
ma toplantıları ile başladı. Bu sene ikincisi 
gerçekleşen mini toplantılarda teknoloji ile 
ilgilenen yaklaşık 60 girişimci, KMD Yönetim 
Kurulu üyeleri başta olmak üzere perakende 
sektörünün öncü isimleri ile tanışma fırsatı 
yakaladılar. Bu toplantılarla yerli tedarikçiler 
geliştirdikleri çözümlerle daha büyük pazar-
larla tanışma imkanı buldular. 

VERİMLİLİK İÇİN 
TEKNOLOJİ, 
MALİYETLERLE 
MÜCADELE İÇİN 
DEVLET DESTEĞİ 
ŞART
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“Geleceğin İnovasyonu: Amazon ve Pera-
kendenin Etkisi” başlığı ile düzenlenen pa-
nelin ilk bölümünde, Saferock firmasının 
CEO’su Shah Karim, tüm dünyada değişen 
tüketici davranışı ve taleplerine karşı sektör-
de gerçekleşen değişiklikleri ve Amazon’un 
sektöre etkisi üzerine yaratıcı fikirler aktar-
dı. “Yönetişimde Teknoloji ile Gelen SüPeR 
Dönem” oturumunda, Rasyotek İnsan Kay-
nakları Bilişim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Haldun Pak, işletmeler adına fark oluştura-
cak, maliyetleri düşürecek, karar süreçlerine 
katkı ve yönlendirme sağlayacak analizleri 
katılımcılarla paylaştı. 

“Geleceğin Müşterisinin Beyni / Tanıştıralım, 
“Beyniniz” isimli sunumu ile dikkat çeken 
Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygu-
lamaları Merkezi kurucusu Uzm. Dr. Kerem 
Dündar, dönüşen dünyada müşterilerin her 
gün algısının değiştiğine ve farklı kanallar 
üzerinden müşteriye erişmenin müşteride 
yarattığı etkilerin çeşitliliklerini farklı bakış 
açılarıyla paylaştı.

“Dijital Odaklı Çoklu Kanal Yönetimi” pane-
li ile, Vodafone Dijital Dönüşüm Direktörü 
Ender Özgün, dijitalin tüketicilerin hayatına 
daha fazla girmesi ile, tüketim alışkanlıkları 
ve kanal tercihlerinin değişmesine değindi. 

“Perakendenin Geleceği: Akıllı Raflar ve 
Büyük Veri” başlıklı sohbette Intel, Türkiye 
Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız ve 
Teknosa, Satış Genel Müdür Yardımcısı Tan-
sel Tuzcu, tüketicilerin hız, kişiselleştirilmiş 
ve çok kanallı alışveriş deneyimleri talep 
ettiği geleceğin perakendesinde raflar satış 
noktası olmaktan çıkarak Veri Toplama ve 
Deneyim Yaratma noktalarına dönüştüğünü 
enine boyuna konuştular.

Çözüm oturumlarının birinci bölümünde 
10’ar dakikalık 3 farklı oturum ardı ardına 
gerçekleştirildi. “Mağazada Müşteriye Özel 
Ürün Önerileri”nde Nebim Yönetim Kuru-
lu Üyesi Murat Demiroğlu ve Faik Sönmez 
İş Geliştirme ve Bilgi Sistemleri Direktörü 
Berkan Çiçek bir araya gelerek, mağazalar-
da satış danışmanlarının satış ve check-out 
operasyonlarının hızlandırılması ve müşteri 
deneyimlerinin iyileştirilmesini ele aldılar. 
“IoT ve Artırılmış Gerçeklik Mağazada!” 
başlıklı konuşmasında Opthema Teknolo-
ji Servisleri, Genel Müdür Yardımcısı Alper 
Önsoy, müşterilere yeni nesil mağaza içi de-
neyimleri sunarken iş sahiplerine pazarlama 
ve satış perspektiflerinden katma değerli 
analitik veri sağlayan sistemi; örneklerle 
anlattı. “Dinamik Fiyatlandırma ve Etiket Yö-
netimi’” oturumunda xPlace Genel Müdürü 
Alper Türkay ile Arçelik Pazarlama A.Ş’nin 
Merchandising Yöneticisi Gökçe Atasel 
Şenocak, dinamik fiyatlandırmanın önemi 

ve buna ilişkin uygulamaları örneklerle ak-
tardılar. “Yarından Sonra Teknoloji” oturu-
munda ise Sabancı Digital, Genel Müdürü 
ve CEO’su Burak Aydın, İş hayatının dijital 
doğanlar tarafından yönetildiği, robotların 
mağazalarda hizmet ettiği, her ürünün ki-
şiselleştirildiği, Artırılmış/Sanal gerçekliğin 
normalleştiği, online/offline dünyanın ay-
rım çizgisinin kaybolduğu, mağazadaki her 
bakışın anlamlandırıldığı bir döneme girildi-
ğini paylaştı. 

Konferansın öğleden sonraki akışı çözüm 
oturumlarının ikincisi ile start aldı. Yine pe-
rakendeye özel teknolojik çözümlerin mer-
cek altına alındığı 6 ayrı oturum gerçekleşti. 
“Moda Perakendesinde Analitik Dönüşüm” 
oturumunda, Obase Proje Yöneticisi Sibel 
Önat ile Ayaydın-Miroglio Group, Bilgi Tek-
nolojileri & E-Ticaret Direktörü Hakan Duran 
bir araya geldi. Veriye dayalı yönetim yetkin-
liğini artırdığı, analitiğin kullanımında ciddi 
bir dönüşüm başlattığı projenin nasıl hayata 
geçirildiğini anlattılar.  “Yenilikçi Ödeme Sis-
temleri ile Fiziksel Perakendenin Dönüşü-
mü”nde BKM, BKM Express Direktörü Antar 
Turgay, Migros Ticaret A.Ş. İş Geliştirme - İş 
Birlikleri ve Ek Gelir Projeleri Müdürü Uğur 
Taflan katılımcılara bilgi aktardılar. Mobil 
ödemelerin perakende de hayatı nasıl şekil-
lendireceğine dair görüşleri tartıştılar. 

“Mağaza Operasyon Yönetimi ve Müşteri 
Yolculuğu Analitiği”nde Komolog, Kurucu 

Genel Müdürü Demir Gönenç ve Caffé Nero, 
CEO’su Ahmet Ş. Yanıkoğlu, perakende sis-
temleri otomatizasyonu, müşteri/ potansiyel 
müşteri AR-GE’leri, MalllQ teknolojisi hak-
kında deneyimlerini paylaştılar. “Zahmetsiz 
E-ticaret”te ise Arvato SCM, Genel Müdürü 
Umur Özkal ile IKEA, E-ticaret Müdürü Ayşe 
Gedikli, e-ticaret sektöründe depo ve dağıtı-
mın tek elden yönetiminin avantajlarını an-
lattılar.

“Sektörün Online Hali” ise günün kapanış 
oturumu idi.  Pegasus Hava Yolları, Genel 
Müdürü Mehmet T. Nane, Watsons Türkiye, 
Genel Müdürü Mete Yurddaş, IKEA, Alterna-
tif Satış Kanallarından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Dilan Birinci, TBWA, Medyadan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Nüzhet Algüneş, 
Penti, Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo’ 
nun konuşmacı olarak yer aldığı oturumda, 
dijital pazarlamaya ayrılan bütçelerde etkin 
planlama, gerçekleşen hedeflerin analizi ko-
nuları ele alındı ve  değerli konuşmacıların 
deneyimleri ile unutulmaz bir sohbet ger-
çekleşti. 

SEKTÖRE KATKI SAĞLAYAN YENİ TEKNO-
LOJİLERE ÖDÜL

Bu sene ikinci kez düzenlenen PE-TEK - Pe-
rakende Teknolojileri Ödülleri programı-
na başvuran teknoloji çözümleri arasından 
ödüle layık görülen firmalar da konferansta 
ödüllerini aldılar. 
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Elektroterapi olarak da bilinen pasif jimnastik 
elektriksel kas uyarımı mantığı ile çalışmak-
tadır.

Pasif Jimnastik Nedir?

Vücutta aktif olarak çalışan kasların yanında, 
çalışamayan kaslarımız da bulmaktadır. 
Pasif jimnastik çalışmayan kasların radyof-
rekans dalgaları ile hareketlenmesini sağla-
maktadır.

Problemli bölgeye pedler yardımıyla bağla-
narak düşük voltajlı elektrik verilir ve kasla-
rın çalışması sağlanır. Bu sayede fiziksel güç 
harcanmış gibi vücuda enerji harcatır. Birden 
fazla ped bulunması sayesinde aynı anda 
vücudun birden fazla bölgesine uygulama 
yaparak farklı bölgelerdeki kasları eş zamanlı 
çalıştırabilmektedir. 

Farklı seviye seçenekleri ile kişiye göre en uy-
gun ayarda uygulama yapılmaktadır.Uygu-
lama sonrası gündelik hayatı aksatacak her-
hangi bir olumsuz etki söz konusu değildir. 
Kişi uygulama biter bitmez normal hayata 
dönebilir. 

Yapılan işlemde radyofrekans dalgaları söz 
konusu olduğundan kalp pili olanlar ve ha-
mileler dışında herkese uygulama yapılabilir. 
Kalp pili olan kişiler doktorlarına danışmak 
koşulu ile onay ile uygulatabilir.

Pasif Jimnastik Kaç Seans Yapılır?

Pasif jimnastik uygulaması 15 seans paket 
halinde uygulama yapılmaktadır. Seans sık-
lığı haftada 2-5 keredir.Uygulamanın tek se-
ansı ortalama 30-35 dakika sürmektedir. 

Uygulamanın etkisi kişiden kişiye değişmekle 
birlikle 10 seanstan sonra etkisini gösterme-
ye başlayacaktır. Bu etki süresi kişinin meta-
bolik hastalık durumuna, fiziksel aktivite du-
rumuna ve beslenme düzenine bağlı olarak 
değişim göstermektedir.

Pasif Jimnastik ile Zayıflama

Pasif jimnastik vücuda egzersiz yapılıyor gibi 
etki verirken enerji harcattığı için dolayısıyla 
metabolizmada fazla çalışmaya bağlı olarak 
kalori yakımı olur. 

Aynı zamanda vücuda gönderilen radyofre-
kans dalgaları yağ dokularını uyarır ve yağla-
rın vücuttan atılımına yardımcı olur.

Bu uygulama vücutta toplam kilonun dü-
şürülmesinde tek başına etkili olmaz. Diyet 
planlamasının yanı sıra diyete destek teda-
vi olarak da kullanılmaktadır. Pasif jimnastik 
beraberinde diyetisyen kontrolünde hazır-
lanacak olan uygun kalori ve besin ögesi 
içerikli beslenme programı sayesinde aynı 

PASİF JİMNASTİK (ELEKTROTERAPİ)

zamanda ideal kiloya kavuşmak da müm-
kündür. Bu uygulama diyet sürecinde olan 
kişilerin zayıflama süreçlerini hızlandırır. 
Özellikle diyet yaparken spor yapmaya vakit 
ayıramayan veya bir fiziksel sorun sebebi ile 
spor yapamayanlar için güzel bir alternatiftir.

Pasif Jimnastik Kimlere Uygulanmaz?

1. Kalp pili olanlar,
2. Hamileler,
3. Ev regl döneminde olan kadınlar dışında 
herkese bu uygulama yapılabilir.

Kalp pili olan kişiler doktorlarına danışmak 
koşulu ile onay alarak uygulatabilir.

Pırıl Tezcan
Estetisyen ve Güzellik Uzmanı
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14 - 16 ŞUBAT 2019 / ISTANBUL FUAR MERKEZİ

MACERA TURİZMİ VE SPORLARI FUARI
14 - 17 ŞUBAT 2019

İSTANBUL FUAR MERKEZİ / YEŞİLKÖY - İSTANBUL

Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenmektedir.

7. ULUSLARARASI EĞLENCE - ETKİNLİK, PARK - REKREASYON
ENDÜSTRİSİ VE HİZMETLERİ FUARI

kazandıran
  buluşmalar...

Gümüşpala Mah. Alsancak Sk. Gündüzler Plz. No: 
4/6 (E-5 Yanyol) AVCILAR / İSTANBUL
Tel. : +90 (212) 570 63 05
Faks : +90 (212) 570 63 06
tureksfuar.com.tr • tureks@tureksfuar.com.tr

macerafuari.com

14- 17 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar 
merkezinde gerçekleşecek ATRAX 2019 – 
7. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rek-
reasyon Fuar’ı bu yıl da dünyanın birçok 
ülkesinden çok sayıda katılımcı ve ziyaret-
çiyi İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor.

ATRAX 2019 – 7. Uluslararası Eğlen-
ce-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarımı-
zın bu yılki teması “Mutlu Şehirler” 

"Mutlu Şehirler" ile daha fazla sosyalleş-
me ve aktivite imkanı sağlayan, şehir hal-
kının mutluluğuna odaklanmış eğlence ve 
rekreasyon projeleri ATRAX kapsamında 
ön plana çıkarılıyor.

ATRAX “MUTLU ŞEHİRLER” TEMASI 
KAPSAMINDA DÜZENLENEN ORGANİ-
ZASYONLAR

ATRAX KONFERANS

“Mutlu Şehirler” inşa etmenin önemi, eğ-
lence ve rekreasyonun şehir halkının mut-
luluğuna katkısı konulu konferanslar, ya-
rışmalar yapılacak, konunun uzmanları ve 
yerel yönetimler bir araya geleceklerdir.

Shining Star Awards  - Eğlence ve Rek-
reayon Ödülleri

Eğlence ve rekreasyon sektörünün öne çı-
kan projelerinin ödüllendirildiği sektörün 
ilk ve tek yarışması Shining Star Awards 
bu yıl 6. kez organize ediliyor.  Yarışma 
başvuruları sektörün uzman kişilerinden 
oluşan jüri tarafından değerlendirilerek 
ödüllendiriliyor. 

Üniversiteler Mutlu Şehir Projeleri  ile 
yarışıyor

Rekreasyon Araştırmaları ve Çalışmaları 
Derneği (REKCAD) ve Tureks Uluslararası 
Fuarcılık Mutlu  Şehirler olmaya yönelik 
öne sürülen en iyi projeleri ödüllendiriyor. 

ATRAX’DA İKİ BÜYÜK YENİLİK

ADVENTURE TURKEY- Macera 
Turizmi ve Sporları Fuarı AT-
RAX İLE Eş Zamanlı Gerçekle-
şiyor.

Macera Turizmi ve Sporları ile Eğ-
lence ve rekrasyon endüstrisi bir 
araya geliyor. Macera Turizmi ve 
Sporları Fuarı ADVNETURE TUR-
KEY ile alanında büyük projelerin 
uygulandığı Türkiye ve komşu ül-
kelerin ilk ve tek ihtisas fuarı olan 
ATRAX eş zamanlı gerçekleşerek 
sektörün birbiriyle bağlantılı tüm 
alanları aynı platformda buluştu-
ruyor.

Sektörün network ihtiyacına ce-
vap vermeye hazırlanan platform, 
güçlü katılımcı ve ziyaretçi profili 
ile sektör potansiyelini büyütme-
yi hedeflerken yeni ticari iş birlik-
lerine  de ev sahipliği yapıyor.



14 - 16 ŞUBAT 2019 / ISTANBUL FUAR MERKEZİ

MACERA TURİZMİ VE SPORLARI FUARI
14 - 17 ŞUBAT 2019

İSTANBUL FUAR MERKEZİ / YEŞİLKÖY - İSTANBUL

Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenmektedir.

7. ULUSLARARASI EĞLENCE - ETKİNLİK, PARK - REKREASYON
ENDÜSTRİSİ VE HİZMETLERİ FUARI

kazandıran
  buluşmalar...

Gümüşpala Mah. Alsancak Sk. Gündüzler Plz. No: 
4/6 (E-5 Yanyol) AVCILAR / İSTANBUL
Tel. : +90 (212) 570 63 05
Faks : +90 (212) 570 63 06
tureksfuar.com.tr • tureks@tureksfuar.com.tr

macerafuari.com
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“PODIUM’DA BU NEYİN KAFASI YA?” 
DEDİRTEN ÜNLÜ KAFALAR İLK KEZ 
PODIUM’UN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ-
NE GELDİ!

Podium Ankara Alışveriş Merkezi 3. doğum 
günü’nü 27-28-29 Ekim tarihlerinde kazan-
dıran ‘’Çarkıfelek Kampanyası’’, çocukların 
sevdiği çizgi karakter ‘’Maşa ve Koca Ayı‘’ 
özel gösterimleri, 28 Ekim’de doğum günü 
partisine özel Ankara’da ziyaretçilerle bu-
luşan ‘’Ünlü Kafalar’’, büyük sirk korteji ve 
doğum günü özel bandosu ile süpriz he-
diyeler Podium Ankara misafirleri için ha-
zırlandı.

Üstelik 29 Ekim günü  Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları çerçevesinde Türk Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı Bandosu Cumhuriyet 
Konseri gerçekleştirildi.

ÇARKIFELEK KAMPANYASI’NDA ANIN-
DA  MUHTEŞEM HEDİYELER KAZANDI-
LAR 

Hazırlanan birbirinden güzel hediyelerle 
27-28-29 Ekim tarihlerinde tek seferde 200 

TL alışveriş yapan ziyaretçi anında hediye 
çarkıfeleğini çevirerek, birbirinden güzel 
hediyelerin anında sahibi oldular. Ziyare-
çilerinin taleplerini en iyi şekilde hayata 
geçiren Podium Ankara Alışveriş Merkezi 
kazandıran kampanyaları ile misafirlerini 
memnun etmeye devam edecek.

MAŞA İLE KOCA AYI 3. YAŞINDA PODIUM 
ANKARA’DA MUHTEŞEM İLGİ!

Podium Ankara Alışveriş Merkezi  3. Yaşın-
da sevilen karakter Maşa ile Koca Ayı özel 
gösterimine ev sahipliği yaptı. 27-28-29 
Ekim tarihlerinde kurulan özel alanında her 
gün saat 14:00-16:00 ve 18:00 seansları ile 
minik sevenleriyle biraraya geldi. Her se-
ansında katılım için yoğun talep gören et-
kinlikte hem miniklerin hem de ailelerinin 
memnuniyeti görülmeye değerdi.

28 Ekim saat 15:00’te gerçekleşen partide 
doğum günü pastası, Maşa ve Koca Ayı, 
Podium AVM yönetim ekibi, Ünlü Kafalar 
Barış Manço, Adile Naşit, Einstein ve Kemal 
Sunal, Türkiye Sirki Korteji ve ziyaretçileri 
ile birlikte inanılmaz bir kalabalıkla, büyü-

PODIUM ANKARA 3. DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE BÜYÜK İLGİ 

leyici bir atmosferde kesildi. DJ Performans 
eşliğinde kutlanan partide pasta kesimi so-
rası ikram gerçekleştirildi.  

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ 3 GÜN BOYUN-
CA BÜYÜLEYİCİ SİRK KORTEJİ ÖZEL 
BANDO 

Türkiye’de ilk defa ‘’Ünlü Kafalar ‘’Podium 
Ankara 3. Yaş doğum günü kutlamalarına 
geldi. Sevilen sanatçıların tiplemeleri Adile 
Naşit, Kemal Sunal, Barış Manço ve Einstein  
kafalar eğlenceli fotoğraf çekimleri ile Po-
dium’da  idi. Farklı etkinliklere imza atmayı 
seven Podium Ankara Alışveriş Merkezi, 
büyük sirk kortejinin ve doğum günü özel 
bandosunu da 3 gün boyunca gösterimleri 
ile herkesi büyüledi. Süpriz hediyelerin da-
ğıtımı ile Podium Ankara yeni yaşına yakışır 
doğum gününü kutladı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA 
ÖZEL KUTLAMA TÜRK HAVA KUVVET-
LERİ BANDOSU‘NDAN CUMHURİYET 
KONSERİ

29 Ekim’e özel, Türk Hava Kuvvetleri Ban-
dosu bu özel bayramı muhteşem konseri 
ile Podium Ankara ziyaretçileri ile birlikte 
kutladı. Konserde bir ağızdan söylenen 
marşlar ve bandonun gözleri yaşartan per-
formansı ile Cumhuriyet Bayramı coşkuyla 
kutlandı.

Zengin marka karması,kazandıran kam-
panyaları, sevilen ve hep hep farklı çizgisi 
ile ön plana çıkan etkinlikleri ile Podium 
Ankara Alışveriş Merkezi Ankaralıların göz-
desi olmaya devam ediyor.
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Dijital dünyada AVM’nizin nerede görü-
yorsunuz?

Podium Ankara Alışveriş Merkezi dijital 
dünyada özellikle son 1 yılda %55 ‘e yakın 
organik takipçi sayısının artmasıyla önemli 
bir yere oturarak ciddi bir başarı elde etti.

En etkili ulaşım kanalarımızdan biri haline 
gelen dijital reklam ve kitleye hitap etme-
de hedef kitlemize doğru yaklaşımlar tercih 
ettiğimize inanıyoruz. Özellikle etkinlik ve 
kampanyalarımızda farklı prodüksiyon ve 
etkin iletişim ile, her geçen gün sıcak temas, 
hızlı ve yüksek erişim, hem marka bazlı hem 
event bazlı doğru planlama ile dijitalde or-
ganik ağını genişletmeye devam eden, kur-
guladığı yarışma, paylaşım düzeni ve hitap 
şekli ile de fark yaratan varlığımızı sürdür-
meyi hedefliyoruz.

AVM olarak hangi dijital mecraları aktif 
kullanıyorsunuz ve AVM’nizin en verimli 
kullandığı mecra hangisidir?

Podium Ankara Alışveriş Merkezi Instagram, 
Facebook ve Twitter hesaplarını aktif kulla-
nıyor. Özellikle Instagram mecramız geri 
dönüş oranı en yüksek hesabımız. Hazırla-
nan etkileşimli içerikler ve ödüllü yarışmalar 
ile birlikte sayfamızda sağlanan diyaloğun 
yanı sıra, öneri ve şikayetlerin alınmasında 
da sosyal medya mecralarımızı etkili şekilde 
kullanıyor ve tüm mecralardan gelen geri 
bildirimlere verilen hızlı yanıtlarla birlikte 
markamızın itibarını koruma ve takipçi sa-
dakatini sağlama konusunda verimli bir şe-
kilde ilerlemekteyiz. Instagram hesabımızda 
hem yorum hem de gelen özel mesajlara 
verdiğimiz hızlı yanıtlama süresi ile takipçi 
önemsendiğinin farkında olup, etkinlikler ve 
diğer soruları ile ilgili tatmin edici cevapları 
çok kısa süre içinde alabilmekte.

Müşterilerinize ulaşmakta sizin için sos-
yal medyanın gücü ve önemi nedir?

Müşterilerimizin sosyal medyada yüzde ola-
rak çok büyük bir kısmı kadınlar ve gençler-
den oluşuyor. Tüm etkinliklerimizde %100 
reklam geri dönüşü sağlıyor, etkin iletişimi 
yakalıyoruz. Sosyal medyanın gücü emekle-
rin nihai olarak can bulması aslında. Gücü 
yadsınamaz, sosyal medya hızlı reklam için 
çok önemli. Biz de bu önemi çok iyi bildi-
ğimizden stratejik çalışmalarla ilerliyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz her iş için mutlaka pro-
düksiyon, özel story paylaşımları, hediye-
li yarışmalar ve doğru reklam yönetimi ile 
arzu ettiğimiz hedef kitlemize kendimizi net 
bir şekilde ifade etmiş bulunuyoruz. 

Bu anlamda direkt müşterilerimize erişimde 
gücü ve önemini biliyor, bu çerçevede çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Podium Ankara’yı 

önümüzdeki günlerde daha da ön planda 
görmeye devam edeceksiniz.

Sosyal ağlardaki rekabeti ne kadar ger-
çekçi buluyorsunuz? Rekabet ortamında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?

Sosyal ağlardaki rekabet, gerçek kullanı-
cının sanaldaki yansımasıdır. Piyasada var 
olan rekabet doğrultusunda artıların ve 
eksilerin en hızlı şekilde dile getirildiği alan 
tabii ki sosyal medya. Kullanıcılar memnu-
niyetlerini ve şikayetlerini en kolay ve etkili 
şekilde sosyal medya mecraları ile markaya 
aktarabiliyorlar. Yüksek takipçili ve etkileşim 
oranı yüksek olan markaların diğer markalar 
tarafından takip edilmesi ve tabii taklit edil-
mesi bunun en büyük kanıtlarından biri. Bu 
rekabet ortamında, markamıza rakip olarak 
gördüğümüz diğer markaların da imajını 
zedelemeyecek şekilde sadece kendi işleri-
mizi en üst noktaya çıkarmaya çalışıyor ve 
gelen olumsuz yorumlara yahut karalama-
lara karşı da kurumsal dilden ve nezaketten 
asla sapmayarak Ankara Podium AVM’nin 
farkını takipçilerimize aktarıyoruz. 

Dijital varlığınızı geliştirmek için ne gibi 

çalışmalar yapıyorsunuz?

Dijital varlığın geliştirilmesinde ve itibarın 
korunmasında en önemli konulardan biri 
moderasyonun aksamaması. Bu durum ta-
kipçinin sadakatinin yanı sıra, wom yolu ile 
marka memnuniyetinin aktarılmasını da sağ-
lıyor. Mevcut hesaplarımızda düzenli olarak 
yaptığımız ödüllü yarışmalar ve çekilişlerle 
takipçide yaratılan beklenti, her geçen hafta 
farklı ödüller ve eğlenceli içeriklerle pekiştiri-
liyor. Aynı zamanda var olan Youtube hesa-
bımızda etkinliklerin ardından yapılan video 
çalışmaları da yer almakta. İlerleyen süreçte 
daha da aktif kullanacağımız Youtube hesa-
bımız için projelerimiz şimdiden hazır. Diğer 
mecralarımızda olduğu gibi Youtube’da da 
takipçiyi konuşturmak ve sadakati tüm mec-
ralarda bütün olarak sağlamak en önemli 
hedeflerimizden biri. Dijital dünyada gün-
demde olan yenilikleri sıkı sıkı takip ediyor ve 
markamız için en iyi sonuçları getireceğine 
inandığımız uygulamaları da hemen devreye 
sokuyoruz. Bu şekilde Ankara Podium AVM 
sosyal mecralarda sadece gönderi yayınlayıp 
çekilen soğuk bir marka imajındansa, eğlen-
celi içerikleri ve sürekli güncel kalan yapısı ile 
hem bizi hem de takipçilerimizi mutlu ediyor.

Pınar KAYA
Podium AVM Genel Müdürü

PODIUM’DAN SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 

Eylül ayında bir kez daha enflasyonun üzerinde bir artış 
kaydeden Perakende Ciro Endeksi’nin %31,5’luk yükselişinin 
en büyük iki etkeni okula dönüş dolayısıyla AVM’leri tercih 
eden ziyaretçilerimiz ve perakendecilerimizin hayata 
geçirdikleri yaz sonu indirimleri oldu. Her yıl Eylül ayında 
yaşanan bu artışı geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda, 
%5,6 gibi azımsanmayacak bir yükselişle karşılaşıyoruz. Bu 
gelişmede elbette ülkemizin dört bir yanında geçtiğimiz 
yıldan bu yana açılan AVM’ler ve halkımızın bu AVM’lere olan 
güveni de etkili… Ayrıca çeyrek bazda değerlendirdiğimizde 
ciro artışı %28,1 olarak karşımıza çıkıyor ki bu da 2018 
yılındaki çeyrek bazda en yüksek artışını 3. çeyrekte 
yaşadığımız anlamına geliyor. Eylül ayında kategori bazında 
en yüksek artışı ise hipermarket ve giyim kategorilerinde 
gözlemledik. Bu durum bize ziyaretçilerimizin AVM’lerde 
daha çok temel ihtiyaçlarına yöneldiğini ve bahsettiğimiz 
yaz sonu indirimlerinden faydalandığını gösteriyor. Aynı 
şekilde hem çeyrek bazlı hem de eylül ayında gözlemlenen 
ziyaretçi artışı, yaz tatili henüz bitmemiş olsa da AVM 
ziyaretlerinin artış trendinde olduğunu gösteriyor.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende 
Ciro Endeksi’nin Eylül ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre Perakende Ciro Endeksi, 2018 
Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %31,5 artış 
kaydederek 284 puana yükseldi.

Enflasyondan arındırıldığında ve bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %5,6 oranında artış kaydeden Perakende Ciro 
Endeksi, üçüncü çeyrek bazında ise geçtiğimiz yıla oranla %28,1 artış göstererek 2018’in üçüncü çeyreğinde 292 puana ulaştı.
 

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Eylül 2018’de İstanbul’da 1.377 TL, Anadolu’da 888 TL olarak 
gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 1.084 TL oldu. 

Eylül’de metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşanırken, en düşük artış ise 
yiyecek içecek kategorisinde...

Eylül ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket 
kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %37,1’lik artış kaydetti. 

Geçtiğimiz yılın eylül ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği %34,3, diğer alanlar kategorisi 
metrekare verimliliği %33,3, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği %30,1, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği %27,5 
ve yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği %23,7 artış gösterdi. 

AVM Perakende Ciro Endeksi’nden Yılın 3’üncü Çeyreğinde Depar
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Eylül 2018 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %2,1’lik bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %1’lik artış kaydetti.
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Atlaspark, kasım ve aralık ayı boyunca Türk pop müziğinin sevilen 
isimlerini ağırlayacak, ziyaretçilerini müzik ziyafetiyle buluştura-
cak.

Atlaspark ve KralPop Radyo işbirliğiyle düzenlenecek konserlerin 
ilki 3 Kasım Cumartesi günü Kutsi ile başlıyor. Türk pop müziğinin 
güçlü isimlerinden Kutsi, saat 17.00'da başlayacak konserde en 

Atlaspark AVM, “Tepetaklak Ev” ile eşsiz bir deneyime 
davet ediyor. 

Atlaspark AVM, sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği ya-
pıyor. AVM’nin açık otoparkında yer alan “Tepetaklak 
Ev”, ziyaretçilere eğlenceli bir deneyim yaşatacak. 31 
Aralık’a dek sürecek “Tepetaklak Ev”, İstanbul’da ilk 
olma özelliğini taşıyor.

“Tepetaklak Ev”de, çocuk oyun odası, genç çiftler için 
oturma odası ve mutfak gibi her kitleye hitap eden 
“tepetaklak” alanlar ve köşeler bulunuyor. İlginç bir 
deneyim yaşamak isteyenler, Atlaspark’ta bu “ters 
evi” tanıyabilir. Tepetaklak Ev, özellikle sosyal medya 
fotoğrafları için ender bulunan mekânlardan biri ola-
rak biliniyor.

Tepetaklak Ev, 1 Ekim – 31 Aralık arası Atlaspark açık 
otoparkında gezilebilecek. 6 yaş ve üzeri çocuklar için 
ücretli olan eve, her veli için 1 çocuk ücretsiz olarak 
alınacak.Atlaspark AVM, herkesi bu eşsiz deneyime 
davet ediyor.

sevilen şarkılarını seslendirecek. KralPop TV’den canlı yayınlanacak 
konserler serisi 17 Kasım’da Fettah Can ve 24 Kasım’da Aydın Kurtoğlu 
ile devam edecek. 

Atlaspark, hayata renk katan, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlikle-
rini sürdürmeye devam edecek. Aralık konserlerini kaçırmamak için 
Atlaspark’ı takipte kalın.

ATLASPARK’TA EĞLENCE YIL SONUNA KADAR DEVAM EDİYOR
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Bölgenin en hareketli AVM’si Tepe Nautilus’u 
genel olarak tanıtır mısınız?

Tepe Nautilus bölgenin ve belki İstanbul’un 
en hareketli ve enerjisi yüksek alışveriş mer-
kezlerinden biri. Bu yüzden Tepe Nautilus’u 
“İstanbul’un tam kalbinde” diyerek tanım-
lıyoruz. Bulunduğumuz konum, marka 
karmamız, gerçekleştirdiğimiz ve ev sahibi 
olduğumuz etkinlikler enerji dolu yapının 
birer parçası. Tüm bunların merkezinde; 
Tepe Nautilus’un tam kalbinde ise, ziyaret-
çilerimiz var. Onların bizden beklentilerini 
her zaman ön planda tutarak hareket edi-
yoruz. Bu nedenle yıllar geçse de nesilleri 
bir arada ağırlayabiliyor ve değişen alışkan-
lıkların değişmeyen bir parçası olabiliyoruz. 
Bilindiği üzere insanlar artık alışveriş mer-
kezlerini sadece bir şeyler satın almak için 
değil, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçir-
mek için tercih ediyor. Tepe Nautilus ola-
rak biz de ziyaretçilerimize kendilerini iyi, 

değerli ve huzurlu hissedebilecekleri alan-
lar yaratıyoruz. Onların ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda marka karmamızı şekillen-
diriyoruz. 

Gerçekleştirdiğiniz etkinliklerle bölge-
nin nabzını tutuyorsunuz. Önümüzdeki 
günlerde AVM ziyaretçileriniz için hazır-
ladığınız etkinlikler hakkında bilgi verir 
misiniz?

Tepe Nautilus olarak her zaman sanatın 
ön planda olduğu, her yaşa ve gruba hitap 
eden sergiler, dans gösterileri, müzik dinle-
tileri ve konserlerle ziyaretçilerimize keyifli 
anlar yaşayacağı etkinlikler düzenlemeye 
özen gösteriyoruz.  Yılın son çeyreğindeyiz 
soğuk ve yağışlı havalarda ziyaretçilerimizin 
içini ısıtan, katılmakta keyif alacakları etkin-
liklerimizi hazırladık. 

Kasım ayında ziyaretçilerimizi satış kam-

panyalarımız, çocuklara özel etkinliklerimiz 
bekliyor. Yenilenen sinema salonlarımız ile 
bu kış sürpriz gösterimlerimiz, yine sevilen 
ünlü isimlerle ‘’Tepe’de Sohbet’’ isimli söy-
leşi ve müzik etkinliklerimiz devam ediyor 
olacak. Tepe Nautilus Card kampanyaları-
mız ile ziyaretçilerimize alışveriş yaparken 
kazanacakları fırsatlar sunacağız. Önümüz-
deki günlerde de hem yetişkinler hem de 
çocukların yaratıcılıklarını ve el becerilerini 
geliştirebilecekleri atölyeler de düzenleme-
ye devam edeceğiz.

Marka karmanız hakkında bilgi verir mi-
siniz? Yeni marka katılımı olacak mı?

134 markayı bir arada barındıran bir alışve-
riş merkezi olarak marka karmamız müşteri-
lerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 
şekilleniyor. Türk perakende sektörünün 
öncü markalarının yanı sıra uluslararası bir-
çok markada ziyaretçilerimizle buluşuyor. 

Ertuğ Turan
Tepe Nautilus AVM Müdürü

“Hem kiracınızı hem ziyaretçinizi tanımak başarıya giden 
yolda ilk adım.”
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Şu anda Boyner, Cinemaximum, Tepe Home, 
Zara, Marks & Spencer, Paşabahçe, Tekno-
sa, Carrefour, Sephora, Mudo Collection, 
Network, Yargıcı gibi markalar ile kozme-
tikten ev tekstiline dekorasyondan elektro-
niğe, giyime kadar çok geniş bir yelpazeye 
sahip ürün gamı sunuyoruz. Özellikle alanın-
da farklı bir noktaya konumlanmış Mumu-
so’nun ilk mağazası için Tepe Nautilus’u tercih 
etmesi, kısa süre önce Dominos Pizza’nın yeni 
AVM konseptini Tepe Nautilus’tan duyurması 
gibi özel başlangıçların, markalarımızın mem-
nuniyetinin önemli bir göstergesi olduğunu 
düşünüyorum. Tepe Nautilus’ta hareket hiç 
duymuyor, bu yapıya yıl sonuna kadar, ziyaret-
çilerimizin taleplerine uygun yeni mağazaların 
katılımı üzerinde de çalışıyoruz. 

Başarılı AVM yönetiminin kriterleri ne-
lerdir?

Ziyaretçilerimize ideal marka karmasını 
deneyimle birleştirdiğimiz bir dünyayı su-
nuyoruz. Bu nedenle kiracılarımızı anlama-
ya çalışıyor, dinliyor ve taleplerini öncelikli 
şekilde değerlendiriyoruz. Bu da iletişim-
de açık olmayı öncelikli kriterimiz haline 
getiriyor. Hem kiracınızı hem ziyaretçinizi 
tanımak başarıya giden yolda ilk adım. Zi-
yaretçisini tanıyan bir alışveriş merkezi, on-
ların talepleri doğrultusunda doğru proje 
ve kampanyalarla ziyaretçilerine dokuna-
rak başarıya ulaşabilir. Diğer yandan ziya-
retçileriniz için hazırladığınız planlamayı 
kiracılarınızın da taleplerine çözüm sunan 
şekilde hayata geçirebiliyorsanız tüm taraf-
lar için fayda sağlayan ve memnuniyet yara-
tan sonuçlara ulaşabilirsiniz. Örneğin Tepe 
Nautilus Card bu tanıma ve hedefe uygun 
hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilklerinden 
olan bir proje. Troy ve Param iş birliğinde 
gerçekleştirdiğimiz bu projede ziyaretçi-
lerimiz kampanyalarımızdan kazandıkları 
tutarları mağazalarımızda anında harca-
yabiliyor. Tepe Nautilus Card üzerine yük-
lenen tutarın tekrar mağazalara dönmesi 
projemizin doğru planlamayla ilerlediğini 
gösteriyor. 

Bu iletişimin yönetimi de diğer bir önem-
li konuyu, işin başında stratejinin doğru 
hazırlanmasını gerektiriyor. Her iki tarafın 
taleplerini dinlemek, anlamak, yaptığı-
nız çalışmaları değerlendirerek bir sonra-
ki adımınızı faydalı şekilde güncellemek 
ziyaretçilerinizi doğru marka ve etkinlikle 
buluşturmanızı sağlıyor. Önemli bir diğer 
kriterimiz ise ihtiyaçları güvenli ve konforlu 
bir ortamda sunmak. Gençler ve hatta ço-
cuklu aileler artık sosyalleşmek ve kültürel 
etkinlikler adına aradıklarını bir arada bu-
labildikleri AVM’leri tercih ediyorlar. Biz de 
genciyle, yaşlısıyla, çalışanı ve ev hanımıyla 
her ziyaretçiye hitap eden bir ortam sağlı-
yoruz. 

Sizce Tepe Nautilus AVM’yi diğer 
AVM’lerden ayıran en önemli özellikleri 
nelerdir?

Tepe Nautilus’u diğer alışveriş merkezlerin-
den ayıran özelliklerin başında ziyaretçile-
riyle olan güçlü ilişkisi geliyor. Bu durumu, 
iletişimde yarattığımız açıklığın sonucu ola-
rak görüyoruz.  Ziyaretçisini tanıyan, dinle-
yen bir alışveriş merkezi olarak onların ta-
leplerine, yaşam biçimlerine uygun, odaklı 
planlamalar yapıyoruz. Diğer yandan 7’den 
70’e her yaşta kadın, erkek ve çocuğun ke-
yifli bir deneyim yaşayacağı geniş etkinlik 
ajandamız da bizi farklılaştıran bir unsur. 
Hafta içi, hafta sonu, sabah, öğlen ya da 
akşam Tepe Nautilus’ta her an yaşayacağı-

nız farklı ve yeni bir deneyim var. Bunun en 
önemli nedeni de müşterimize verdiğimiz 
değer. Bunları yaparken önceliğimiz ziyaret-
çimizin “gelmekten ve olmaktan keyif aldığı 
bir alan yaratmak”. Tepe Emlak Yatırım’ın 
“Yaşama değer katan alanlar yaratma” felse-
fesiyle her zaman ziyaretçilerimizin bizden 
beklentilerini önceliğimiz haline getirerek 
hareket ediyoruz. Bulunduğumuz lokasyon 
ile bütünleşmiş olmanın da bizi farklılaştır-
dığını düşünüyorum. Biz komşuları olan bir 
alışveriş merkeziyiz. İstanbul’un kalbindeyiz, 
Kadıköyüz, Kadıköylüyüz, İstanbul’un en 
eski merkezlerinden birinde yer alıyoruz. Bu 
konumun, Tepe Nautilus’u ziyaretçileriyle 
yakınlaştırırken diğer alışveriş merkezlerin-
den farklılaştırdığı düşüncesindeyim.
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2019 hedefleriniz nelerdir?

İlk günden bu yana hizmet kalitesi ve 
müşteri memnuniyetinden ödün ver-
meden sektörde birçok alanda öncü ol-
maya çalışıyor, farklı ve başarılı projeler 
gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bugün 
şehirde sosyalleşme alanlarının gide-
rek arttığı bir ortamda rekabetin yoğun 
olduğu bir sektörün oyuncusuyuz. Bu 
yüzden yenilikleri denemek ve her ge-
çen gün daha yaratıcı olmak çok önemli. 
Ziyaretçilerimizde sürekli yeni beklentiler 
yaratmalı, sektörde farklılaşmalı ve zihin-
lerdeki yerimizi güçlendirmeliyiz. Hedef 
kitleyi, beğeni ve beklentilerini iyi bilmek, 
pazarlama stratejisini ve projeleri buna 
göre hayata geçiriyor olmak çok önemli. 
Bu anlamda doğru analizlerle nokta atı-
şı yapacağımız, bütçelerimizi en verimli 
şekilde kullanacağımız hareket planları 
oluşturuyoruz. 2019 hedefimizde de bu 
ilkler çerçevesinde en etkin ve verimli 
uygulamaları hayata geçirmeye devam 
edeceğiz.
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2007 yılında doğru proje, doğru yatırım 
grubu ile AVM yatırımı yapan gayrimenkul 
ve inşaat şirketlerine yurt içi ve yurt dışında 
proje geliştirme raporlama hizmeti, pazarla-
ma, konsept oluşturma, kiralama, yönetim, 
yönetim danışmanlığı, arazi alım-satım, fizi-
bilite çalışmaları gibi konularda hizmet ver-
mek üzere kurulan NTS Danışmanlık, şimdiye 
kadar İstanbul ve Anadolu'da birçok alışveriş 
merkezi projesini başarıyla hayata geçirdi. 
"Sürdürülebilirliği olan alışveriş merkezleri 
oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar imza 
attığımız projelere baktığımızda doğru stra-
tejilerimiz ile beraber, başarıya ulaştığımızı 
düşünüyorum." diyen NTS Danışmanlık Ku-
rucusu Behiye Savaşkan "2007'den bugüne 
kadar 35'ten fazla projeye kiralama, yönetim, 
yönetim danışmanlığı ve proje geliştirme  
desteği verdik. Özellikle Anadolu’da birçok 
ulusal markayı AVM ziyaretçilerine kazandır-
dık. NTS Danışmanlık olarak hedefimiz, Tür-
kiye’nin her noktasında, modern ve başarılı 
alışveriş merkezi  projeleri geliştirmek. Yatı-
rımına karar verdiğimiz bölgenin kültürel ve 
demografik yapısına uygun, çağdaş ve kon-
forlu mimari projeler üreterek il ve ilçelerimi-
ze değer katmak." dedi. 

NTS Danışmanlık olarak 2019  hedefleri-
niz nelerdir?

Sektörümüz hızla büyüyor ama bu büyümeyi 
sürekli ve sürdürülebilir hale getirmemiz la-
zım. Biz bugünün değil geleceğin yatırımla-
rını yaratmak istiyoruz.  Hedefimiz, öncelikle 
portföyümüzü genişletip, yeni projeler ge-
liştirmek, yenileme, geliştirme hizmetleri ve 
profesyonel yönetim hizmetleri konusunda 
tüm il ve ilçelerde başarılı yeni projelere imza 
atmak.

NTS DANIŞMANLIK

Ata Corner, Lüleburgaz projemiz yatırımcısı 
ATA GYO ile , Kahve Dünyası, 1000 m2 Play-
park, Burger King, D&R, Neşve, Popeyes ve 
eklenen yeni markalarıyla 2019 yılın ilk çey-
reğinde kapılarını açacaktır. 

Cadde Çomu, yatırımcısı SUNAR GROUP ile 
Adana Merkez Ziyapaşa Bulvarında bölgenin 
ilk cadde mağaza projesi olarak hayat bula-
cak. 

Kartaltepe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yatı-
rımcısı MSB Grup yapı ile 120 bin m2 alanda 
508 konut ve AVM yaşam merkezi ile Polat-
lı’da 1500 m2 LcWaikiki, Migros,  1500 m2 Flo, 
1000 m2 Cinemaximum, 1000 m2 e-bebek, 
Gloria Jean’s Coffees, Burger King, 1100 m2 
Playpark ve Bowlingo, Watsons, Mavi, Gratis, 
Atasun Optik, Popeyes, Toyzz Shop, Penti, 
Kemal Tanca, Pizza Wings, D&R, Bursa Ke-
bap Evi, SR Döner, Usta Dönerci, Collezione 
ve bir çok eklenen yeni markasıyla 2018 son 

Anadolu’da AVM Yatırımı 
Sermayedar İçin 

İyi Bir Fırsat

Behiye SAVAŞKAN
NTS Danışmanlık Kurucusu
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çeyreğinde Ankara - Eskişehir Yolu üzerinde 
açılışa hazırlanıyor. 

Cadde 1071, Bayburt merkezde 15 bin met-
rekare kiralanabilir alanda bölgenin ilk cadde 
mağaza projesi olarak her yaştan tüketiciye 
hitap eden, teknoloji ve moda trendlerini ya-
kından takip edebileceği bir alışveriş ve ya-
şam merkezidir.  

NTS DANIŞMANLIK YELKEN

Geçen sene olduğu gibi bu  sene de sizi 
iş hayatındaki başarılarınız dışında, çok 
keyifli bir spor dalı olan yelkende izle-
dik. Hem yarıştınız, hem NTS Danışman-
lık olarak denize yelken açtınız. Sponsor 
olma fikri nasıl ortaya çıktı?

Yelken takip ettiğim ve izlerken keyif aldığım 
bir spor dalı. İzlerken keyif alıyorsam, kim bi-
lir bu aktiviteyi yaparken ne kadar adrenalin  
ve  keyifli olacağımı düşündüm, başladığım 
her işte başarılı ve en iyileri arasında olma-
yı hedeflediğim için şirketimin de bunun 
bir parçası olmasını arzu ettim ve “Dünyayı 
şekillendiren su ve rüzgârdır, yatırımlarınızı 
şekillendiren doğru tercihlerinizdir“ diyerek 
NTS Danışmanlık ile tekne yarışlarında yel-
ken açmaya başladık ve takımımızı kurduk. 

NTS Danışmanlık olarak perakende ve gay-
rimenkul sektöründe birçok başarılı projeye 
imza atmış bir firmayız. Kendi sektörümüzde 
başarılarımız devam ederken, bu keyifli ve 
heyecan verici sporda da başarıyı devam et-
tirelim istiyoruz.

Bu sene NTS Danışmanlık Yelken Takımı ola-
rak bir çok ödül aldık, bu başarımızı da diğer 
yıllarda devam ettirmeyi arzu ediyoruz. 

Yeni Yatırımımız
NTS Danışmanlık Fidanlığı

2016 yılında leylandi fidanı, limoni 
servi, gold taflan, ligustrum, mavi 
ladin üretimi ve bu ürünlerin  satışı 
konusunda hizmet vermeye baş-
lamıştır.  İstanbul - Kurtköy de Ta-
rım Bakanlığından ruhsatlı 80.000 
leylandi fidanı yetiştirme kapasitesi 
olan arazimizde modern üretim tek-
nikleri kullanılarak ürünlerimiz satışa 
sunulmuştur. Hedefi peyzaj yapan 
kişi ve kuruluşlara kaliteli ürünler 
sunmak olan firmamız satış sonra-
sı sulama, gübreleme, ilaçlama vb. 
konularda uzman kadrosuyla teknik 
destek sağlamaktadır. 

Bayburt Lüleburgaz Adana

Ankara / Polatlı
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Bize Forum Aydın AVM’nin 10 yıllık serü-
venini anlatır mısınız ?

Forum Aydın, 23 Eylül 2008 tarihinde, Ay-
dın’ın ve yakın bölgenin ilk ve en büyük alış-
veriş merkezi olarak ziyaretçileri ile buluştu. 
Ege ve Akdeniz mimarisinin birçok güzel 
öğesini barındıran yapısı, yerli ve yabancı 
farklı markaları, kafe-restoranları, Aydın’da 
tek olan sineması, açıkhavada ve güzel bir 
sahil kasabasında dolaşıyor hissi veren do-
kusu ve renkli peyjazı ile Aydınlılara merhaba 
dedi. Açıldığı günden bu yana sadece bu de-

ğerleriyle ile değil; etkinlikleri, kampanyaları, 
sosyal sorumluluk projeleri, yerel yönetimler, 
birçok kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirlik-
leri sayesinde sosyal hayatın her noktasında 
var olmayı başaran, dahası Aydınlılara hep 
ilkleri yaşatmayı hedefleyen bir alışveriş mer-
kezi oldu. 

Forum Aydın olarak bölge ekonomisine 
yaptığınız katkılar nelerdir?

Forum Aydın olarak ziyaretçilerimiz için gü-
venli, düzenli, temiz ve güvenilir bir alışveriş 

ve yaşam alanı olmanın yanı sıra, yaklaşık 
1.000 çalışanımızla birlikte şehir için ciddi 
bir istihdam kaynağı sağlıyoruz. Çalıştığımız 
yerel firmalar ve iş ortaklarımız ile de bölge 
ekonomisine değer katıyoruz. Aynı zaman-
da yarattığımız çekim alanı sayesinde ulusal 
ve uluslararası yatırımcıları Aydın’a yatırım 
konusunda teşvik etmiş oluyoruz. Direkt ve 
dolaylı olarak istihdama, şehrin ekonomik ve 
ticari hayatına büyük bir katkı anlamına geli-
yor tüm bunlar. 

Tüm bunların dışında gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerde şehre getirdiğimiz ünlü isimler 
şehrin bilinirliğine ve ulusal anlamda tanıtı-
mına fayda sağlarken, tarih, kültür ve turizm 
temalı sosyal sorumluluk projelerimizle biz 
de bu konuya gerekli dikkati çekmeye çalı-
şıyoruz.

Sizce Forum Aydın'ın sosyo kültürel ola-
rak bölgeye katkıları nelerdir? 

Sosyo kültürel anlamda da bir alışveriş mer-
kezi olmanın ötesinde çok daha büyük ma-
nevi sorumluluklar üstleniyoruz. Bunda Ay-
dın’ın ilk ve tek alışveriş merkezi olmamızın 
da rolünün büyük olduğunu düşünüyoruz. 
Bu görev bilinciyle sosyal, kültürel, sportif ve 
sanatsal faaliyetlerimizin yanında şehrimizde 
gerçekleşen organizasyonlara da destek ola-
rak kent yaşamına katkıda bulunmayı amaç-
lıyoruz. Yaşanabilir bir şehirden daha önem-
lisi yaşayan bir şehir olabilmek söyleminden 
hareketle birçok alanda varolmaya ve iyi bir 
örnek teşkil etmeye gayret ediyoruz. 

Aydınlılarla olan gönül bağımızı da her alan-
da onlarla birlikte olarak kuvvetlendirdiğimi-
zi ve onlara sosyal bir platrom sağladığımızı 
düşünüyoruz.

Özel okullar, ticari işletmeler, sivil hareket-
ler, hayata yeni atılan girişimlere kadar bir-
çok kişi kendini tanıtma ve Aydınlılara sesini 
duyurma fırsatı buldu Forum Aydın’da. Öte 
yandan Aydınlıların en özel günlerini ve an-
larını yaşadıkları; evlenme teklif ettikleri an-
dan doğum günlerine, çocuklarının yılsonu 
müsamerelerinden sergilerine kadar birçok 
güzel anıya ev sahipliği yaptık. 

Eminiz ki çok güzel bir yer edindik Aydınlı-
ların gözünde ve kalbinde. 10 yılın sonunda 
bunu görebilmek ve hissedebilmek bizi ger-
çekten çok mutlu ediyor. Dileriz hep birlikte 
geçireceğimiz nice güzel yıllarımız olacak ve 
onları en iyi şekilde ağırlamaya devam ede-
ceğiz.

Sosyal sorumluluk projelerinizden bahse-
der misiniz?

Sosyal sorumluluk projelerini gerçekten çok 
seviyoruz ve bu anlamda bence en büyük 

Ezgi Çubukcu
Forum Aydın AVM Müdürü

“Yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda üzerimize
bir misyon yüklenmiş gibi hissediyoruz.”
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başarımız Aydın için sosyal sorumluluk kav-
ramına ‘hayatında hiç sinema ile tanımamış 
çocukları sinemaya götürme fikrinden’ çok 
daha fazlasını katabilmemiz. Bizim için sosyal 
sorumluluk kendisinden beslendiğimiz bu 
şehre değer katacak, şehrin tarihi ve kültürel 
mirası açısından bilinirliğini arttıracak ve ayrı-
ca toplumsal konularda farkındalık yaratacak 
projelere ön ayak ve destek olmaktır.

Yine de Aydın’da halen hayatında henüz si-
nemaya gitmemiş bir çocuk varsa kendimizi 
sorumlu tutarız. Bu kapsamda geçen yıllar 
içerisinde sayısız projelerimiz ve birçok ku-
rum kuruluşun yanı sıra sivil toplum örgütle-
riyle, derneklerle, Belediyeler ve Valilik’le çok 
güzel iş birlikteliklerimiz oldu.

Bu doğrultuda sadece kendi ürettiğimiz 
projelerin peşinde koşmuyoruz, çevremizde 
gördüğümüz ve önemli olduğuna inandı-
ğımız her projenin bir kenarından tutmaya 
çalışıyoruz. Zaten sosyal bilinç de ancak bu 
şekilde oluşan bir kavramdır.

Aynı zamanda kendim de bir sivil toplum 
kuruluşuna üyeyim; Aydın Girişimci Kadınlar 
Derneği ile yaklaşık 3 yıldır güzel işlere ve 
projelere imza atmaya devam ediyoruz. Üre-
tici kadınlara destek amaçlı Hanımeli Köyü 
projemizi de anmadan geçmek istemem.

Forum Aydın olarak da Aydın’ın tarihini ve 
kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracağı-
nı düşündüğümüz bir fotorağraf yarışma-
mız oldu son günlerde hatta bu kapsamda 
geçtiğimiz aylarda Unesco tarafından Miras 
Geçici Listesi’ne kabul edilen Priene Antik 
Kenti’ne bir gezi de düzenledik tüm basın 
mensuplarıyla birlikte. Genç arkadaşlarımızı 
kameralarıyla birlikte yanımızda görmek çok 
anlamlıydı.

Bu yarışma ve sonrasında yapılacak fotoğraf 
sergisi sayesinde umarız bu tarihi ve kültürel 
mirasa bizim de 10. Yılımıza özel ufak bir kat-
kımız olacaktır.

Açıldığınız ilk yıldan beri Aydınlıları ilk-
lere buluşturmaya özen gösteriyorsunuz. 
Her seferinde fark yaratan çalışmalar yap-
mabilmenin sırrı sizce nedir?

Yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda üzerimi-
ze bir misyon yüklenmiş gibi hissediyoruz 
galiba. Sürekli bir önceki işimizin üzerine 
koymaya çalışırken buluyoruz kendimizi ve 
genel bir ruh hali olarak durumun ehemmi-
yetini abartmayı seviyoruz. 

Öte yandan yeniliklerin her zaman en sıkı ta-
kipçisiyiz; dünyada ve ülkemizde neler oluyor 
çok yakından takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili 
ilham verici etkinliklere ve fuarlara katılmaya 
çalışıyoruz ve gözlemlerimizden şehrin dina-

miklerini uygun olacağını düşündüklerimizi 
Forum Aydın’a kazandırmak için elimizden 
geleni yapıyoruz. 

Durumu abartırken kendi gerçekliklerimiz-
den de kopmamak adına sürekli yakın çev-
remizle, ziyaretçilerimizle, yerel basın ve 
sivil toplum örgütleriyle yakın temas içinde 
kalarak onlardan fikir ve görüş almayı ihmal 
etmiyoruz. Cevabı çok uzaklarda ve farklılık-
larda ararken, burnumuzun ucundaki sade-
likleri ve ‘az çoktur’ları ihmal etmiyoruz.

Forum Aydın'ın yakın bölgedeki diğer 
AVM lerden farkı nedir ?

Forum Aydın’ı bölgedeki diğer AVM’lerden 
farklı kılan en önemli unsur şehirle kurduğu 
güçlü bağ diyebiliriz. Forum Aydın gerek mi-
marisi, gerekse sosyal hayata kattığı değerle, 
şehrin kalbinin attığı bir yaşam merkezine 
dönüştü. Yıllar içinde sağlamlaşan bu güçlü 
bağ sayesinde gerçek bir Aydınlı ve dolayı-
sıyla bölgenin de efesi olduk. 

Bir de mimari olarak şehirle çok iyi bütün-
leşmiş olmamızdan kaynaklı gün içerisinde 
herkesin bir şekilde kendini içinde bulduğu 
bir yer Forum Aydın. Kah yemek yemek için, 
kah bir arkadaşlarıyla buluşmak için, kah alış-
verişe yapmak, kah çok acil bir ihtiyacını alıp 
çıkmak için...

AVM Yönetimi olarak güvenlik, sağlık, te-
mizlik gibi çok önem verilen konular hak-
kında neler söylemek istersiniz?

İnsan faktörünün içinde olduğu tüm konu-
lar bizim en büyük önceliğimiz. Ortak yaşam 
alanlarımızda bu bakış açısıyla sürekli iyileş-
tirmeler ve yeni düzenlemeler yapıyoruz. 

Özellikle geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde; 
aile tuvaletinden, mescide, revirden, bebek 
bakım odalarına, çocuk oyun alanından, 
engelli erişimine kadar tüm ortak kullanım 
alanları yeniden tasarladık. Böylelikle ziyaret-
çilerimize kendilerini daha rahat ve konforlu 
hissedebilecekleri ortak yaşam alanları sun-

muş olduk. Ayrıca bu sayede 10. yaşımızla 
birlikte biz de ortak alanlar açısından yeni 
bir çehreye kavuşmuş olduk diyebiliriz. 

Temizlik demişken bu anlamda sadece AVM 
için ortak yaşam alanları açısından değil 
çevremize, doğamıza ve atık geri dönüşü-
müne verdiğimiz önemle bu konuya üzerin-
de yaşadığımız evrene ve gelecek nesillere 
karşı bir sorumluluk olduğu bilinciyle yakla-
şıyoruz.

2018 yılı nasıl geçti, yıl sonuna kadar 
planlarınız nelerdir ?

2018 yılı çok dinamik ve güzel başladı, şu 
ana kadar hedeflerimize istediğimiz ölçüde 
ulaştığımız bir yıl oldu diyebiliriz. 

Çok güzel festivallere ve konserlere ev sa-
hipliği yaptık bu yıl; kar festivaliyle başladık 
yıla ve Aydın’a kar yağdırdık yıllar sonra, 
Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’un ro-
mantik şarkılarına kaptırdık kendimizi der-
ken bahar geldi ve Çiçek Festivalimizle çiçek 
açtık, yaz akşamlarını akustik konserlerimiz-
le renklendirdik ve bir baktık 10. yaşımıza 
basmışız, dedik o zaman biraz eğlenelim ve 
90’lar temasıyla Müzik Festivalimizde çok 
güzel isimleri ağırladık. Yonca Evcimik’den 
Mansur Ark’a, Tayfun’dan Burak Kut’a kadar 
çok renkli isimlerin şarkılarıyla eski günleri 
yad ettik. 

Öte yandan kendimizi ülkemizde ve dünya-
da yaşanan ekonomik gelişmelerden de ba-
ğımsız düşünemiyoruz ve bu süreçlerin hep 
birlikte üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 
Bu yaklaşımla ‘Enflasyonla Mücadele Proje-
sine’ destek veren birçok markamızı yürek-
ten tebrik ediyoruz.

Yıl daha bitmedi, yıl bitmediyse yol da bit-
memiştir diyoruz ve bu yolda hedeflerimize 
ulaşmak için emin adımlarla tüm paydaş-
larımızla birlikte kol kola yürümeye devam 
ediyoruz.

Birlikte nice yıllara!
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Mall&Motto okuyucularına kendinizi ta-
nıtır mısınız?

Boğaziçi Üniversitesi Sistem ve Kontrol Mü-
hendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptım. 
KONE öncesi çeşitli teknoloji iş kolların-
da çalıştım ve uluslararası deneyime sahip 
oldum. Kariyerimin önemli bir bölümünü 
Honeywell’de üst düzey yönetici olarak 
geçirdim. 2011 yılından bu yana da KONE 
Türkiye’nin genel müdürlüğü görevini sür-
dürüyorum.

KONE hakkında bilgi verir misiniz? KONE 
olarak amaçlarınız nelerdir?

KONE, asansör ve yürüyen merdiven sektö-
rünün global liderlerinden biri konumunda. 
1910 yılında Finlandiya’da kurulmuş olan 
şirketimiz, yüzyılı aşkın bir süredir kendisini 
müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamaya adamış 
bulunuyor. Şirketimiz asansörler, yürüyen 
merdivenler ve otomatik bina kapıları için 
yenilikçi ve eko-etkin çözümler sunuyor. 
Hedefimiz; gittikçe kentleşen yaşam alan-
larında insanların binaların içinde sorun-
suz, güvenli, rahat ve bekleme olmaksızın 
hareket etmelerini mümkün kılan çözümler 

geliştirerek, en iyi insan akışı deneyimini 
sunmak.

Şehirleri daha yaşanılabilir bir hale getirecek 
yenilikler ve çığır açan buluşlar geliştiriyo-
ruz. Daha akıllı şehirler ve binalar çevresin-
de, yeni ekosistemler ortaya çıktıkça, bina 
dizaynının asansörler, yürüyen merdiven-
ler ve diğer hizmetlere entegre edilmesine 
yönelik büyük bir potansiyel ortaya çıkı-
yor. KONE’nin sunduğu 7/24 Bağlı Servis-
ler, asansör ve yürüyen merdivenlere akıllı 
servisler getiriyor. Bu da, KONE’nin her bir 
asansöre yönelik olarak bakım planlarını 
özelleştirebileceği ve böylece performans, 
güvenilirlik ve güvenlik alanında iyileşmeler 
yapabileceği anlamına geliyor. 

Akıllı asansörlerde yeni dönem olarak 
adlandırılan “Konuşan Asansör Projesi” 
nedir? Bu projenin avantajları nelerdir?

Asansör ve yürüyen merdiven sektörünün 
önde gelen ismi KONE olarak, asansör tek-
nolojisinde büyük bir devrim gerçekleştir-
dik. IBM Watson IoT (Nesnelerin İnterne-
ti) platformunu kullanan, yeni 7/24 Bağlı 
Servisler Programı’mızı hayata geçirdik. Bu 

program şu anlama geliyor: Asansör ve yü-
rüyen merdivenler artık birbirleriyle konuşa-
biliyor.  

Bu teknoloji sayesinde asansör ve yürüyen 
merdivenler “Bulut Platformu” üzerinden 
merkezdeki bilgisayarlara gerçek zamanlı 
ve anlık rapor veriyor. Merkezdeki bilgisa-
yar da bağlı tüm asansör ve yürüyen merdi-
venlerin hangi anda ne yaptığını biliyor. Öte 
yandan asansör ve yürüyen merdivenlerin 
sistemlerinde meydana gelen en ufak hata 
ve arızalardan da haberdar olarak takibe alı-
yor. Sorunun durumuna göre hemen ya da 
tekrarı halinde, ilgili bölgedeki teknisyeni o 
asansöre ve yürüyen merdivene yönlendi-
rerek, sorunu çözüyor. Sistem, ekipmanların 
performans, güvenilirlik ve güvenlik özel-
liklerini geliştirecek şekilde asansör sen-
sörlerinden elde edilen büyük miktarlarda 
verilerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine, 
analiz edilmesine ve görüntülenmesine im-
kan tanıyor. Aynı zamanda daha az ekipman 
arıza süreleri, daha az arıza ve bakım işlem-
leri ile ilgili detaylı bilgiler sayesinde KONE 
müşterileri için tamamen yeni bir deneyim 
anlamına geliyor. Asansör ve yürüyen mer-
divenleri kullananlar için ise bu, daha az 

Haldun Ulusoy
KONE Türkiye Genel Müdürü

“Şehirleri daha yaşanılabilir hale getirecek 
‘yenilikler’ ve ‘çığır açan buluşlar’ geliştiriyoruz.”
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bekleme süresi ve daha kişiselleştirilmiş de-
neyimler demek. KONE, önümüzdeki beş yıl 
boyunca 1 milyondan fazla ilave asansör ve 
yürüyen merdiveni bulut ortamına bağla-
mayı hedefliyor.

Yapay zeka öncelikle, hem kullanıcıları hem 
de asansör bakım, onarım teknisyenleri için 
daha fazla güvenlik sağlayacak. Asansör arı-
zalarının birçoğu daha önce çeşitli sinyaller 
veriyor ve bu tip durumlarda ekipmanın 
çeşitli parçaları zaman içerisinde bozula-
rak, arızaya neden oluyor. Yapay zeka ise 
bu parçaların çalışma performanslarının 
yorumlanmasını ve sonraki bakım ziyareti 
esnasında ya da hemen müdahale ile daha 
sonra arızaya neden olmadan gerekli ayar 
ve onarımların yapılmasını sağlıyor. Bulut 
sistemiyle bağlı olan asansörlerdeki çeşitli 
parametreler 7 gün 24 saat boyunca takip 
edilerek, önceden müdahale ile muhtemel 
arızaların bir kısmının gerçekleşmeden önce 
engellenmesi mümkün oluyor. Bu da asan-
sör bakım ve kullanım kalitesini artırıyor. 
Yapay zekanın tespit ettiği servis ihtiyaçları, 
her ekipmana özgü olacak şekilde mevcut 
bakım planlarına eklenerek, daha kaliteli bir 
bakım performansı sağlanıyor. Bu sistem ile 
arızalar tamamen ortadan kalkmasa bile, 
yine de hem arıza sayılarında azalma sağla-
nabiliyor hem de sistemin raporladığı para-
metrelerin incelenmesi ile arıza sonrası ha-
tanın tespit ve giderilme süreci iyileştiriliyor.

Bulut platformunu kullanarak bilgileri 
depolamak mümkün mü?

KONE’nin 7/24 Bağlı Servisler uygulaması, 
bulut platformuna bağlı ekipmanları izleye-
rek veri topluyor. Bu çözüm, uçtan uca gü-
venli bir sistem olarak tasarlanmış olmakla 
birlikte, asansörün çalışma güvenliğinde 
herhangi bir kötüleşme olması durumunda 
bunu izliyor ve müdahale edilmesini sağlı-
yor. KONE 7/24 Bağlı Servisler programı ile 
başka herhangi bir şebekeye erişilemiyor.

Türkiye’de başka bir konuşan asansör 
projesi bulunuyor mu?

Konuşan asansörler sistemi, 2017 sonu iti-
barıyla Türkiye’de pilot uygulamaya başlan-
dı ve 2018 yılı ilk çeyreğinde de tüm kulla-
nıcılar için alınabilir bir hizmet haline geldi. 
Türkiye’de de çeşitli sektörlerde konuşan 
asansörler bulunuyor ve hızlı bir şekilde 
yaygınlaşmaları hedefleniyor.

Son olarak KONE’nin ileriki dönemlerde 
ne gibi projeleri olacak, hedefleri neler-
dir?

KONE olarak Türkiye’nin büyümesine pa-
ralel bir şekilde büyüme sağlayıp, yeni iş 
ve istihdam olanakları yaratıyoruz. Ayrıca 

montaj, servis ve ürün standartlarını Tür-
kiye’de yükseltmeye çalışıyoruz. Büyük 
projelere ve alt yapı yatırımlarına akıllı in-
san erişimi çözümleri sunuyoruz. Bunların 
yanı sıra hızla büyüyen konut sektöründe, 
Türkiye’nin her yerinde daha güvenli, daha 
kaliteli, yüksek standarlarda çözümler üre-
tiyoruz. Tüm bunların üzerine odaklanmış-
ken aynı zamanda hedeflerimize ulaşmak 
için çalışmalarımız sürekli olarak devam 
ediyor.

Öncelikli hedeflerimiz; müşteri memnuni-
yetini hep daha ileriye taşımak ve müşte-
rilerle ilişkilerimizi hep kuvvetli tutmak... 
Müşterilerimiz kadar çalışanlarımız da bi-
zim için son derece önemli. KONE’yi çalış-

mak için çok güzel bir şirket haline getirmek 
de hedeflerimizden biri. Tüm iş birimleri-
mizde finansal hedeflerimizi yakalamayı ve 
bu beklentilerin üzerine çıkmayı amaçlıyo-
ruz. Rakiplerimize kıyasla daha yüksek kârlı, 
sürdürülebilir büyüme sağlamak ve dolayı-
sıyla pazar payımızı artırmak istiyoruz.

En yüksek önceliğimiz ise güvenlik… Her 
gün yüzlerce asansöre servis veren teknis-
yenlerimiz, ekipmanları monte eden mon-
törlerimiz, onların başlarındaki süpervizör-
lerimiz ve ekipmanlarımızı kullanan değerli 
müşterilerimizin her gün güvenli bir şekilde 
evlerine gitmelerini sağlamak bizim birincil 
önceliğimiz. Bu konuda sürekli eğitimler ile 
bu bilinci ve disiplini artırmaya çalışıyoruz.
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Hasan öncelikle seni biraz tanıyabilir mi-
yiz? Neden sana hayat tamircisi diyorlar?

22 Haziran 1995 de Mardin Kızıltepe ilçe-
sinde doğdum. Ortaokulu Boyaklı köyünde 
bitirdim, liseyi Kızıltepe de okudum. Lise 
dönemin de birçok çalışma da bulundum. 
Ordu için ısıtmalı bot ve görme engelliler 
için navigasyonlu baston yapmıştım ama 
orada çalışmalarıma ışık bulamadığım için 
okulu bırakmak zorunda kaldım ve açık öğ-
retimden liseyi bitirdim.

Biz seni engelli hayvanlar için yaptığın 
yürüteçlerle tanıdık. Hikayeni senden 
dinleyebilir miyiz, bu alanda çalışmaya 
nasıl başladın? 

Hayvanlarla iç içe büyüdüm. Birkaç olay; bir 
kedinin elimde can vermesi, bir köpeği çöp-
te bulmam bunlar yaşanılan engelleri göre-
bilmemi sağladı. Engelli hayvanların hayat-
larına sıçramaya ve kendimi orada bulmaya 
başladım.

İlk gördüğün engelli hayvanı hatırlıyor 
musun, sende nasıl bir duygu hali yarattı 
ki bu alana yöneldin? 

İlk yürütecim en sevdiğim arabamdı küçük 
bir kedi bulmuştum yürüteç için malzemem 
yoktu. Masamda duran en sevdiğim araba-
mı kırıp tekerleri çıkartıp yürüteç yaptım ve 
kediye taktım o an koştu her yere zıpladı 
çok mutlu oldum arabam umurumda değil-
di. Çünkü ben mutluluk kaynağımı bulmuş-
tum.
 

HASAN KIZIL
“HAYAT TAMİRCİSİ”
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Yürüteç tasarlamaya nasıl başladın, ne 
tür malzemeler kullanıyorsun? 

İlk etapta en sevdiğim oyuncaklarımı kırarak 
başladım sonra hurdacılara gidip eski de-
mirler bisikletler aldım şu an da da alümin-
yum borular ve bisiklet tekerleri kullanıyo-
rum, özel bir malzeme hiçbir zaman olmadı.

Daha sonra bir arkadaşın için 3 boyutlu 
bir yazıcıyla protez el hazırladın. Şimdi 
neler yapıyorsun, neler tasarlıyorsun? 

İkinci projem de küçük çocuklar için süper 
kahraman logolu protezler yapıyorum, ço-
cukların engelleri yok oluyor ve kendilerini 
süper kahraman gibi hissediyorlar. 

Senin hikayen, hayvanlar için destek ol-
mak isteyen insanlara çok önemli bir 
kapı açtı. Sen nasıl tepkiler aldın?

 İyi tepkilerde alıyorum kötü tepkilerde ama 
kötü tepkilere kulaklarımı kapatıyorum ça-
lışmalarımı seviyorum ve bir şeyin bana en-
gel olmasına izin veremem...

Bir yerden başlamak isteyen ama ne ya-
pacağını bilmeyen insanlar için neler 
önerirsin, sokak hayvanlarına nasıl yar-
dımcı olabilirler? 

Sokaktan geçerken bir kedi kafası kaldırıp 
onlara miyavlıyorsa çok şanslılardır başlarını 
okşamak ta benim için kocaman bir giriş. Bu 
gezegenin gerçek sahipleri onlar biraz sevgi 
bir tas su birazcık da mama. O kadar da zor 
değil vermek için...

Bundan sonraki hayallerin neler?

Bir karavan projemiz var Farkındalık Stüd-
yosu’yla ortak yapacağımız güzel bir proje 
artık atölyem karavan olacak ve her yeri ge-
zip daha fazla engelli canın engellerini kal-
dırıp mutlu olmasını sağlayacağız. 

Sen de hayvan besliyor musun?

7 kedim ve bir sürü tavuğum ve 1 haftalıkken annesi ölen yağmur adında bir sıpamda var. 
1 senedir benimle kızım gibi, artık ebeveynlik duygusunu yaşattı bana…

Hayvanları çok seviyorum, onlar gerçek dostlar ve bu gezegenin gerçek sahipleri. Onlar 
olmadan yaşayamam ve bu gezegenin gerçek sahiplerine birkaç demir parçayla protez 
yapmışım. Bu benim için çok küçük onlar için ne yaparsan yapayım her zaman az... Toprağın 
bu tarafındayken eliminizden gelenini yapalım derim toprağın diğer tarafında her şey için 
çok geç olabilir...
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Üniversite eğitimimi Bilkent Üniversitesi Bil-
gisayar Mühendisliği bölümünde tamam-
ladıktan sonra, Endüstri Mühendisliği bö-
lümünde Yönetim Optimizasyonu alanında 
yüksek lisans yaptım. Şu anda doktorama 
devam etmekteyim. Eğitim hayatı ile birlik-
te, 8 yıldır gayrimenkul sektöründe yönetici 
olarak çalışıyorum. Proje yönetimi alanında, 
kaynak planlama teknolojileri ile işletme yö-
netiminde görev almaktayım. Şu an ASSET 
Danışmanlık firması ile Metropol İstanbul 
projesinin yönetimini sürdürmekteyiz.

Metropol İstanbul projenizden bahseder 
misiniz?

Metropol İstanbul AVM-YBL (YAŞAM BLOK-

LARI); İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Atatürk 
Mahallesi’nde konumlanmıştır. AVM ve YA-
ŞAM BLOKLARI  seçkin, çekici ve güvenli bir 
merkez oluşturmak amacı ile iç ve dış mi-
marisi başta olmak üzere;  hemen her de-
tayı özenle çalışılarak tasarlanmış bir karma 
kullanım projesidir. 
         
AVM – YBL (YAŞAM BLOKLARI) ’ler Ame-
rika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından 
geliştirilen LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Core & Shell (CS) 
derecelendirme sisteminde belirtilen çevre 
şartlarını ve performans kriterlerini karşı-
layacak şekilde inşa edilmiştir. LEED GOLD 
sertifikasına sahip olan bu projenin tasarımı 
uluslararası mimarlık ofislerince gerçekleş-
tirilmiştir. Yaşam bloklarının tasarımı RMJM 
ofisine;  AVM tasarımı ise  ROY HİGGS IN-

TERNATIONAL ofisine aittir.

Yaklaşık 80 bin m2 kiralanabilir alana sahip 
olan Metropol İstanbul projesi, yatay mima-
ride 3 alışveriş katı ve 250  mağazadan oluş-
maktadır. Toplamda 4 bin araçlık 2 bodrum 
kat “otopark katı” olarak kullanılmaktadır. 
Farklı konseptlerde tasarlanan avlulara ge-
çişlerde ise  “gateway”ler ve “gateway”ler 
arasında da geçiş koridorları bulunmaktadır.

Rekabet piyasasının hızlandığı bir dö-
nemde diğer AVM’lerden ayrıcalıklarınız 
nelerdir?

Günümüzde AVM’ler,  artık sadece alışveriş 
için gidilen yerler olmaktan çıkıp  ziyaretçi-
lerin tüm gününü planladığı yaşam alanları 
olarak hizmet veriyor. Biz de bu kriteri hedef 

Merve Timurlenk Şengül
Asset Yatırım Yönetim A.Ş Yön. Kur. Üyesi

“Alışveriş değil, yaşam alanı tasarladık.”
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alarak ziyaretçiler için her detayın düşünül-
düğü, üst düzey konfora sahip bir yaşam 
alanı tasarladık.

Metropol İstanbul, yaşam alanlarının en 
önemli kriterlerinden biri olan “avantajlı lo-
kasyona sahip olma”  özelliğiyle dikkat çek-
mektedir. İstanbul’un en önemli lokasyon-
larından birinde ve karayolu ulaşımı ile tüm 
çevre yollarına yaklaşık 10 dakikalık mesa-
fede  yer alan  proje,  avantajlı konumu ile 
ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.
Metropol İstanbul’da;  alışverişin eğlence ve 
kültürel aktivitelerle bütünleşeceği,  açık ve 
kapalı alanların entegre olacağı, cadde ve 
sokaklarında insanların sosyalleşeceği alan-
lar oluşturarak ilkleri hayata geçirdik.

Ziyaretçileriniz için ne gibi imkanlar su-
nacaksınız?

Daha önce de belirttiğim gibi biz “alışveriş 
değil; yaşam alanı” tasarladık.  Bu nedenle 
çağdaş ve sanatsal etkinlikler yapmak,  aile 
eğlence merkezi ile eğlencenin de adresi 
olabilmek adına; 800 m yatay uzunluğa sa-
hip bir alanda İstanbul’un özlem duyduğu 
yaşam alanını kurduk.  Ziyaretçilerimiz 5 bin 
m2’lik bu alanda alışveriş yaparken aynı za-
manda çeşitli performanslar izleyebilecek-
ler.  Yine 5 bin m2’ye yayılan çocuk ve genç 
oyun alanlarımız, 1 km uzunluğundaki açık 
park ve spor salonlarımız ve yüksek kalitede 
hizmet sunacak olan sinemamız ile ziyaret-
çilerimiz Metropol İstanbul’da tüm gün ke-
yifle vakit geçirebilecekler.

Sizce başarılı bir AVM Projesinin olmazsa 
olmaz unsurları nelerdir?

Öncelikle AVM konseptinin, doğru çevre 
ve marka analizi ile örtüşerek geliştirilmesi 
gerekiyor. Ziyaretçilere sunulan hizmetler-
de konforu, kolaylığı ve ulaşılabilir olmayı 
hedef alarak sürdürülebilir bir proje hazırla-
mak çok önemli. Ortak alanların imalatında-
ki kalite, doğru markaları konumlandırmak, 
AVM’nin markalarla yaptığı iş birliktelikleri, 
yeme-içme alanında sunulan hizmetin kali-
tesi, müşteri memnuniyeti için yapılan özel 
çalışmalar, alışveriş dışında hazırlanan tüm 

alanlarda yapılacak olan  aktiviteler başarılı 
bir AVM projesinin olmazsa olmazlarıdır.

Ülke ekonomisinde yaşanan dalgalan-
malar, marka ve yönetim arasındaki kira 
anlaşmalarını mutlaka etkiliyor. Yönetim 
olarak nasıl bir yol izliyorsunuz?

Bu dönemlerin zorlayıcı olduğu ve birtakım 
dezavantajlar barındırdığı doğrudur. Ancak 
burada şunu unutmamak gerekir ki; bu şart-
larda, vazgeçmeyenler ayakta kalır ve hatta 
bu süreçten güçlenerek çıkarlar. Bunun yanı 
sıra; böyle dönemler, yatırımcı işletmeci ve 
markalar arasında yardımlaşmayı üst düze-
ye çıkararak sektörün ihtiyacı olan sinerjiyi 
oluşturur.

Bir AVM’yi başarıya götürecek olan AVM 
yönetimi sizce nasıl olmalı? 

Öncelikle doğru analizler yapan, bu analiz-
lerden en doğru sonuçları çıkaran ve elde 
ettiği sonuçları en doğru şekilde hayata ge-
çiren bir anlayışa sahip olmalı. Yenilikçi, pro-
aktif, şeffaf ve tüketiciyle empati kurabilen 
bir yapıyla hareket etmeli.  

Marka karmanız ve 2019 hedefleriniz ne-
lerdir?

Biz, müşterilerimize Nisan 2019’da  kapıla-
rımızı açacağız. 2019 yılında, sadece Ataşe-
hir’de değil; İstanbul’da ikamet eden herke-
sin ilk tercihlerden biri olmayı hedefliyoruz. 
Bu hedef ve gözlemlediğimiz ihtiyaçlar doğ-
rultusunda Metropol İstanbul’daki alanların 
%30’unun ağırlıklı dünya mutfağı ile hizmet 
verecek yeme&içme bölümü için, %20’sinin 
eğlence ve sanat sektörü için, %20’sinin bü-
yük mağazacılık hizmeti için, %30’unun ise 
tekstil, ev tekstili ve elektronik hizmeti için 
kiralanması sağlayacağız.
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Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş 
merkezi olan ve kulesi ile Ankara’nın sem-
bolü haline gelen Atakule, 29 Ekim’de ger-
çekleştirdiği görkemli açılış ile geri döndü. 
Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği ve unu-
tulmaz anlar yaşadığı açılış etkinliklerinde, 
Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlandı.

Atakule açıldı, Ankara’ya ışık saçtı

Ankara’nın sembolü Atakule, gerçekleştir-
diği görkemli etkinlikler ile alışveriş mer-
kezi bölümünün açılışını gerçekleştirdi. 29 
Ekim’de gerçekleştirilen etkinlikler ile muh-
teşem bir geri dönüşe imza atan Atakule, 
Cumhuriyetin kuruluşunun 95. Yıldönü-
münde Atakule GYO tarafından başkentli-
lere ve tüm Türkiye’ye armağan edildi. 

Ankaralılardan Atakule’ye Yoğun İlgi!

Yatırımcı ve Atakule GYO Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Tarman, Atakule GYO Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Baş-
kanı Murat Tarman, Atakule GYO Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet 
Arpacı, JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, A 
Tasarım Mimarlık Başkanı ve Yüksek Mimar 

Ali Osman Öztürk, çalışanlar, konuklar ve 
Ankaralıların yoğun katılımı ile gerçekleşen 
kurdele kesiminin ardından, Atakule Alışve-
riş Merkezi ziyarete açıldı.

ANKARA’NIN SİMGESİ ATAKULE 29 EKİM’DE IŞIK SAÇTI!

Atakule Açılış Coşkusu, Uzun Kuyruklar 
Oluşturdu

Açılışla beraber Cumhuriyet Bayramı’nı 
komşularıyla kutlayan Atakule’de, gün 
boyu Cumhuriyet Bandosu’nun gerçek-
leştirdiği gösterilerin ardından, Ankara-
lılar akşam saatlerinde giderek artan bir 
kalabalık ile yerlerini aldılar. Ozan Doğulu 
performansıyla coşan misafirler, ardından 
Ankara’da ilk kez gerçekleşen görkemli 
ses ve ışık gösterileri unutulmaz anlar ya-
şadılar. 

Atakule Alışveriş Merkezi, Ankara’nın 
merkezinde, kentin en özel parklarından 
biri olan Botanik Parkı manzaralı bir tepe-
de yer alıyor. Elçilik binalarına, bölgenin 
önde gelen sanat galerilerine ve şehrin 
gözde yerleşim bölgesi Çankaya’da misa-
firlerine hizmet verecek. 

Bölgenin dokusu korunarak, var olduğu 
alana değer katacak şekilde, incelikle de-
taylandırılan Atakule, yeni yüzü ile alışve-
riş merkezinden öte, çağdaş mimarisi ile 
fark yaratan, özel tasarım anlayışı ile ha-
yatla bütünleşen, doğa ile iç içe ayrıcalıklı 
bir yaşam sunacak. Yeni yüzü, marka kar-
ması, gündelik veya en sofistike ihtiyaç-
lara kadar her konuda, “Ankara’nın keyif, 
lezzet ve buluşma noktası” olarak hizmet 
etmeye hazır.



Yıllardır özverili çalışmamız sonucu ortaya çıkan kârlı-
lığımız bize istikrar getirmiş; istikrar büyüme getirmiş ve 
büyüme hem gençlerimize iş garantisi hem de gele-
ceğe güvenle bakmamızı sağlamıştır. Dolayısıyla eko-
nomik başarılarımız bize cesaret vererek geleceğe 
yönelik umudumuzu beslese de kârlı rakamlar öykü-
nün sadece bir kısmını oluşturmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde uzun vadeli TL kayna-
ğının yok denecek kadar az olması, olanın da aşırı 
pahalı olması nedeniyle yatırımlar çoğunlukla döviz 
kredisiyle yapılmış. Bu durumda maliyetleri döviz cin-
sinden olan birçok yatırımcının önemli miktarda döviz 
borcu biriktirmesine neden olmuştur. 

Ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz bugünlerde üre-
ticinin dövize endeksli maliyetlerini tüketiciye yansıt-
ması sebebiyle etkilerini derinden hissettiğimiz kur şo-
kunun yanına şimdi bir de ciro sıkıntısı eklenmiş ve bu 
durumun bir yansıması olarak da nakitte erişim iyice 
zorlaşmıştır. Dolayısıyla nakiti olanın da parasına çok 
yüksek faiz istemesiyle, hem yatırımcının hem de pera-
kendecinin çözüm yolları tıkanmış. Ve “borç / alacak 
ilişkisiyle borçlanmış olan yatırımcı veya perakendeci-
nin kredisini geri ödeyebilmek için yapılandırma veya 
konkordato” ilan etmekten başka çaresi kalmamıştır. 

Bugünlerde yüzleşmemiz gereken zorlukların listesi 
uzun ve korkutucu olsa da siz ve ben, sektörümüzü 
ülkemizin en başarılı ekonomik değeri yapmak isti-
yoruz. Büyük gücümüzden dolayı geleceğimiz par-
lak ama bu geçiş dönemini başarıyla atlatabilmek 
için her birimize büyük görevler düşmektedir. 

Ülke olarak temiz bir sayfa açıp, geleceğe umutla 
bakabilmemiz için bu sorunlu kredilerin temizlenme-
si, bir anlamda vücudun kurtarılması için bu kang-
renin kesip atılması gerekmektedir. Bunun içinde 
yüzbinlerce insanımızın çalıştığı zora düşen şirketleri 
kurtarmak adına hepimiz, hazineden yani ülke ge-
lirlerimizden çocuklarımızın geleceği için fedakârlık 
yaparak, tıpkı 2002 krizinde bankalara yaptığımız 
gibi “konkordato diğer adıyla iflas anlaşması ilan 
eden şirketlerin borcunu ödeyememesi nedeniyle 
oluşan bu sorunlu kredileri, ancak hazinenin geri 
ödeme garantisi vermesiyle” temizleyebiliriz. 

Daha iyi bir Türkiye için mücadele ettiğimiz bugün-
lerde, inanıyorum ki hep birlikte daha güzel günler 
göreceğiz ve büyüyerek ülkemize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Bize güvenen insanlar için daya-
nacağız ve bu durumdan daha da güçlenmiş ola-
rak çıkacağız.

Konkordato İlan 
Eden Şirketler
Nasıl Kurtulur?

AVM’lerde 
Ekonomik 
Başarının 
Sırları - 3 -

Hakan Yıldız
Agora Antalya Alışveriş Merkezi Müdürü
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İzmir Optimum AVM, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) ta-
rafından düzenlenen Solal Pazarlama Ödül Platformunda, El Ele Cafe 
projesiyle kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde altın ödülün sahibi 
oldu.

İzmir Optimum AVM, otizmli çocukların sosyal yaşama daha fazla dahil olmalarını sağlamak 
amacıyla özel olarak tasarlanan El Ele Cafe ile alışveriş sektörünün uluslararası alanda en bü-
yük organizasyonu olan ICSC Solal Marketing Awards’ta kurumsal sosyal sorumluluk katego-
risinde altın ödüle layık görüldü.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından her yıl düzenlenen, pazarlama 
yönetimi alanında sektörün en prestijli organizasyonunda altın ödül kazanarak büyük gurur 
yaşatan El Ele Cafe, İzmir Optimum AVM ve Anadolu Otizm Vakfı iş birliğiyle yaklaşık 2 yıl-
dır faaliyet gösteriyor. El Ele Cafe’de, 16 yaş ve üzeri, orta ve hafif otizmli çocuklar hizmet 
veriyor. Böylece çocukların hem aile bütçelerine katkıda bulunması hem de duygusal 
tatminlerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Özel olarak tasarlanan ve Almanya’da üretilen oyuncaklarla dolu parkın yanında 
hizmet veren El Ele Cafe, birbiriyle empati yapabilecek ebeveynlerin de sosyal-
leşmesine fırsat sunuyor.Parktaki özel oyuncaklar da çocuklara duyusal bü-
tünleme sağlarken, dokunma duyusunu geliştirerek otizmli çocukların denge 
hissini ve güvenini geliştirmesine imkan veriyor.

El Ele Cafe’nin tüm geliri, açıldığı günden bu yana Anadolu Otizm Vakfı’nın 
aracılığıyla yine otizmli çocuklara eğitim bursu olarak kullanılıyor.

İZMİR OPTIMUM AVM’NİN EL ELE CAFE’SİNE ALTIN ÖDÜL
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Engin Yıldırım

Marka yaratma ve markalaşma düşüncesiy-
le ilk kez 1880’lerde karşılaşıyoruz. Ameri-
ka’da açık olarak satılan kitlesel üretimdeki 
genel gıda ürünlerinin paketlenerek satışa 
sunulması sürecinde, isimsiz paketlerin 
tüketicide yarattığı güvensizlik duygusu-
nu aşmak için şeker, un, çorba, sabun gibi 
ürünlere isim koyma düşüncesi ortaya çık-
mıştır. Paketlenerek satılan ürünler üzerine 
basılan isim, tüketicide bir aidiyet duygusu 
ve tanıdıklık izlenimi yaratmıştır.

Marka yaratmak zordur, uzun bir yolcu-
luktur. Günler, aylar ve yıllarca disiplinle ve 
işin özünden uzaklaşmadan çalışmayı ge-
rektirir. Manevi açıdan zordur; yaratıcılık ile 
duygusal bağ kurmak için çalışır, müşteri 
tercihlerini değerlendirerek, markanın tut-
ması için uğraşırsınız. Maddi açıdan zordur, 
çünkü marka yaratmak tam anlamıyla bir 
yatırımdır. Sağlam bir markanın özünde, 
kaliteli bir mamul var. Burada mutlak bir 
kalite değil, talep ettiği fiyatla bağlantılı bir 
kaliteden söz ediyoruz. Markanın unsurla-
rından biri de, yıllar içinde oluşan sevgi ve 
güven ilişkisidir. 

Marka olabilmek, marka kalabilmek, uzun 
vadeli düşünmek ve kısa vadeli çıkarları 
elinizin tersiyle itebilmektir. Kısacası marka 
günü kurtarmak değil, yarını inşa etmektir. 
Markanın tutmaması durumunda tüm bu 
yatırımlar, yaptığınız tüm çalışmalar, araş-
tırma, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, 
katalog ve diğer tanıtım faaliyetleri gider 
kalemleri olarak boşa gitmiş olacaktır. Mar-
kanın beğenilmesi ve aranır hale gelmesi, 
tutması durumunda ise marka şirketin de-
ğerini artıracak, en değerli sermayesi ha-
line gelecektir. Markaya sahip olmak için, 
hedef kitlenize, müşterinize, sunduğunuz 
fayda, kattığınız değeri her gün tekrar dü-
şünün, başarılarınız öne çıkartın ve kendi 
özel ismini koruduğunuz gibi koruyun. 

Kendini yenileme ve kendini yineleme-
me…

Markanın yaşı yoktur. Marka, her zaman 
kendini yenileme kapasitesine sahiptir. Yıl-
lar içinde tüketicisiyle kurduğu bağın za-
yıflayıp, zayıflamadığını izliyorsanız, mar-
kayı yenileme ihtiyacını da sezersiniz. Kilit 
sözcük gençleşme veya ihtiyarlaşma değil, 
kilit sözcük yenileme ve kendini yineleme-
medir. Dolayısıyla bir alışveriş merkezinin, 
hakkını veren sürdürülebilir bir marka ha-
line gelebilmesi için, diğer alışveriş mer-
kezlerinin yaptıklarından ya da verebildik-
lerinden fazlasını vermesi, farklı kalite ve 
özellikler taşıması gerekir. Bu durum tüm 

markalar için geçerlidir. Bu farklılık, bir 
marka vaadi olarak iç ve dış müşterilere 
muntazam şekilde yansıtılmalıdır.  Alışveriş 
merkezleri tüketicilerin belleklerine marka 
ısrarı yaratmalıdır. 

Perakende de sadece ürüne odaklanmak 
bir strateji hatasıdır. Markanızı bir bütün 
olarak pazarlamak sizi avantajlı hale geti-
recektir. Güçlü bir marka bir şirketin en de-
ğerli varlıklarından birini oluşturur. Tüke-
ticiler, alışveriş sürecinde farklı markaların 
karşılaştırmasını yaparken, yalnızca mar-
kanın sahip olduğu özellikleri değil, aynı 
zamanda markanın değerini ve gücünü de 
dikkate alırlar. Marka değerinin yaratılma-
sı ise tüketicilerin alternatif ürünlere karşı 
o markayı tercih etmesi ve ona bir değer 
biçmesi olarak tanımlanır. Markaların tanı-
tılması ve müşterinin ilgisini ve beğenisini 
kazanması için günümüzde ileri teknolo-
jiye dayalı iletişim araçları yaygın biçimde 
kullanılmaktadır. Müşteriler, gazete, der-
gi, televizyon, internet, sosyal medya gibi 
görsel ve yazılı medya kanallarında yeni 
çıkan ürünleri veya geliştirilen markaları 
takip edebilirler. 

Ürünün tanıtımı ve reklamı ile başlayan 
marka iletişimi, ürün satışa sunulduktan 
sonra müşterinin alışveriş sırasında kar-
şılaştığı satıcı davranışı ile devam eder. 
Alışveriş deneyimi, ilk iletişimde yaratılan 
izlenime uygun bir şekilde yaşandığında 
olumlu yönde ikinci adım atılmış olacaktır. 

Herkesin özdeşleşebileceği bir ürün, bir 
kahraman yarat

Marka için herkesin özdeşleşebileceği bir 
ürün, kahraman yaratın. Alışveriş merkezi-
nizin maskotu, hatta indirim günlerinizin 
bile maskotu olabilir. Genel müdürlüğünü 
yaptığım City Mall’da da geleneksel hale 
getirdiğimiz “Uğurlu İndirim Şölenleri”nin 
simgesi ‘Uğur Böceği’dir.

Ziyaretçiler City Mall’da belirli dönemlerde 
düzenlenen ‘Uğurlu İndirim Şölenleri’nden 
‘Uğur Böceği’ sembolü ile yapılan kam-
panya tanıtımlarını gördüğünde haberdar 
oluyor. 

City Mall’a alışverişe gelen ziyaretçiler, ka-
pısında ‘Uğur Böceği’ gördüğü tüm ma-
ğazaların seçili ürünlerinde o güne özel 
%70’e varan indirimler, hediye çekleri, 
promosyonlar kazanıyor. Mağaza içine gir-
diğinde uğur böceğinin olduğu raflarda, 
reyonlarda o güne uğurlu indirim şöleni-
ne özel fiyatlar ve kampanyaların olduğu 

ürünleri alma şansı oluyor. Uğurlu indirim 
festivali, müzik, animasyon, süsleme ve 
çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Bu çer-
çevede indirim günlerinin de kahramanı, 
sembolü uğur böceği oldu.

Çağımız hızlı tüketim çağı ve tüketim süre-
si çok farklı faktörlerin etkisi altında. Karar 
verme sürecinde kültürel, sosyal ve psiko-
lojik faktörler de en az ekonomik faktörler 
kadar önemli. Hiçbir ürünün, markanın 
kendisini uzun uzun anlatacak zamanı, 
hatta yeteneği yok. Bu yüzden tüketici-
nin bir şekilde ürünle kendisini özdeşleş-
tirebileceği simgeler yaratın. Markaların 
bizim hayatlarımızda çeşitli karşılıkları ve 
göndermeleri olmalı. Hepimizin hayatında 
çeşitli yerlere temas etmeli, gıdıklamalı. 
Onların gönül tellerini titrettiğin zaman 
insanlar ilgi gösteriyorlar sana. İnsanlara 
evet, ben de bunları yapıyorum deyince, 
seni ve senin markanı kendileriyle bir tu-
tuyorlar. Basit ve kolay anlaşılır olmak ya-
kalanması çok zor bir şeydir. Bir markanın 
basit ve anlaşılır olması, onun aslında zeki 
birileri tarafından geliştirildiğini gösterir. 

Yaptığın İşi Önce Kendin Beğen!

Sen yaptığın işi beğenirsen seni beğene-
cek birileri mutlaka çıkar. Marka, tüketici-
nin kimliğidir. Tüketici için hayat ne anla-
ma geliyorsa marka da orada anlam bulur. 
Bu yüzden ürünün mutlaka, tüketicinin 
kendini içerisinde bulacağı bir öyküsü, 
felsefesi olmalı. Tüm öyküler, kurgunun, 
simgelerin, sembollerin ve düşlerin bir 
araya gelmesiyle oluşur. Ürünün de bu 
semboller, simgelerle tüketicinin hayatıy-
la arasında bir bağ kurması gerekir. Öykü 
bizden olsun!

MARKA TÜKETİCİNİN KİMLİĞİDİR
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Bahar Nalan Danış
Avukat Arabulucu2017 yılı Türkiye’de yabancılara gayrimen-

kul satışının düzenli bir şekilde arttığı önemli 
bir yıldı. 2017 senesi içerisinde yabancı sa-
tışlarında, bir önceki yıla göre %22’nin üze-
rinde bir artış yaşandı ve yabancılara satılan 
taşınmaz sayısı 23.000’lere dayandı. 

Bulunduğumuz 2018 yılında da bu trendin 
devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz 
Eylül ayı içerisinde Türk Vatandaşlığı Kanu-
nunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 
yapılan değişiklikten sonra, “gayrimenkul 
alımı yoluyla vatandaşlık” konusunda son 
dönemde yabancılardan çok fazla soru ve 
talep almaya başladık. Şaşırtıcı olansa bu 
taleplerin, ilk akla geldiği üzere sadece Orta 
Doğu ülkeleri vatandaşlarından değil; Çin, 
Rusya ve aklınıza gelebilecek her Avrupa ül-
kesinden geliyor olması oldu.  

Anlaşıldığı üzere Dünya genelinde Türki-
ye’ye karşı bir sempati ve gayrimenkul ya-
tırımı yapma isteği bulunuyor. Vatandaşlık 
kazanımı gibi bir imkanın da bu talebi kö-
rüklediğini gözlemliyoruz. O halde gelin 

gayrimenkul yatırımı yoluyla TC vatandaşlı-
ğı kazanımına ilişkin şartları ve ilgili prose-
dürü biraz irdeleyelim.

Gayrimenkul Yoluyla TC Vatandaşlığı 
Ediniminde Yeni Sınır: 250.000 Dolar

Türk vatandaşlığı kazanımına ilişkin koşul-
ları belirleyen Türk Vatandaşlığı Kanunu-
nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. 
maddesi, 19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gaze-
te'de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararı ile değiştirildi. 

Değişiklik uyarınca; gayrimenkul yoluyla 
Türk vatandaşlığı kazanmanın alt limiti olan 
1 milyon ABD Doları tutar, “en az 250.000 
Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da 
Türk Lirası” olarak güncellendi. 
Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçe-
vesinde, bu yolla TC vatandaşlığı başvuru-
sunda bulunurken dikkat edilmesi gereken 
noktalar ise şu şekilde;

- Taşınmaz bedelinin tespiti için, SPK tara-
fından kabul edilen geçerli bir lisansa sahip 
gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından, 
değerleme standartlarına uygun olarak ha-
zırlanmış, piyasa değerini gösterir “taşınmaz 
değerleme raporu” alınması gerekiyor. 

- 250.000 ABD Doları (veya karşılığı döviz ya 
da Türk Lirası) tutarın tek bir taşınmaza iliş-
kin olmasına gerek bulunmuyor, bu tutara 
denk gelen birden fazla taşınmaz alınarak 
da Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunu-
labiliyor. 

- Taşınmaz satışı neticesinde düzenlenecek 
resmi senette, satın alan yabancının “Türk 
Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi kapsa-

mında Türk Vatandaşlığının kazanılması 
amacıyla edindiği bu taşınmazı 3 yıl süre ile 
satmayacağı taahhüdünde bulunduğu” ve 
“Taşınmazın siciline Türk Vatandaşlığı Kanu-
nunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 
20’nci maddesi kapsamında edinim tarihin-
den itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı 
yönünde belirtme yapılmasını istediği” yö-
nündeki beyanına yer verilerek, beyanlar 
hanesine; “Türk Vatandaşlığı Kanununun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci 
maddesi kapsamında edinim tarihinden iti-
baren üç yıl içerisinde satılmayacağı taah-
hüdü vardır.” belirtmesi yapılıyor.

- Bu şekilde gayrimenkul sahibi olan yaban-
cı, tek bir gayrimenkul üzerinden eşi ve 18 
yaşından küçük çocukları için Türk vatan-
daşlığı başvurusunda bulunabiliyor. 

- Başvuran ve ailesinin, vatandaşlık bağı ol-
duğu diğer ülkelerin vatandaşlığından çık-
mak gibi bir mecburiyeti bulunmuyor. 

- Başvuranın satın aldığı gayrimenkulde ika-
met etme zorunluluğu yok; satın aldığı ev, 
ofis, vs.yi kiraya verebileceği gibi taşınmaz 
üzerinde tedbir, ipotek gibi şerhlerin tesisi 
de mümkün oluyor. 

- Başvuranın Türkiye’de yaşama gibi bir zo-
runluluğu bulunmuyor, yukarıda belirtilen 3 
yıllık sürenin sonunda da, Türk vatandaşlı-
ğına halel gelmeksizin ilgili gayrimenkulü 
elden çıkarabiliyor. 

Gayrimenkul Yoluyla TC Vatandaşlığı Edini-
minde Prosedür 

Uygulamada başvuru sürecinin nasıl işledi-
ğini şöyle özetleyebiliriz;

- Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapma ni-
yeti olan yabancılar, öncelikle gayrimenkul 

YABANCI 
GAYRİMENKUL 
YATIRIMLARINDA 
SON GELİŞMELER
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geliştirme/inşaat şirketlerine veya avukatla-
ra başvurarak uygun taşınmazlar hakkında  
bilgi sahibi olmak istiyor, bizler de kendi-
lerine bir portföy hazırlıyor ve randevulaşı-
yoruz, Türkiye’ye geldiklerinde alternatifleri 
fiziken görerek bir karara varıyorlar. 

- Şimdiye dek yaptığımız vatandaşlık başvu-
rularında, yabancıların Türkiye’ye geldikleri 
zaman rahatça konaklayabilecekleri, şehir 
merkezine veya AVM komplekslerine yakın 
lokasyonlar tercih ettiklerine şahit olduk. 
Pek tabii deniz veya doğa manzarası bulu-
nan yerleri tercih edenler de bulunuyor. 

-  Seçilen gayrimenkul için, SPK lisanslı sahip 
gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından 
taşınmaz değerleme raporu hazırlanıyor.

- Bu esnada başvuru sahibi yabancı ve aile 
bireyleri için Noter onaylı pasaport çevirileri 
ve TC Vergi Kimlik Numaraları temin edili-
yor. 

- İşlem için tapudan randevu alınıyor; zo-
runlu deprem sigortası, alıcı ve satıcıya ait 
fotoğraflar gibi belgeler eşliğinde tapu 
devir işlemi yapılıyor. Şayet başvuran tapu 
devrinde şahsen bulunamayacaksa Türki-
ye’de işlemi fiilen gerçekleştirecek kişiye, 
ilgili taşınmaz detaylarını içeren (ada, pafta, 
parsel vs.), fotoğraflı, “düzenleme şeklinde 

vekaletname” çıkartıyor. Bu vekaletname, 
yeminli tercüman eşliğinde Türkiye’de bir 
Noter huzurunda veya şayet yabancının 
bulunduğu ülke “Apostil Anlaşması”na ta-
raf devletlerden ise o ülkede Noter onaylı 
ve apostilli olarak, anlaşmaya taraf değil-
se Türk Konsolosluklarında “konsolosluk 
onaylı” olarak çıkartılabiliyor. 

- Tapu işlemi ile gerekli şerh ve beyanla-
rın düşülmesi gibi süreçler tamamlandık-
tan sonra, yabancı ve aile üyeleri için va-
tandaşlık başvurusuna dayalı Oturum İzni 
alınıyor.  
- Prosedür gereği, yabancı ve ailesinin 
sağlık sigortası yaptırması gerekebiliyor. 
Diğer yandan, her birinin ayrı ayrı adli sicil 
kayıtlarını temin etmeleri gerekiyor. 

- Son olarak; nüfus kayıt örneği, evlilik bel-
gesi gibi evraklarla, başvuru sahibi ve ailesi 
(eşi ve 18 yaşından küçük çocukları) için 
Türk vatandaşlığı başvurusu yapılıyor. 

Tüm bu süreç, başvuru sahibi yabancının 
kendisinden istenen belgeleri tam, gereği 
gibi ve zamanında sağlaması şartıyla 6 ay 
gibi bir sürede tamamlanabiliyor.

Son bir gelişme olarak şunu da eklemek 
isteriz; yabancı yatırımcıların Türkiye’de 
ikamet izni ve vatandaşlık işlemlerinin tek 

noktadan takibinin yapılması amacıyla res-
mi hizmet ofisleri kurulmaya başlandı. İs-
tanbul’daki ilk hizmet ofisi, İstanbul Ticaret 
Odası’nın Eminönü’ndeki merkez binasında 
açılmış durumda. 

Ülkemizde Yabancı Gayrimenkul Yatırım-
larının Geleceği

Türk inşaat sektörünün özellikle ’99 depremi 
sonrasında gösterdiği gelişim, dayanıklı ve 
kaliteli yapılan binalar ve akabinde yakala-
nan uluslararası başarı ile bilinirlik düzeyi, 
Türkiye’deki gayrimenkul yatırım imkanla-
rının yabancılar tarafından fark edilmesini 
sağladı. Yabancılara uygulanan vergi indi-
rimleri ve özellikle son dönemde Türk Li-
rasında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle 
ister istemez taşınmaz fiyatlarının diğer ül-
kelerdeki emsallerine kıyasla daha uygun 
hale gelmiş olması, sektöre olan yabancı il-
gisini daha da artırmış durumda. Bu artışta, 
Türkiye’de gayrimenkullerden elde edilen 
kira gelirlerinin, uzun vadeli yatırımlar açı-
sından avantajlı olmasının etkisini de ekle-
mek lazım.

Yeni vatandaşlık düzenlemesi ile düşürülen 
yatırım tutarının, bu ivmeyi daha da hız-
landırdığını görüyor ve gayrimenkul sektör 
oyuncularının bu konuda bilgi sahibi olma-
larını tavsiye ediyoruz.
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Victoria Sport ile 
Antrenmanlarınız, 
Meleklerinkinden 
Farksız Olacak!
Victoria’s Sport’un yeni sonbahar koleksiyonu antrenmanlarınızı eğ-
lenceli hale getirecek kadar parlak, ciddiyetini koruyacak kadar 
koyu renk alternatiflerinden oluşuyor. Sizi harekete geçirecek, des-
tekleyici güçlü logoların, sezonun trend desenleriyle harmanlandığı 
Victoria Sport koleksiyonu ile egzersiz rutininizi bir üst seviyeye çıkar-
maya hazırsınız!

Victoria Sport sonbahar koleksiyonu, Victoria’s Secret mağazaların-
da, Victoria’s Secret Melekleri gibi spor yapmak isteyen herkesi bek-
liyor.
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Şüphesiz ki hamilelik kadına bahşedilmiş mucizevi bir sü-
reçtir. Bu süreci keyifli ve sağlıklı geçirebilmekte yine anne 
adaylarının elindedir.Günden güne değişen vücut şekline 
adapte olup hergün biraz daha büyüyen karnınızı keyif ile 
izlerken aynı zamanda içinizde gelişmekte ve büyümek-
te olan bebeğinizi duygusal olarakta beslemelisiniz Bunu 
bebeğe kendinizi mutlu hissederek yeni vücut şeklinizi se-
verek aktarabilirsiniz. Gebelik sürecindeki sıkıntılar kendini 
beğenmeme yaşanan diğer rahatsızlıklar beraber bozulan 
psikolojik durum bebeğe kaygı olarak geçecektir. Anne-
sinin ne kadar mutlu enerjik ve kendi ile barışık bir kadın 
olduğunu bilsin istemez misiniz?

O halde işe öncelikle;
  
1) Enerji verecek

2) Kendinizi mutlu hissetirecek, vücutun serotonin hormo-
nunu artıracak 

3) Bebeğiniz ile size baş başa kalacak ve onu dinleyip his-
sederek 1 saat kazandıracak

4) En önemliside ilerleyen aylarda artan baskı ile oluşacak 
sıkıntılarınızı önleyecek 

5) Sizi rahat bir doğuma taşıyacak 

6) Ve hatta doğum sonrasında bebeğinizi taşıyacak güçlü 
ve dinç bir vücuta sahip olmanızı sağlayacak PİLATES ile 
başlayalım!

Durumu biraz daha anatomik değerlendirmek 
gerekirse, gebelik ile beraber büyüyen karın ve 
göğüsler ile bel ve omurga ve sırt kasları öne 
doğru eğilip kamburlaşmaktadır. Pilates ile sırt 
kaslarınızı güçlendirecek buna engel olabilmeniz 
ve beraberinde olacak bel ve sırt ağrılarını önle-
meniz mümkün. Büyüyen karın, kalça eklemine 
de zaman içinde yük bindirmekte ve vücutun ba-
lansını bozmaktadır. Yine pilates ile sizi yormadan 
yapacağınız minik egzersizler sizi ve duruşunuzu 
rahatlatacaktır. Ayrıca gebelik ve boyunca pilates 
yapan anne adaylarını nefeslerini ve pelvic floor 
kaslarını doğru kullanmayı öğrendikleri için kolay 
bir doğum bekliyor olacak. Doğum sonrasında 
bile güçlenmiş olan sırt ve kol kaslarınız bebeği-
nizi taşırken emin olun çok işinize yarayacak. 

Anne adayları, eğer normal seyreden bir gebelik 
geçiriyolar ise doktorlarından izin aldıkları süre-
ce,gebeliğin 3. ayından itibaren, doğuma kadar 
onlara eşlik eden bir eğitmen gözetiminde yapa-
bilmektedirler.

SAĞLIKLA VE PİLATESLE KALIN 

GEBELİK (ANNELİK) VE PİLATES        
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Cuma günlerinin vazgeçilmez adresi 
Capacity AVM’de Best FM canlı yayınıyla 
gerçekleşen Yasemin Şefik ile İki Koltuk 
programı, birbirinden değerli konuklarla 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Farkındalık Stüdyosu tarafından organize 
edilen programın ekim ayının ilk konuğu 5 
Ekim Cuma günü Dilan Tatlıses oldu. Yasemin 
Şefik ile hem Capacity AVM ziyaretçilerine 
hem de Best FM canlı yayınıyla radyo 
dinleyicilerine keyifli bir sohbet yaşatan 
Tatlıses, birbirinden sempatik açıklamalarda 
bulundu. Dilan Tatlıses, kasım ayında 
çıkacak yeni albümünün de müjdesini verdi.

Ekim ayının 2. Konuğu 12 Ekim’de sempatik 
yazar Şebnem Burcuoğlu oldu. 5. kitabı 
“Süreya Kuaför Salonu” ile konuk olan 
Burcuoğlu, Yasemin Şefik’in sorularını 
yanıtladı. Kitabının içeriği ve karakterleri 
ile ilgili detaylar veren Şebnem Burcuoğlu, 

“Bu kitabımda ilk kez yeni bir şey denedim. Daha önceki dört 
kitabımda da tek bir kadının ağzından anlatıyordum hikâyeyi, bu 
kitabımda 3 tane kahraman var. Biri de erkek hem de bir mahalle 
delikanlısı, Cemal. Süreya ve Feza var bir de” diyerek sevenlerine 
yeni kitabının başrollerini tanıttı.

Sosyal medya yarışması “Yıldızlı Moda Günleri”ni kazanan şanslı 
takipçilerine hediyeleri konuklar tarafından sunuldu.

CAPACITY ZİYARETÇİLERİNE ÖZEL 
YILDIZLI MODA GÜNLERİ HIZ KESMİYOR
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

‘’Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekle-
mek deliliktir’’ demiş Albert Einstein... Haya-
tımda en çok kullandığım ve kendime ha-
tırlattığım bir sözdür... Ne zaman tıkansam 
,yönümü bulamıyorum desem hep bu söz 
aklıma gelir. Peki halihazırda ben hangi bil-
diğim yolu; sırf o şekildeki  düşünce şekline 
alıştığım için yapıyordum. Neyi çözmeye 
çalışırken denenmişin peşinden gidiyordum 
?  Bu süreçle beraber ne yapıyorum da iler-
leyemediğimi hissediyorum der ve başlarım 
geçtiğim aşamaların  sağlamasını yapma-
ya...

Aslında hayatımızda bir hedefimiz olsun ya 
da  olmasın yaşanan bazı olaylar bize bildi-
ğimizi şaşırtabiliyor, dengemizi bozabiliyor, 
beklentilerimizin yönü değişebiliyor. Hepsi  
hayata dair...

Sonra bir gün bir bakarsınız aylarca uğra-
şı gösterdiğiniz şeyden çıkan sonuca: Aynı 
gözüküyor hem de tıpatıp... buna ister ha-
yalkırıklığı  deyin ister kendini tekrar etmek. 
Çünkü metod, bakış açısı aynı, yol aynı.. 
Farklı zamanlarda yapmanın rahatlığıyla çı-
karız yola aslında..Yine aynı sonuç oldu. Bir 
daha da denemeye elimiz gitmez. Üstünü 
örter unutur gideriz... Ne büyük kayıp... Çok 
kişinin sırf bu talihsiz denemeler yüzünden 
yapmak istediklerinden vazgeçtiklerine ta-
nık olmuşumdur.

Ne mi yapmak gerekir? Aslında ‘’Elimizde ne 
var ve gitmek istediğimiz hedef için bize ne 
lazım?’’ sorusunu sormak iyi bir başlangıç 
olabilir. Elimdeki tüm veriyi kullandım mı? 
Bulunan şartlara uygun sonuçlar çıkarabil-
mek için duruma uyum sağladım mı? Daha 
önce bu yolu kullanmış mıydım? Bir örnek 
verelim mi... Diyelim ki; İyi bir yazar olmak 
istiyorum... Yeteneğim var fakat denedim 
olmuyor. Soru cevap şeklinde gidelim:

-Peki neler denedin biraz anlatır mısın?

-Defalarca en sevdiğim dergiye yazımı gön-
derdim, her seferinde bahane buldular..

-Farklı yollar denedin mi peki?

-Nasıl farklı yollar? (Yavaş yavaş sinyaller 
gelmeye başlıyor)

-Yazılarınla ilgili yeni yollar, başka adresler, 
yazı dilinle ilgili geliştirilmesi gereken her-
şey denendi desek doğru olur mu? Örneğin 
eğitim alman gereken bir eğitim kurumu 
olabilir.Sana  ne tip geri bildirimlerde bu-
lundular, bunun üzerine eğilebildin mi?,-
başka bir yerde değerlendirme şansın oldu 
mu? (Şimdiden bir dünya yüzleşme EVET bu 
açıdan bakmamışım bakışı)

-Hayır, tekrar denemedim. Göndersem de 

AYNISINI DENEMENİN KONFOR ALANINDAN ÇIKMAK

aynı şeyleri söylerler. (işte yitip giden hayal 
zayiatı)

Bu deyimi kullandım çünkü sahiden başka 
yollar denendiğinde harika sonuçlar alan 
diğerleri yokmuşçasına denemeye devam 
etmekten, olumsuz sonuç almaktan bu ka-
dar imtina ediyoruz. Tekrar olumsuz sonuç 
alabiliriz. Mesela yazılarınız çok uzun  dendi 
burada herhangi bir taviz vermek, düşün-
ce kısıtlamasına girmek değil bahsettiğim.. 
Dergilerin ya da istediğim derginin yazıları-
mı kabul edebilmesi için daha verimli nasıl 
yazabilirim? Aslında ‘’Nasıl daha iyi olabi-
lirim?’’ Tüm bu çapraşıklığın cevabı aslına 
bakarsanız...

Sırf zihinde denenmiş olduğu için ‘’kulla-
nılmış, süresini yitirmiş’’ diye beklenen fi-
kirlerimiz, düşüncelerimiz vardır hepimizin. 
Onlara hangi eksik bakış açılarıyla baktık 
bu zamana kadar bir düşünsek? Nasıl uyum 
sağlayabiliriz hedefimiz söz konusu oldu-
ğunda değerlerimizden ödün vermeden yol 
alabiliyor muyuz? Bunu maksimum gelişme 
derecesi olarak alıyor, kendimi herhangi bir 
zorlama içinde hissediyor muyum? Bana ve-
rilen olumlu olumsuz geri bildirimleri ,daha 
farklı hangi bakış açısıyla değerlendirebili-
rim? Gideceğim yolda hangi verilere ihtiya-
cım var ve şu an bende ne var diye baka-
biliyor muyum? O zaman kesinlikle doğru 
yoldasınız...

Farklı ve yenilikçi ve pozitif bakış açısıyla; 
istediğimiz ama ulaşamadığımız hatta bize 
imkansız gelen  tüm sonuçlara ulaşamamak 
gerçekten imkansızdır. Ki zaten imkansız 
diye de bir şey yoktur.
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Capacity AVM’de Best FM canlı yayınıyla gerçekle-
şen “Yasemin Şefik ile İki Koltuk” 19 Ekim’de sevilen 
şarkıcı Ayşen’i ağırladı. Şarkıcı ve söz yazarı Ayşen, 
Yasemin Şefik’in sorularını yanıtladı. Uzun zamandır 
müzik piyasasından uzak olan Ayşen, “Bunlar Var 
Ya” adlı parçasıyla suskunluğunu bozdu. “Kulüp, 
Adeyyo ve Hoşuna mı Gidiyor?” gibi birçok sevilen 
şarkının söz yazarı olan Ayşen, şarkı sözlerini nasıl 
yazdığını anlattı.

CAPACITY ZİYARETÇİLERİNE ÖZEL YILDIZLI MODA GÜNLERİ HIZ KESMİYOR

Organizasyonları Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleşen “Ya-
semin Şefik ile İki Koltuk” programının 26 Ekim tarihindeki konukları 
ise; Yeliz Öney, Fulya Keskin ve Tuğba Altıntop oldu.

Yasemin Şefik’in aşk sorularını yanıtlayan güzeller 
içlerini döktü. “Şu anki mesleğinizi yapmıyor olsay-
dınız ne olmak isterdiniz?” diye soran Şefik’e; Yeliz 
Öney, psikolog derken, Tuğba Altıntop asker veya 
polis, Fulya Keskin ise asker olmak isterdim şeklinde 
cevapladı.

Sosyal medya yarışması “Yıldızlı Moda Günleri”ni ka-
zanan şanslı takipçilerine hediyeleri konuklar tarafın-
dan sunuldu.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

VÜCUT SIKILAŞTIRICI TARİF

MALZEMELER

ꔷ 1 ayva
ꔷ 1 tatlı kaşığı karanfil
ꔷ 1 çubuk tarçın
ꔷYeterince zeytinyağı

HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI

Ayvayı çekirdeğiyle birlikte rendeleyip karanfil ve 
tarçınla birlikte diğer malzemelerle cam kavanoza 
koyun. Üzerini örtecek kadar zeytinyağı ekleyin. 
Güneş gören yerde 2 hafta bekletin. 2. haftanın 
sonunda süzün ve cildinize masaj yaparak sürün. 
Etkisini görene kadar her gün düzenli olarak 
kullanın. Serin yerde saklayın.

MEYVELİ SAÇ BAKIMI

MALZEMELER

ꔷ 1 olgun avokado
ꔷ Aloe vera jeli
ꔷ 1 çorba kaşığı zeytinyağı
ꔷ 1 çorba kaşığı bal
ꔷ 1 çorba kaşığı greyfurt suyu

HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI

Tüm malzemeleri blendırdan geçirerek krem kıvamına 
gelmesini sağlayın. Saç diplerinden uçlarına doğru sürüp, 
saç bonesiyle sarın. 2 saat bekletip yıkayın.

HASSAS CİLTLER İÇİN MASKE
MALZEMELER

ꔷ 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

Aloe vera yaprağının üst kabuğunu bıçak yardımıyla ikiye bölün. Her iki taraftaki jeli kaşıkla 
sıyırın. Fındık yağı, E vitamini, dut pekmezi son olarak da yulaf ununu ekleyerek iyice karış-
tırın.

KULLANILIŞI

Tüm cildinize ve dekoltenize parmak uçlarınızla yedirerek sürün. 15 dakika bekletin ve ılık 
suyla yıkayın. Haftada 1 uygulayabilirsiniz.
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Yorumcu kimliğinin yanı sıra bestelediği birbirinden güzel eserler-
le “Beste Fabrikatörü” olarak tanınan Türk pop müziğinin ünlü ismi 
Sinan Akçıl, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde seven-
leriyle buluştu.

AVM’nin açık otoparkında verdiği konsere Şanlıurfalılara övgüler 
yağdırarak başlayan ünlü popçu, alkış tufanı ile karşılaşınca adeta 
coştu. 

Organizasyonu Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen 
etkinlikte seslendirdiği eserlerin yanı sıra sahneyi bir baştan diğer 
başa koşarak dolaşıp adeta fırtına gibi esen Sinan Akçıl, performan-
sıyla sevenlerinin gönlünde bir kez daha yer edindi.

Daha önce de geldiği Piazza AVM’de sevenlerinin ilgisinin artarak 
devam ettiğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Sinan 
Akçıl, Şanlıurfa’dan daire almak istediğini söyledi.

Konserine “Yüzyılın aşkı” adlı eseri ile başlayan Sinan Akçıl izleyen-
lere, “Sizleri biraz daha gerilere götürmek istiyorum. 2011’de 24 ya-
şındayken ilk çıkış şarkımı hatırlıyor musunuz ?” diye sordu. “Atma” 
yanıtı alan  Sinan Akçıl, yıllarca dillerden düşmeyen bu eserini de  
seslendirdi.

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e selam gönderen Sinan 
Akçıl, izleyenlerin yoğun tezahüratları üzerine onun en sevilen 
eserlerinden birisi olan “Haydi Söyle” adlı şarkısını seslendirdi. 
Ünlü popçu, Yıldız Tilbe’nin bestelediği ve İbrahim Tatlıses’in de 
yorumladığı “Benim olmasını en çok istediğim eser” dediği “Seni 
sana bırakmam” adlı şarkıyı izleyenlerin vokalistliğinde söyledi.

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet de eden Sinan Akçıl, Mustafa 
Ceceli ile düet yaptığı “Anlarsın” adlı şarkısını ise ilk kez canlı olarak 
Şanlıurfalılar için okudu. Akçıl, “Bunun için izin almadım ama hoş-
görü ile karşılanacağıma inanıyorum” dedi.

Son günlerin popüler eserlerinden “Sen olsan bari”nin ardından 
kendi şarkılarını da seslendiren Sinan Akçıl, “Güzeller içinde bir 
seni seçtim” adlı hareketli şarkıyı Şanlıurfa’ya uyarlayarak, “Güzeller 
içinde Şanlıurfa’yı seçtim” diyerek bol bol alkış aldı.

Danslarıyla da hayranlıkla izlenen Sinan Akçıl, sahnede zaman za-
man bağdaş kurarak seslendirdiği eserlerinin ardından Karadeniz 
türküsü eşliğinde horon da tepti. Ünlü popçu, konserine son ve-
rirken, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri 
çevirmedi.

SİNAN AKÇIL ŞANLIURFA PIAZZA’DA COŞTU
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Fatma Fidan

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME ZAMANI

Sıcak yaz aylarının ardından havaların ani-
den soğuması ile birlikte hastalıkların olu-
şum sıklığı artmaktadır. Bağışıklık sisteminin 
zayıf olduğu  insanlarda soğuk algınlığı, grip 
ve özellikle viral enfeksiyonların daha fazla 
görüldüğü ortaya çıkmıştır. Ancak bağışıklık 
sistemini güçlendirerek vücut direncini art-
tırmak bazı besinlerle artık mümkün…

Bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlara 
yol açan virüs, bakteri, mantar ve parazit 
gibi mikroorganizmaların zarar verici etki-
lerine karşı koruyan bir sistemdir. Bağışıklık 
sistemi özellikle bu organizmaların vücuda 
girmesini engeller, eğer girmiş ise vücuda 
yayılmalarını engeller.  Bağışıklık sistemi bu 
görevlerini yaşam boyunca sürdürür ancak 
yetersiz beslenme, sigara alkol kullanımı, 
stres, radyasyon, hava kirliliği, güneşin za-
rarlı ışınları bağışıklık sistemini zayıflatır. Ba-
ğışıklık sistemimizin zayıflaması önemli bir 
sorundur. 

Bağışıklık sisteminin düzeltilmesi öncelik-
le sağlığımız açısından büyük önem taşır. 
Çünkü yanlış çalışan bir bağışıklık sistemi 
şekerden tutun da kalp hastalıklarına, tan-
siyon hastalıklarına, kansere, romatizmaya 
kadar pek çok hastalığı da tetikliyor. Bağı-
şıklık onarılarak tiroid metabolizması düze-
ne girer, böbrek üstü bezleri normal döner, 
bağırsak düzeni düzelir. Onların düzene gir-
mesi ile metabolizma kalıcı olarak düzelir ve 
hızlanır. Bağışıklığın onarılması ile beraber 
Telomerik yaşlanma ve metabolik yaşlanma 
ile de mücadele edilir, uykular düzene girer, 
vücut ısısı yükselir. Bu parametreler eşliğin-
de kilo fazlalarının da gidebildiği gözlemle-
niyor. Bağışıklık sistemi düzenli çalışmaya 
başladığında kişinin kilo fazlası ne kadar 
ise o kadar kilo veriyor ve normale dönü-
yor. Vücut yenilenip daha sağlıklı çalışmaya 
başlıyor.

Yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklık sis-
temimizi güçlendirmek mümkündür. Güçlü 
bir bağışıklık sisteminin temelinde ise;  ye-
terli ve dengeli beslenme ve antioksidan 
besinlerce zengin beslenme yer almakta-
dır. Dünya Sağlık Örgütü bu dönemde an-
tioksidan etkiye sahip olduklarından A,E,C 
vitaminleri, çinko, selenyum, magnezyum 
gibi mineralleri, omega 3,9 yağ asitlerinin 
alımını arttırmayı önermektedir. Öncelikle 
bu öğeler besinler ile doğal olarak alınma-
lıdır.

A Vitamini anti-enfeksiyon vitamin

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

C ve E vitamini zengini besinler tüketin

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

Çinkodan zengin besinler tüketin

Çinko eksiklikleri enfeksiyonların görülme 
sıklığını arttırır. Çinko kaynakları kırmızı et 
ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciğer gibi 
hayvansal kaynaklı besinler; fındık, ceviz, 
fıstık gibi kuruyemişler, süt, peynir ve kuru 
baklagillerdir.

Beslenmede Omega 3 ve Omega 9 kuralı

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

Probiyotik desteği olarak kefir tüketin

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

Soğan ve Sarımsak tüketin

Sarımsak, doğal antibiyotik olarak anılmak-
tadır. Ona bu özelliği veren ise içeriğinde 
bulunan, kükürtlü bir bileşik olan allisindir. 
Soğan ve sarımsak çok iyi birer antioksidan 
kaynağıdır ve kansere karşı koruma özelliği-
ne sahiptir. Kötü kolesterolü ( LDL ) düşürüp, 
iyi kolesterolü ( HDL) yükseltmektedir. İdrar 
söktürücü özelliği olan soğan, vücuttaki öde-
min atımına yardımcı olmaktadır. Sarımsak, 
antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu en-
feksiyonlara karşı da korumaktadır. İngilte-
re’de yapılan araştırmalar; sarımsak tüketen-
lerin üçte iki oranında soğuk algınlığı riskinin 
düştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte 
haftada altı dişten fazla sarımsak yiyenlerde 
%30 daha düşük kolorektal kanser oranı ve 
%50 daha az mide kanseri oranı olduğu sap-
tanmıştır.
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İzmir Optimum’un alışveriş ve eğlence key-
fine farklı bir soluk getiren konserlerinde, 
bu kez genç kuşağın sevilen seslerinden Elif 
Kaya hayranlarıyla buluştu. Genç müzisyen 
İzmir’deki ilk AVM konserinde İzmirlileri 
büyüledi.

Duru sesi ve farklı tarzıyla büyük beğe-
ni toplayan Elif Kaya, Optimum’da İzmirli 
hayranlarıyla hasret giderdi. Genç şarkıcı, 
konser saatinden çok önce İzmir Optimum’a 
gelerek konseri büyük heyecanla bekleyen 
İzmirlilere muhteşem dakikalar yaşattı.

Elif Kaya Şarkılarını Çocuk Hayranları ile 
Birlikte Seslendirdi
 
Birbirinden güzel parçaları ile kalpleri 
fetheden genç yıldıza İzmir’deki konserinde 
coşkulu kalabalık eşlik etti. Elif Kaya minik 
hayranlarının büyük ilgisi karşısında çocuk-
ları sahneye davet ederek şarkılarını onlarla 
birlikte seslendirdi. Konser sonrasında Elif 
Kaya’nın imza gününe katılan hayranları 
genç şarkıcı ile fotoğraf çektirme imkanı da 
buldu.

ELİF KAYA İZMİR OPTIMUM’DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ
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elimde dünden kalma yarınlarla
ansızlık anıtı bir kente geldim
ben bu şehirde en çok seni sevdim
nikotin yorgunu
titrek ellerinden içeri girdim
şehir gözlü kız dedim adına

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

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

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

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

yalnızlık yığılıyorken
esrik bir şehrin ortasına
bu gece yağmurum sana
gözbebeklerine koy beni
gidişlerinle susuyor bütün koridorlar
ama olsun
ben bu şehirde en çok seni sevdim

sevdim

Kahraman 
Tazeoğlu
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Sokak hayvanları için büyük sosyal sorumluluk pro-
jeleri gerçekleştirmeyi amaç edinen İstanbul Ceva-
hir, bu yıl projenin kapsamını genişleterek hayvan 
haklarının korunması ve sokak hayvanlarının yaşam 
haklarına saygının pekiştirilmesi için Herkes Duy-
sun projesine imza attı!

Herkes Duysun kapsamında Bana Göz Kulak Ol 
Derneği ile işbirliği yapan Cevahir AVM, dernek 
üyeleri olan Özge Özder, Aslı Tandoğan ve Ayça 
Varlıer’in yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Anıl 
Altan, Begüm Birgören, Bennu Yıldırımlar, Burak 
Deniz, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Keremcem, 
Melis Birkan, Pelin Akil, Sinan Güleryüz gibi birçok 
hayvan sever ünlünün katılımıyla Mehmet Turgut 
yönetiminde, hayvan haklarına dikkat çekecek özel 
bir video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Bütün hayvanların yaşam haklarına saygıyı pe-
kiştirmeyi hedefleyen Cevahir AVM, gerçekleş-
tirdiği Hayvan Hakları Paneli ile Herkes Duy-
sun’u taçlandırdı. Özge Özder, Mehmet Turgut, 
Sinan Güleryüz, Melis Birkan, Begüm Birgören, 
Burak Arslan ve Hasan Kızıl gibi hayvan sever 
ünlülerin katıldığı Hayvan Hakları Paneli ziya-
retçiler tarafından oldukça ilgi gördü!

Herkes Duysun projesi ile hayvan sevgisi ve 
yardımlaşma bilincini geliştirmeye yönelik çalış-
malar yapan İstanbul Cevahir, sosyal sorumlu-
luk projeleri ile ziyaretçilerine fayda sağlamaya 
devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMLER, HAYVAN HAKLARI İÇİN
CEVAHİR AVM’DE BİR ARAYA GELDİLER
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AYŞE TÜTER’DEN 
Ayın Menüsü

MALZEMELER

• 250 gr taze fasulye
• 1 kabak

• 1 patlıcan
• 2 patates
• 2 soğan
• 1 havuç

• 3 domates
• 2 yeşil biber

• 1 çorba kaşığı tereyağ
• 1 kahve fincanı sıvıyağ

• 2 su bardağı irmik
• tuz 

• karabiber
• maydanoz

• 250 gr kuşbaşı et
• 1 çorba kaşığı salça

MALZEMELER

 • 1 su bardağı ılık süt
• 1 buçuk su bardağı ılık su

• Bir çay bardağı zeytin yağı
• 250 gr margarin (yumuşatılmış)

• 1 kg un
• Kibrit kutusu kadar yaş maya

• 1 çay bardağı şeker
• 2 yumurta akı (içine)

• 1 çay bardağı ayıklanmış ay çekirdeği
• 2 yumurta sarısı üzerine

YAPILIŞI:

Ilık sütün içinde mayayı şekeri eritin 10 
dakika bekletin. Hamur yoğurma kabına 
alın. İçine zeytinyağı unu yumurtayı ilave 
edin. yoğurun. Hamur iki kat olana kadar 
bekletin. Hamuru açın oda sıcaklığındaki 

margarini sürün. 10 dakika dolap da 
bekletin. Dolapdan alın. Ay çekirdeğinin 

yarısını ilave edip yoğurup. Limon 
büyüklüğünde parçalar koparıp açma 

şekli verip tepsiye dizin. Tepside 15 dakika 
bekletip üzerine yumurta sarısı  sürün. 

Ay çekirdeği serpip 170 derece fırında 
kızarana kadar pişirin. Servis yapın. 

AY ÇİÇEKLİ AÇMA

YAPILIŞI:

Tencereye et taze fasulye iri doğranmış 
kabak patlıcan patates havuç soğan 

domates yeşil biber konur ve karıştırılır. Tuz ve 
salça konur harmanlanır. Üzerine yağlı kağıt 
kapatılıp 1 tabak konur. Ayrı bir tencerede 
irmik yağsız olarak pembeleşinceye kadar 

kavrulur. Ufak bir torbaya veya yağlı kağıda 
konup hiç hava almayacak şekilde sarılır. 
Tabağın üzerine konur. Tencerenin kapağı 
kapatılır. Kısık ateşte 1 saat pişirilir. Ocaktan 
alınır irmik bir tepsinin ortasına konur. Üzerine 

tereyağı konup harmanlanır. Yemeğin 
suyu süzülüp irmiğin üzerine dökülür ve 

karıştırılır. Etrafına sebzeli et konup karabiber 
maydanoz serpilip sıcak servis yapılır. 

GÜMÜŞTAŞ KEBABI
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Meme kanserinde erken tanı farkındalığının 
sembolü haline gelen Pembe Top, beşinci 
yılında Özge Özpirinçci’nin elinden hava-
landı. Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu 
Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçir-
diği Pembe Top Sahada projesinin bu yıl-
ki gönüllü destekçisi olan başarılı oyuncu 
Özge Özprinçci, 17 Ekim’de Anadolu Efes 
- Zalgiris Kaunas arasında oynanan karşılaş-
manın hava atışını Pembe Top ile yaptı. 

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda 
görülen kanserlerin üçte birini oluşturu-
yor. Her yıl 1,3 milyon kadına tanısı konan 
meme kanseri her sekiz kadından birinde 
görülüyor. 

Kanserden ölümlerin yüzde 14’ünden so-
rumlu olan meme kanserinde erken tanı 
ise hayat kurtarıyor. Anadolu Sağlık Merke-
zi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiy-
le meme kanseriyle mücadele konusunda 
kadınları bilinçlendirmek ve erken tanı far-
kındalığı oluşturmak için gerçekleştirdiği 
Pembe Top Sahada projesi beşinci yılında 
yeniden “erken tanı hayat kurtarır” dedi. 

Beş yıldır, tüm dünyada “Meme Kanseri 
Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında 
düzenlenen proje, başarılı oyuncu Özge Öz-
pirinçci’nin gönüllü desteğiyle milyonlarca 
kadına ulaştı. 

Pembe Top Özge Özprinçci’nin elinden 
havalandı

17 Ekim tarihinde Anadolu Efes Spor Kulü-
bü’nün Zalgiris Kaunas ile oynanan Eurole-
ague maçı, sevilen oyuncu Özge Özpirinç-

PEMBE TOP ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’NİN ELİNDEN HAVALANDI

ci’nin pembe top ile yapacağı hava atışıyla 
başladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oy-
nanan karşılaşma saat 20.00’da başladı.

Özpirinçci erken tanı farkındalığı için 
destek istedi 

Pembe Top Sahada projesine verdiği des-
tek ile ilgili konuşan Özge Özprinçci, “Bu 
kadar sık görülen bir kanser türünün erken 
tanı ile tedavi edilebilmesi ve hayatların kur-
tulabileceği gerçeği bu desteği benim için 
daha da anlamlı kılıyor. Her sekiz kadından 
birinde görülen bu kanser türünün korkutu-
cu sonuçlarının önüne yılda bir kez dokto-
ra giderek geçmek mümkün olabilir” dedi. 
Kadınlara erken tanı çağrısında bulunan 
Özge Özprinçci, “Bazılarımız korktuğumuz, 
bazılarımız da ‘bana olmaz’ ya da canım acı-
yacak diye düşündüğümüz için doktora git-
miyoruz. Bugün birçok noktada hiçbir acısı 
olmayan bu kontrollerin ücretsiz yapıldığını 
ve en önemlisi erken teşhisin hayat kurtar-
dığını unutmayalım. Sevdiklerimizle sağlıklı 
bir hayat geçirmek için atmamız gereken 
küçük adımların bizi çok büyük sorunlardan 
koruyacağını aklımızdan çıkarmamalıyız” 
diye konuştu.  Tüm dünyada milyonlar-
ca Türkiye’de binlerce kadını tehdit eden 
meme kanserinde erken tanı farkındalığın 
yaygınlaşmasına katkı sağlayabildiği için 
çok mutlu olduğunu belirten Özpirinçci, 
“Kadınların ve sevdiklerinin sağlığına değer 
veren erkeklerin destekleriyle farkındalık 
yolculuğunda büyük bir fark yaratacağımıza 
inanıyorum” dedi.  
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

ŞEKER BAĞIMLILIĞI
Adım 1: Gerçek şeker ile yapay şekerin 
yerini değiştirmeyin.

Fazla kalori almadan istediğimiz tatlı hissini 
sağlamak için üreticiler yapay tatlandırıcıları 
yaratmıştır. Bir araştırmaya göre, bu tatlan-
dırıcılar vücudun şekeri metabolize etme 
yolunu değiştirebileceği gibi bizi rahatsız 
eden pek çok olayla sorumlu tutulmakta-
dır. 2008 tarihli bir çalışmada yapay tatlan-
dırıcı verilen farelerin verilmeyenlere göre 
gün boyunca daha fazla kalori tüketerek, 
sonuç olarak kilo aldıkları ortaya çıkmıştır. 
Araştırmacılar, yapay tatlandırıcıların sindi-
rilmesinde bağırsak ve beyin arasında ka-
rışıklığa neden olduğunu belirtmiştir. Eğer 
kilo vermek istiyorsanız, bu çalışmalar sizi 
şeker bağımlılığından uzaklaştırabilir. Fakat 
düşündürücü olan ise yapay tatlandırıcıların 
şeker yüklü beslenme şeklinize yaptıklarıdır. 
Normal şekerleri yapay tatlandırıcılarla de-
ğiştirmek tıpkı sigara bağımlılığı yerine ara 
sıra puro içmeye benzer. Hala istediğiniz 
tatlı hissiyatını karşılıyorsunuz ve böylece 
asla ve asla sizi sürekli çağıran o tatlı iste-
ğinden kurtulamıyorsunuz.

Adım 2: Bir egzersiz programına başlayın 
ve beslenmenize sütü ekleyin.

Çok fazla şeker tüketimi beyindeki ödül 

mekanizmalarını geliştirmesiyle bilinmiştir 
bu nedenle de alışkanlıktan kurtulmak çok 
zor olabilir. Bu da eğer ofis çekmecenizde 
veya evinizde gofret, jelibon, şeker gibi yi-
yecekler bulunduruyorsanız, mutlaka onları 
yemek isteyeceğiniz anlamına gelir. Eğer 
onlar orada bulunuyor ve sizde bunun için 
bir tercih yapmak zorunda kalıyorsanız, 
birçoğunu yemek isteyeceğiniz düşünce-
si oldukça yüksektir. Ve yedikten sonra da 
oldukça iyi hissedeceksinizdir, ancak sadece 
bir süreliğine ve bir sonraki yeme isteğiniz 
gelene kadar... Ama şekerin hiçbir olumsuz 
etkisini almadan tüm bu güzel duygulara 
hızlıca erişmenin başka yolu ne olabilir?

Örneğin bir çalışmada, whey proteinin (süt-
te bulunan başlıca protein) tüketilmesinin 
serotonini (iyi hissetmenizi sağlayan hor-
mon) yükselttiği ve başka bir araştırmada 
da egzersiz yoluyla serotonin seviyelerine 
destek verilebileceği gösterilmiştir.

Adım 3: Yağsız ürünlere hayır deyin.

İşte yağsız gıdaların içyüzü; Yağ (sevdiğimiz 
ve tadı güzel olan bir şey) gider ve şeker 
(tadı gerçekten güzel olan bir şey) gelir. Ne-
den? Çünkü üreticiler size ürünü ''yağsız'' 
olarak satarlar, ''şekersiz'' değil. Kötü üne 
sahip suçlular olarak bilinen; salata sosla-

rı, kurabiyeler, pastalar, pudingler ve yağı 
azaltılmış yerfıstığı ezmesi vb.

Çözüm: Salata sosları ve yerfıstığı ezmesinin 
tam yağlı olanlarını tüketmelisiniz. Aslında 
içerdikleri tekli doymamış yağlar genel an-
lamda tokluğunuzu artırmaya yardımcı ola-
caktır. Yağsız diye çok fazla yiyerek gereksiz 
şeker tüketimi yapacağınızı tam yağlısından 
küçük porsiyonlar halinde yiyerek hem şe-
ker alımını azaltır hem de daha fazla doy-
muş olursunuz.

Adım 4: Uyku alışkanlığınızı geliştirin

2013'de gerçekleşen bir çalışmaya göre, sir-
kadiyen uyku döngüleri, bizi gece geç sa-
atte abur cubur atıştırmaktan uzak tutuyor. 
Eğer gün boyunca uykulu dolaşıyor isek, 
yüksek kalorili bir tatlıya karşı koymakta 
zorluk çekeriz. Diyet ve egzersiz sizi şeker-
den uzak tutmayı ne kadar başarsa bile, ye-
terli uyku almadan bunların hiçbirinin etkisi 
göremezsiniz.

Adım 5: Yakınınızda sağlıklı atıştırmalık-
lar bulundurun

Danışanlarımın çoğunda işe yaramış bir 
taktik de elinizin altında sağlıklı atıştırma-
lıklar bulundurmaktır. Bir danışanım bir gün 
araba kullanırken farkına varmadan kendini 
bir anda dondurmacının önünde buluyor. 
Ancak bir anda torpidosunda bulunan kuru 
meyveler aklına geliyor ve dondurma iste-
ğinden vazgeçiyor. Sizde yakınınızda kolay 
ulaşabileceğiniz, fındık badem, kuru erik, 
kuru elma gibi sağlıklı atıştırmalıklar bu-
lundurursanız, böyle ani atakları en sağlıklı 
yolla kolayca atlatabilirsiniz. Sizi en fazla ra-
hatlatacak sağlıklı yiyeceğinizi bulun ve dik-
katinizi dağıtmak için onu yakınınızda bu-
lundurun. Mesela çantanızda bir adet elma 
veya küçük bir paket yağsız tuzsuz patlamış 
mısır gibi...
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Prof. Dr. Semih Akı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen 
bel ve omurga rahatsızlığı tedavisinde ‘kay-
ropraksi’ yöntemiyle sonuca ulaşılabildiğini 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih 
Akı, “Bu yöntemde ameliyatsız bir şekilde 
el ile müdahale edilen omurganın sağlıklı 
pozisyonuna geri getirilmesi hedefleniyor 
ve sıkışmış sinirlerin üzerindeki baskının or-
tadan kalkması amaçlanıyor” açıklamasında 
bulundu.

Çalışma hayatındaki aktif yetişkinler bu 
uygulamadan yararlanabiliyor

Kayropraksinin kırık, omurilik tümörü ve 
enfeksiyonu dışındaki omurga hastalıkları-
nın tedavisinde uygulanabildiğini belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Re-
habilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, 
“Türkiye’de ‘yeni’ sayılabilecek bir yöntem 
olan kayropraksi, Amerika Birleşik Devletleri 

BEL AĞRILARINA “DOKUNMATİK” ÇÖZÜM: KAYROPRAKSİ

başta olmak üzere 100’den fazla ülkede ya-
sal olarak tanınıyor. Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki bir araştırmaya göre kayropraksi 
uzmanları omurga rahatsızlıklarının %90’ını 
tedavi edebiliyor. Kayropraksi hastalarının 
yaklaşık %30’u da 11 seans gibi bir sürede 
sağlığına kavuşabiliyor” dedi. Kayropraktik 
uygulamasından yoğun olarak 18-65 yaş 
arasında, özellikle çalışma hayatındaki aktif 
yetişkinlerin yararlandığını belirten Prof. Dr. 
Semih Akı, çok daha dikkatli olmak kaydıyla 
bu tedavinin çocuk ve yaşlılarda da kullanıla-
bildiğini söyledi.

Yanlış hareketler düzeltilmeli

Ev ve işyerinde yapılan yanlış hareketlerin 
düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan belirten 
Prof. Dr. Semih Akı, “Bel bölgesine yönelik 
yapılan en yanlış hareket, öne doğru eğil-
mektir. Tedaviden sonra belin daima düz tu-
tulması, iyileşmenin hızlanması açısından da 

önem taşır. Bilgisayar başında çalışan kişile-
rin de boyun ağrısına maruz kalmaması için 
ekranın mümkünse göz hizasından yukarı 
kaldırılarak mümkün olduğunca düz oturul-
ması gerekiyor” dedi.

Hastanın dikkat etmesi gereken noktalar 

Uygulamanın sonrasında bel ve boyun ağ-
rılarında hekim tarafından gösterilen eg-
zersizlerin düzenli olarak uygulanmasının 
oldukça yararlı olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Semih Akı, “Bunun yanında hastanın haf-
tada en az üç defa 20 dakikalık yürüyüş, koşu 
veya yüzme egzersizlerinden birini yapması 
gerekiyor. Bu sayede tedavi olmuş, çözül-
müş eklemlerin normal bir şekilde çalışması 
sağlanabiliyor” açıklamasında bulundu. Vü-
cudun sağlıklı çalışabilmesi için beslenme-
ye de özen göstermenin önemli olduğunu 
belirten Prof. Akı, “Yerinden kayan omurun 
etrafındaki sinirde baskı oluşur. Kahve ve şe-
ker bu baskıyı artıracağı için kahve ve şekerli 
içeceklerden uzak durulmalıdır. Taze sebze 
ve meyve tercih edilmeli. Ayrıca kaslar için 
proteinler de çok önemli” diyerek tedaviden 
sonra omurgadan kasa salınan laktik asidin 
atılması için günde en az 2-2.5 litre su içme-
nin yararlı olduğunu söyledi.

Kayropraksinin bilimsel karşılığı var

Kayropraksinin Türkiye’de ‘tamamlayıcı ve 
alternatif tıp’ kategorisinde tanımlandığı-
nı ifade eden Akı, sözlerini şöyle noktaladı: 
“Son yıllarda gerçekleştirilen ciddi bilimsel 
çalışmalarda, kayropraktik tedavi etkinliğini 
gösteriyor. Bu çalışmalar, uygulamanın bi-
limsel olarak kabul edilmesi yönündeki yak-
laşımları güçlendiriyor.”

Her beş kişiden birinde görülen bel ve omurga ağrıları yaşam kalite-
sini azaltıyor. Mavi yakalılar kadar beyaz yakalıları da etkileyen bel 
ve omurga ağrılarının her beş kişiden birinde görüldüğünü belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. 
Semih Akı, “Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde sıkça uygulanan 
kayropraksi yöntemiyle omurga ağrıları tedavi edilebiliyor” dedi.
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Dr. Rukiye Kaymaz
Dermatoloji Uzmanı

Ayak Mantarı

Ayaklarda sıkça görülen hastalıkların başın-
da gelen mantar enfeksiyonu, çoğunlukla 
ayak parmak aralarından başlayarak ayak 
tabanına kadar yayılır. Havuz, sauna, ha-
mam, soyunma odası ve duş kabinlerinde 
ayakkabı ya da terliklerin ortak kullanılması 
ayak mantarının oluşumuna etki eden en 
önemli faktördür. Hastalığın ilk aşamaların-
da tedavi olarak lokal ilaçlar kullanılabilir. 
Yalnız ilerleyen evrelerde ayak tırnaklarına 
bulaşmaması ve mantarın kendini tekrarla-

AYAKLARDA SIK GÖRÜLEN 4 CİLT HASTALIĞI

maması için uzman gözetiminde çeşitli te-
daviler uygulanmalıdır.

Nasır 

Yanlış ayakkabı seçiminden çıplak ayakla 
dolaşmaya, ayağın gün içerisinde maruz 
kaldığı basınçtan sürtünmeye kadar bir-
çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan nasır, 
ayak derisinin sertleşmesine ve kalınlaşma-
sına neden olur. Sadece deride değil, ayak 
parmak aralarında da görülebilen nasır için 
banyodan sonra düzenli nemlendiriciler ya 
da besleyici vücut yağları kullanılmalıdır. 
Nasırın ilerleyen aşamalarında ise mutlaka 
dermatolojik bir tedavi uygulanması gere-
kir. 

Tırnak Batması

Ayağın şeklini bozan ve şiddetli ağrılar ya-
ratan tırnak batıkları ise, cerrahi müdahale 
gerektirmeden giderilmektedir. Tel sistemi 

ile tırnağın cerrahi olarak çekilmesine ge-
rek kalmamakta ve tırnağın tekrar batması 
engellenmektedir. Tırnak batması sorunu 
yaşayanlar, ayakkabı seçiminde hassas dav-
ranmalı, ayak yapısına uygun ve ayağa bas-
kı yapmayacak modeller tercih etmeye özen 
gösterilmeli.

Viral Siğiller

Ayakta görülen bir diğer enfeksiyon ise, di-
rekt temas yoluyla bulaşan siğillerdir. Siğil 
ya da tıbbi ismiyle verruca, Human papillo-
ma virüsün (hpv) neden olduğu sık görülen 
bir tablodur. Yazın çıplak ayakla dolaşılması, 
ortak kullanım alanları ve eşyalarla bula-
şır. Siğil tedavi edilmezse yayılabilir. Erken 
evrede teşhis edilmesi ve dermatolojik te-
daviye başlanması uygundur. Sürülecek 
ilaçlara yanıt alınamayan durumlarda kri-
yoterapi denilen likit nitrojenle dondurma 
ya da elektrokoterle yakma tekniklerinden 
yararlanılabilir.

Günlük hayatta uzun saatler havasız kalan ve bakımı ihmal edilen 
ayaklar birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Kaşıntı ve koku-
ya sebep olan ayak mantarlarından tırnaklarda oluşan batıklara, 
derinin sertleşmesiyle belirginleşen nasır ve ayağın çeşitli yerlerinde 
çıkan siğillere kadar birçok hastalık bireylerin yaşam kalitesini düşürü-
yor. Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, 
günümüzde sık görülen ayak hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisi-
ne ilişkin önemli bilgiler verdi.
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Dr. Fatih Bünül
İç Hastalıkları Uzmanı

Kansızlık, tıbbi karşılığı ile “anemi”, doku-
lara oksijen taşıyan kan elemanlarının ye-
tersiz olması olarak tanımlanıyor. Anadolu 
Sağlık Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Fatih Bünül, Dünya Sağlık Örgütü kriterle-
rine göre hemoglobin değerinin erkekler-
de 13 g/dL, kadınlarda 12 g/dL’nin altında 
olmasının anemi olarak değerlendirildiği-
ni söyledi.

Taş, toprak, kahve ve buz yeme isteği 
kansızlık belirtisi

Erişkin bir hastada en sık görülen kansızlık 
belirtilerinin halsizlik, baş dönmesi ve çar-
pıntı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uz-
manı Dr. Fatih Bünül, “Çocuklarda büyüme 
gelişme geriliği, zekâ düzeyinde gerilik ve 
buna bağlı olarak okul başarısında düşüş 
görülebilir” açıklamasında bulunurken, yaşlı 
hastalarda da nefes darlığı, yol yürümekte 
zorlanma, ayaklarda şişlik gibi belirtilerin 
olabildiğini söyledi. Kansızlığa vücudun 
uyum sağlayabildiğini ve kansızlığın bir 
noktaya kadar hiçbir belirti vermediğine 
dikkat çeken Dr. Fatih Bünül, “Bazı özel du-

rumlarda ise; taş, toprak, kahve, buz yeme 
isteği, saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, 
dudak kenarında çatlamalar görülebilir” 
dedi.

Birden çok nedene bağlı olarak ortaya 
çıkabiliyor 

Hastaların genelde kansızlığın tek bir nede-
ne bağlı olarak ortaya çıkabileceğini düşün-
düğünün altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Fatih Bünül, “Oysa kansızlığın birden 
çok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında 
demir eksikliği, talasemi sendromları, kronik 
böbrek hastalığı, endokrin hastalıklar, B12 
eksikliği, folik asit eksikliği, kemik ve kemik 
iliği hastalıkları, kronik hastalığa bağlı ane-
miler, karaciğer hastalıkları ve emilim bo-
zuklukları yer alıyor” şeklinde konuştu.

Tedavi kansızlığın nedenine göre değiş-
kenlik gösteriyor

Kansızlığın tedavisinden önce sebebinin 
ortaya konularak nedeninin ortadan kaldı-
rılması gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Bu sebep vitamin 
eksikliği ise, verilecek ilaçlarla vitamin eksik-
liği giderilmeli. Kansızlık çok fazla ve kişinin 
yaşamsal fonksiyonlarını tehdit ediyorsa 
kan vermek de gerekebilir” dedi.

Düzenli ve doğru beslenme tedavide 
önemli

Kan yapımı için gerekli besinleri almamanın 
da kansızlığın artmasına neden olabildiğini 
vurgulayan Dr. Fatih Bünül, “Kansızlık te-
davisinde doğru ve düzenli olarak özellikle 
demir içeren gıdalar ile beslenmek önemli. 
Kansızlığı olanla özellikle karaciğer, kırmızı 
et, tavuk ve balık eti, yumurta, üzüm ve pek-
mez, kuru baklagil, kuru kayısı, kuru üzüm, 
kuru dut gibi kuru meyveler, yeşil yapraklı 
sebzeler (ıspanak, pazı) fındık, fıstık ve su-
sam tüketebilirler” önerisinde bulundu.

BUZ YEME İSTEĞİ KANSIZLIK SEBEBİ OLABİLİR
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya nüfusunun nere-
deyse yüzde 30’unu etkileyen kansızlık, saç dökülmesi, çarpıntı ve 
halsizlik gibi birçok rahatsızlığa neden oluyor. Doğru beslenmemek 
ve tedaviyi ihmal etmenin ilerleyen yaşlarda ciddi hastalıklara ze-
min hazırlayabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Fatih Bünül, “Çocuklarda büyüme gelişme geriliği, 
yetişkinlerde halsizlik ve baş dönmesi ve yaşlılarda ise nefes darlı-
ğının sebebi kansızlık olabilir. Bazı özel durumlarda ise taş, toprak, 
kahve, buz yeme isteği de kansızlık belirtisi olabilir” dedi.
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Kazançlar konusunda çok fazla şanslı de-
ğilsiniz. Para kazanmak yerine elinizdeki 
var olan paranızı değerlendirmeyi yeğle-
yin. Yapmanız gereken işler konusunda 
kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu 
özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı 
baskıcı davranışlar içinde olacak ve her 
türlü gelişmenin ardında maddi değerler 
arayacaksınız. Çevrenizdeki kişilerin so-
runlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Sos-
yal yaşantınızda bozulan dostluklarınızı 
yeniden düzeltme imkanı bulacak, derin 
bir çözülme devresine gireceksiniz. Ener-
jinizi odaklayacağınız konuları iyi belirli-
yor ve başlangıçlar konusunda oldukça 
cesaretli davranıyorsunuz. 

Satın alma ve sahiplenme isteğiniz üst 
seviyede olacak, gösterişli olmaya eği-
limli bir yapı sergileyeceksiniz. Bütçenizi 
aşmama konusunda dikkatli olmalısınız. 
İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi 
aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrul-
tusunda çalışmalar içinde olacaksınız. 
Eğer esnek davranmazsanız, zıt düşün-
celerinizden farklı tepkiler alarak, olması 
gereken durumların pozisyonları bozula-
caktır. Bazı karşıt düşüncelere karşı tak-
tikler geliştirmeniz gerekebilir. Ele aldı-
ğınız konuları zorlamanın anlamı yok. Bu 
dönemde yaratıcılığınız devam etmekte. 
Herkesin gözü önünde olmanızı sağla-
yan bir kıvılcımınız olacaktır. 

Bu dönem  iletişim çok önemli. Kısa yol-
lar ve kazançlar sizi mutlu edecek. Akıcı 
konuşmalarınızla, karşınızdakilere savun-
ma olanağı vermeden etki altına alıyor-
sunuz. Zihinsel faaliyetlerinizi güçlü bir 
şekilde dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki 
kişiler, bu kadar yoğun bir projeyi nasıl 
yapılandırarak ortaya çıkardığınıza şaşı-
rabilirler. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden 
faydalanacak çok kişiye önderlik yapa-
caksınız. Sosyal aktivitelerde bireylerin 
davranışlarını analizci bir gözle izleme-
niz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır 
içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu 
şansın yanında problemleri de berabe-
rinde getirebilir.  

İş hayatınızda aksi davranışlarda bulun-
mamaya özen gösterin. Araştırma içgü-
dünüzün yüksek olmasından kaynak-
lanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar 
içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özel-
liğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Bu  ay  
bilmediğiniz konuları araştıracak ve ge-
rekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. İstek-
leriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü 
birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış 
durumdasınız. Oldukça güçlü pozisyon-
larda çalışarak işbirliği içinde olduğunuz 
kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. 
Yeni tanışacağınız kişilere karşı mesafe 
koyma ihtiyacı içindesiniz. Olayları abart-
madan toparlamak istiyorsunuz. 

Bomba gibisiniz. İddiacı ve yargılayıcı 
tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başka-
larının fikirlerine karşı toleranslı olama-
yabilirsiniz. Sosyal açıdan aktif olmanız 
sizi şımartmasın. Önemli bir hafta. He-
defleriniz yüksek fakat egonuzu doğ-
ru kullanmalısınız. Şimdiye kadar açığa 
vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş 
yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına 
ifade etmeye başlayabilirsiniz. Kendi dü-
şünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı 
yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz or-
tamlarda ön planda olma gayretleri için-
de çaba sarf edeceksiniz. Çevrenize karşı 
nazik olmalısınız. Uzun süredir ihmal et-
tiğiniz dostlarınızı aramakta acele ediniz. 

Görüşeceğiniz kişilerin de genelde yük-
sek mevkili kişiler olmasına dikkat ede-
ceksiniz. Kafanızın bir kenarında beklet-
tiğiniz olayları yeniden başlatacaksınız. 
Gücünüzü ispat etmenin ve yaşam sı-
navlarınızdan geçirmek için uygun bir 
dönem. Kozmik etki, istekleriniz doğrul-
tusunda size destek veriyor. Venüs retro 
yaparken; Mesleki konularda tatlı dilli 
ve politik davranmanın avantajlarını gö-
receksiniz. İletişim konusunda oldukça 
başarılı ve çevrenize olumlu bir görün-
tü veriyorsunuz. Haksızlıklar konusunda 
adaletli davranışlarınızla dikkat çekecek-
siniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları ta-
rafından yanlış anlaşılabilir. 
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Bu ay maddi konularda iş imkanlarınız 
artıyor. Organizasyon çalışmalarından 
küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. 
Kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli 
isteklerinizi gözden geçirmelisiniz. Karşıt-
larınızın davranışlarına karşı takındığınız 
tavırlarda, kendi gücünüzden emin hare-
ketler sergileyeceksiniz. Kariyeriniz güçle-
niyor. Karşı şartlar sizin lehinize gelişme 
gösterecek. Hedefleriniz ile ilgili istekleri-
nizde değişimler yapmamalısınız. Kendi-
nizi denetleme gereği duyacak ve  ciddi 
aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığı-
nız ve disiplinli yapınızla göz dolduracağı-
nız bir dönemdesiniz. Çevrenizi güzelleş-
tirmek adına çalışmalar yapacaksınız.

Yeni bir çalışmaya girmemelisiniz. Sev-
diklerinizle birlikte ortak duygu birliği 
içinde olsanız bile, aranızda oluşabile-
cek sürtüşmelere engel olamayacaksınız. 
Geçmiş olaylar yüzünden tartışabilirsiniz. 
Kariyerinizle ilgili duygu yoğunluğu yaşı-
yorsunuz.. Belki de, uzun süredir bir türlü 
kopamadığınız bir arkadaşınızla yolları-
nızı ayırabilirsiniz. Güvendiğiniz ve tanı-
dığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan 
zarar görebilirsiniz. Bu dönemde iletişim 
konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu 
nedenle; beklentilerinizde yavaşlamalar 
ve gecikmeler olabilir. Daha önce üze-
rinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz 
konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın. 

Mars kişisel evinizden size enerji veriyor. 
Fakat yönetici  gezegeniniz Venüs geri 
gidiyor. Bu tür etkileşimlerin sizin için 
olumsuz bir yönü de olabilir. Birlikte çalış-
tığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. 
Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. 
Onların değişik fikirlerinden siz de etkile-
neceksiniz. Ortaklıklara açıksınız. Düşün-
celerinizin çevrenizle bütünleşmesinden 
yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak is-
teğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar 
vermekte zorlanabilirsiniz. Karşınızdaki ki-
şinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor 
ve empati yeteneğinizle onları idare ede-
biliyorsunuz. Akıllıca yapacağınız planlar 
yaşamınızda önemli bir yer tutacak.

Venüs’ün  geri  hareketi sosyal ilişkile-
rinizde zorluklara neden olacak, yanlış 
anlaşılmalar yüzünden fikir tartışmaları 
çıkacaktır.  Yeni iş kararlarınızı geciktir-
meli eski sorunlarınızı gidermelisiniz. 
Korkularınızı yenmelisiniz. Pratik bir şe-
kilde ele alacağınız konuları sonuçlandı-
racaksınız. Sizi eleştirebileceklerini sakın 
düşünmeyin. Siz oldukça zeki ve sezgi-
sel davranıyorsunuz. Empati yeteneğiniz 
doğru kullanacaksınız. Bu ay, ilginç bir 
evrensel deneyimden geçiyorsunuz. Sez-
gisel yeteneğiniz güçlenecek ve  olaylara 
farklı bir boyuttan bakacaksınız. Yine giz-
li yeteneklerinizi kullanabilme özelliğiniz 
belirginleşecek.

Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınız-
la bazı duygusal çekişmeler sonucunda 
ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir 
dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, ar-
kadaş, baba veya çevrenizde kariyerinizle 
ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşaya-
bilirsiniz. Yine dostluklarınızda sansas-
yonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. 
Bazı özel durumlarınız yeniden gözden 
geçirmelisiniz. Çevrenize kırıldığınız nok-
talarda kin duymak yerine uzlaşmaya 
yanaşmalısınız. Beklediğiniz ve değiş-
tiremediğiniz konumlarınız sizi zorlasa 
da şekil değiştirecektir. Ailenizle aşk ve 
sevgi konusunda fikir ayrılıkları yaşaya-
bilirsiniz.

İş bağlama konusunda oldukça başarılı 
bir performans sergileyeceksiniz. İçinde 
bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda 
olduğunuz her bir konuyu, kendi özel 
şartlarınıza göre değerlendirerek bir ze-
mine oturtacaksınız. Eski küslüklerin or-
tadan kalkacağı ortamlarda bulunacak-
sınız. Tartışma ortamlarından kaçınmalı, 
size enerji verecek dostlukları tercih et-
melisiniz. Politik davranmalı ve karşıt 
düşüncelere karşı taktikler geliştirmeli-
siniz. Bu çekişmeler içinde tatminsizlik 
duygusu yaşamak istemiyorsanız, ruhsal 
sağlığınıza önem vererek, düşünce ekse-
ninizin artı ve eksilerini dengede tutun. 
Sadece bir yöne konsantre olmayın.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 368.920 1 ANKAmall AVM 519.033 1 TerraCity AVM 327.690
2 City's Nişantaşı AVM 339.535 2 Forum Ankara Outlet 140.925 2 Mavibahçe AVM 323.201
3 Kanyon AVM 250.378 3 ACity Outlet 101.197 3 Espark AVM 130.007
4 İstanbul Cevahir AVM 248.547 4 Cepa AVM 69.945 4 Kulesite AVM 125.309
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 207.604 5 Kentpark AVM 69.577 5 Park Afyon AVM 121.687
6 İsfanbul AVM 202.376 6 Gordion AVM 68.133 6 Forum Kayseri AVM 114.663
7 Emaar Square Mall 155.974 7 Next Level AVM 58.401 7 Forum Gaziantep AVM 112.929
8 Trump AVM 135.374 8 Atlantis AVM 49.594 8 Forum Mersin AVM 112.479
9 Marmara Park AVM 133.705 9 Taurus AVM 47.190 9 Gebze Center 110.834

10 Brandium AVYM 110.091 10 Nata Vega Outlet 42.109 10 Forum Bornova AVM 103.675
11 İstinyePark AVM 108.260 11 Antares AVM 39.817 11 MarkAntalya AVM 98.355
12 Maltepe Park AVM 105.172 12 One Tower AVM 39.637 12 Forum Trabzon AVM 96.436
13 Mall of İstanbul 100.734 13 Podium Ankara AVM 37.537 13 Antalya Migros AVM 90.467
14 Torium AVM 97.022 14 Arcadium AVM 32.890 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.925
15 Buyaka AVM 96.742 15 Anatolium Ankara AVM 32.833 15 Point Bornova AVM 83.323
16 Palladium AVM 96.444 16 Kızılay AVM 29.204 16 MalatyaPark AVM 77.963
17 Zorlu Center 93.259 17 Panora AVYM 27.287 17 Outlet Center İzmit 68.222
18 Viaport Asia Outlet 93.011 18 365 AVM 22.824 18 Deepo Outlet Center 60.837
19 Capacity AVM 90.388 19 Tepe Prime Avenue 19.702 19 Konya Kent Plaza AVYM 60.270
20 Aqua Florya AVM 87.442 20 Armada AVM 17.157 20 Forum Çamlık AVM 57.007

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 Akyaka Park 80.774 1 ANKAmall AVM 12.175 1 HighWay Outlet AVM 7.750
2 City's Nişantaşı AVM 62.691 2 Antares AVYM 9.057 2 TerraCity AVM 6.859
3 ÖzdilekPark İstanbul AVM 61.013 3 Atlantis AVM 5.265 3 Sera Kütahya AVM 6.622
4 Kanyon AVM 51.502 4 Armada AVM 5.035 4 Kayseri Park AVYM 5.541
5 Emaar Square Mall 20.794 5 Tepe Prime Avenue 4.970 5 MalatyaPark AVM 5.421
6 Buyaka AVM 18.623 6 Kentpark AVM 4.720 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.873
7 Trump AVM 15.990 7 Nata Vega Outlet 4.531 7 Gebze Center 4.579
8 Capitol AVM 15.678 8 Cepa AVM 3.615 8 Deepo Outlet Center 3.953
9 Galleria Ataköy AVM 13.679 9 Panora AVYM 2.816 9 Korupark AVM 3.613

10 Viaport Asia Outlet 13.349 10 Gordion AVM 2.722 10 Kulesite AVM 3.383
11 İstinyePark AVM 10.418 11 Next Level AVM 2.689 11 Espark AVM 3.372
12 Astoria AVM 8.336 12 ACity Outlet 2.288 12 17 Burda AVM 3.171
13 Akasya AVM 7.786 13 Taurus AVM 2.209 13 Antalya Migros AVM 2.949
14 Zorlu Center 7.747 14 Arcadium AVM 1.901 14 Forum Mersin AVM 2.880
15 ArmoniPark Outlet Center 5.749 15 365 AVM 1.762 15 Palladium Antakya AVM 2.362
16 ArenaPark AVYM 5.709 16 Bilkent Center AVM 1.729 16 Outlet Center İzmit 2.304
17 İsfanbul AVM 5.601 17 Forum Ankara Outlet 1.626 17 Forum Bornova AVM 2.296
18 Palladium AVM 5.351 18 Anatolium Ankara AVM 1.307 18 Forum Gaziantep AVM 2.263
19 Marmara Forum AVM 4.973 19 Podium Ankara AVM 1.241 19 Zafer Plaza AVM 2.108
20 Kale Outlet Center 4.820 20 Gimart Outlet 1.108 20 Agora İzmir AVM 2.091

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 55.471 1 ANKAmall AVM 108.763 1 TerraCity AVM 64.820
2 City's Nişantaşı AVM 53.867 2 Antares AVYM 30.046 2 Mavibahçe AVM 57.126
3 Zorlu Center 50.699 3 Gordion AVM 22.156 3 Kulesite AVM 32.459
4 İstinyePark AVM 38.939 4 Nata Vega Outlet 22.002 4 Park Afyon AVM 30.678
5 Akyaka Park AVM 37.898 5 Armada AVM 17.985 5 Point Bornova AVM 30.149
6 İsfanbul AVM 35.110 6 Kentpark AVM 17.698 6 M1 Adana AVM 29.620
7 Marmara Park AVM 33.304 7 ACity Outlet 16.044 7 Optimum - İzmir 26.985
8 Mall of İstanbul 31.484 8 Podium Ankara AVM 15.156 8 41 Burda AVM 25.603
9 Kanyon AVM 29.253 9 Panora AVYM 14.247 9 Forum Bornova AVM 25.240

10 Watergarden İstanbul 27.662 10 Metromall AVM 13.547 10 Westpark Outlet AVM 23.178
11 Meydan İstanbul AVM 25.873 11 Cepa AVM 12.638 11 Agora AVM 21.107
12 Maltepe Park AVM 25.673 12 Bilkent Center AVM 12.487 12 Antalya Migros AVM 20.819
13 Trump AVM 22.279 13 Atlantis AVM 10.706 13 Mall of Antalya AVM 19.944
14 Forum İstanbul AVYM 21.555 14 Forum Ankara Outlet 10.677 14 Agora Antalya AVM 17.890
15 Hilltown AVM 20.774 15 Arcadium AVM 9.971 15 Agora Adapazarı AVM 17.845
16 Buyaka AVM 18.275 16 Next Level AVM 9.072 16 Endülüs Park 17.741
17 Kale Outlet Center 17.208 17 One Tower AVM 8.514 17 17 Burda AVM 16.761
18 212 İstanbul Power Outlet 16.188 18 Taurus AVM 8.160 18 Forum Mersin AVM 15.906
19 İstanbul Cevahir AVM 16.015 19 Gimart Outlet 6.373 19 Korupark AVM 15.241
20 Axis AVM 13.452 20 Anatolium Ankara AVM 4.955 20 MNG MALL AVM 14.775
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 368.920 1 ANKAmall AVM 519.033 1 TerraCity AVM 327.690
2 City's Nişantaşı AVM 339.535 2 Forum Ankara Outlet 140.925 2 Mavibahçe AVM 323.201
3 Kanyon AVM 250.378 3 ACity Outlet 101.197 3 Espark AVM 130.007
4 İstanbul Cevahir AVM 248.547 4 Cepa AVM 69.945 4 Kulesite AVM 125.309
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 207.604 5 Kentpark AVM 69.577 5 Park Afyon AVM 121.687
6 İsfanbul AVM 202.376 6 Gordion AVM 68.133 6 Forum Kayseri AVM 114.663
7 Emaar Square Mall 155.974 7 Next Level AVM 58.401 7 Forum Gaziantep AVM 112.929
8 Trump AVM 135.374 8 Atlantis AVM 49.594 8 Forum Mersin AVM 112.479
9 Marmara Park AVM 133.705 9 Taurus AVM 47.190 9 Gebze Center 110.834

10 Brandium AVYM 110.091 10 Nata Vega Outlet 42.109 10 Forum Bornova AVM 103.675
11 İstinyePark AVM 108.260 11 Antares AVM 39.817 11 MarkAntalya AVM 98.355
12 Maltepe Park AVM 105.172 12 One Tower AVM 39.637 12 Forum Trabzon AVM 96.436
13 Mall of İstanbul 100.734 13 Podium Ankara AVM 37.537 13 Antalya Migros AVM 90.467
14 Torium AVM 97.022 14 Arcadium AVM 32.890 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.925
15 Buyaka AVM 96.742 15 Anatolium Ankara AVM 32.833 15 Point Bornova AVM 83.323
16 Palladium AVM 96.444 16 Kızılay AVM 29.204 16 MalatyaPark AVM 77.963
17 Zorlu Center 93.259 17 Panora AVYM 27.287 17 Outlet Center İzmit 68.222
18 Viaport Asia Outlet 93.011 18 365 AVM 22.824 18 Deepo Outlet Center 60.837
19 Capacity AVM 90.388 19 Tepe Prime Avenue 19.702 19 Konya Kent Plaza AVYM 60.270
20 Aqua Florya AVM 87.442 20 Armada AVM 17.157 20 Forum Çamlık AVM 57.007

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 Akyaka Park 80.774 1 ANKAmall AVM 12.175 1 HighWay Outlet AVM 7.750
2 City's Nişantaşı AVM 62.691 2 Antares AVYM 9.057 2 TerraCity AVM 6.859
3 ÖzdilekPark İstanbul AVM 61.013 3 Atlantis AVM 5.265 3 Sera Kütahya AVM 6.622
4 Kanyon AVM 51.502 4 Armada AVM 5.035 4 Kayseri Park AVYM 5.541
5 Emaar Square Mall 20.794 5 Tepe Prime Avenue 4.970 5 MalatyaPark AVM 5.421
6 Buyaka AVM 18.623 6 Kentpark AVM 4.720 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.873
7 Trump AVM 15.990 7 Nata Vega Outlet 4.531 7 Gebze Center 4.579
8 Capitol AVM 15.678 8 Cepa AVM 3.615 8 Deepo Outlet Center 3.953
9 Galleria Ataköy AVM 13.679 9 Panora AVYM 2.816 9 Korupark AVM 3.613

10 Viaport Asia Outlet 13.349 10 Gordion AVM 2.722 10 Kulesite AVM 3.383
11 İstinyePark AVM 10.418 11 Next Level AVM 2.689 11 Espark AVM 3.372
12 Astoria AVM 8.336 12 ACity Outlet 2.288 12 17 Burda AVM 3.171
13 Akasya AVM 7.786 13 Taurus AVM 2.209 13 Antalya Migros AVM 2.949
14 Zorlu Center 7.747 14 Arcadium AVM 1.901 14 Forum Mersin AVM 2.880
15 ArmoniPark Outlet Center 5.749 15 365 AVM 1.762 15 Palladium Antakya AVM 2.362
16 ArenaPark AVYM 5.709 16 Bilkent Center AVM 1.729 16 Outlet Center İzmit 2.304
17 İsfanbul AVM 5.601 17 Forum Ankara Outlet 1.626 17 Forum Bornova AVM 2.296
18 Palladium AVM 5.351 18 Anatolium Ankara AVM 1.307 18 Forum Gaziantep AVM 2.263
19 Marmara Forum AVM 4.973 19 Podium Ankara AVM 1.241 19 Zafer Plaza AVM 2.108
20 Kale Outlet Center 4.820 20 Gimart Outlet 1.108 20 Agora İzmir AVM 2.091

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 55.471 1 ANKAmall AVM 108.763 1 TerraCity AVM 64.820
2 City's Nişantaşı AVM 53.867 2 Antares AVYM 30.046 2 Mavibahçe AVM 57.126
3 Zorlu Center 50.699 3 Gordion AVM 22.156 3 Kulesite AVM 32.459
4 İstinyePark AVM 38.939 4 Nata Vega Outlet 22.002 4 Park Afyon AVM 30.678
5 Akyaka Park AVM 37.898 5 Armada AVM 17.985 5 Point Bornova AVM 30.149
6 İsfanbul AVM 35.110 6 Kentpark AVM 17.698 6 M1 Adana AVM 29.620
7 Marmara Park AVM 33.304 7 ACity Outlet 16.044 7 Optimum - İzmir 26.985
8 Mall of İstanbul 31.484 8 Podium Ankara AVM 15.156 8 41 Burda AVM 25.603
9 Kanyon AVM 29.253 9 Panora AVYM 14.247 9 Forum Bornova AVM 25.240

10 Watergarden İstanbul 27.662 10 Metromall AVM 13.547 10 Westpark Outlet AVM 23.178
11 Meydan İstanbul AVM 25.873 11 Cepa AVM 12.638 11 Agora AVM 21.107
12 Maltepe Park AVM 25.673 12 Bilkent Center AVM 12.487 12 Antalya Migros AVM 20.819
13 Trump AVM 22.279 13 Atlantis AVM 10.706 13 Mall of Antalya AVM 19.944
14 Forum İstanbul AVYM 21.555 14 Forum Ankara Outlet 10.677 14 Agora Antalya AVM 17.890
15 Hilltown AVM 20.774 15 Arcadium AVM 9.971 15 Agora Adapazarı AVM 17.845
16 Buyaka AVM 18.275 16 Next Level AVM 9.072 16 Endülüs Park 17.741
17 Kale Outlet Center 17.208 17 One Tower AVM 8.514 17 17 Burda AVM 16.761
18 212 İstanbul Power Outlet 16.188 18 Taurus AVM 8.160 18 Forum Mersin AVM 15.906
19 İstanbul Cevahir AVM 16.015 19 Gimart Outlet 6.373 19 Korupark AVM 15.241
20 Axis AVM 13.452 20 Anatolium Ankara AVM 4.955 20 MNG MALL AVM 14.775
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MALl&MOTTO / Röportaj

Sevgili Efekan oyunculuğa başlama serüvenini 
Mall&Motto okuyucuları için kısaca anlatabilir 
misin?

Biraz klasik olacak ama oyunculuk hep hayalim 
olan bir meslekti. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek 
lisans yaparken, oyunculuk okuluna da gitmeye 
karar verdim. Orada zamanın nasıl su gibi akabi-
leceğine şahit oldum diyebilirim. Dedim ki, ben 
buyum, bunun peşinden gitmeliyim. Daha sonra 
sosyal medya üzerinden menajerim Ufuk Ergin 
ile tanıştık. Hayallerimin peşinden koşarken, bana 
çok güzel fırsatlar sundu, bende sevdiğim işimi şu 
anda keyifle yapıyorum.  
 
Geçtiğimiz yayın döneminin en çok ilgi gören 
dizilerinden biri olan “Ufak Tefek Cinayetler” 
dizisine nasıl dahil oldun?

Açıkçası önce sosyal medyadan “Ufak Tefek Cina-
yetler dizisi Serhan Aksak’ın gençliğini aramaya 
başladı” gibi haberler gözüme çarptı. Daha sonra 
menajerim beni bu iş için sunduğundan bahsetti 
audition’u çekene kadar benzediğimi düşünmü-
yordum hatta izleyince çok şaşırdım karakteri iyi 
gözlemledim ve epey çalıştım sonra tekrar bir au-
dition’a şirkete çağrıldım sonrasında bir baktım 
artık “Genç Serhan”dım. 

EFEKAN CAN:
“Küçüklüğümden 
beri Superman 
hayranıyım”

EFEKAN CAN:
“Küçüklüğümden 
beri Superman 
hayranıyım”
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Röportaj

İçinde olmak istediğin bir proje ve oynamak istediğin bir rol 
hangisi olurdu?

Küçüklüğümden beri superman hayranıyım, supermanın her pro-
jesine talibim. 
 
Hangi oyuncuları izlemekten keyif alırsın?

Kesinlikle Tom Hardy!
 
Efekan’ın bir günü nasıl geçer?

Kahvaltı beni mutlu eden şeylerden biridir kesinlikle. Bu yüzden 
önce kahvaltımı yaparım, fazla ara vermeden spora giderim. Gü-
nün kahve saatlerini de fazlasıyla seviyorum. Bazı günler gitarımla 
oynayarak söz yazarım, beste yaparım. Bazen mağazaları ve kitap-
çıları gezerim. Günlerim oldukça sakin geçer yani anlayacağınız.
 
Alışveriş merkezlerine gidiyor musun? Gidiyorsan en çok ter-
cih ettiğin AVM hangisi?

Gidiyorum tabii ki, günümüzde AVM’ler yeni yaşam alanlarımız 
oldu diyebiliriz. 
 
Kıyafetlerinde olmazsa olmazın nedir?

Kesinlikle beyaz tişörtlerim. Aynı kesim beyaz tişörtlerimden, on-
larca var.
 
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?

Sadelikten yana ama basitlikten uzak.
 
Neyi asla giymezsin?

Slip mayo herhalde. 
 
Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?

Var, “Özel bir anlamı var mı?” diye sık sık sorulan kolyem. Negatif-
liğimi nötrlediğine inanıyorum.
 
Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi renk ağırlıklı?

Beyaz ve siyah.
 

Alışveriş yapmayı sever misin? Kiminle alışverişe çıkarsın?

Alışverişi seviyorum ama daha çok alışveriş aralarında yenen ye-
meklerden dolayı. Kız arkadaşımla çıkıyoruz genelde kıyafetlerimi 
de o seçer.
 
İndirimleri takip ediyor musun?

Takip etmiyorum ama denk gelince fırsatı kaçırmıyorum.
 
Son olarak sence AVM’ler .............. Boşluğu doldurur musu-
nuz?

AVM’ler kışın sıcak, yazın serin.



102

MALl&MOTTO / Haberler

Zorlu Center “Zorlu’da Engel Yok” projesi ile, Uluslararası Alışveriş 
Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından Community Support Awards 
(Toplumsal Destek Ödülleri) programından ödüle layık görüldü.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) alışveriş merkezi 
sektörünün en yenilikçi ve en etkili girişimlerini cesaretlendirmeyi 
amaçlayan Community Support Awards (Toplumsal Destek Ödülle-
ri) programında bu yıl Zorlu Center’ın “Zorlu’da Engel Yok” projesini 
ödüllendirdi.

Amsterdam’da gerçekleşen ödül töreninde Zorlu Center adına 
ödülü alan Zorlu Gayrimenkul Pazarlama Müdürü Dr. Nur Ziyaoğlu 

Aytekin, “Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ICSC 
Community Support Awards’dan ödül almış olmanın gururunu ya-
şıyoruz. Zorlu Center olarak tüm misafirlerimizin rahatlığı ve kon-
foru için çalışıyor, hiçbir engel ile karşılaşmaksızın Zorlu Center’da 
keyifle vakit geçirmelerini hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun bir par-
çası olarak ‘Zorlu’da Engel Yok’ projemize Rehber Köpekler Derneği 
iş birliği ile hayat verdik. Zorlu Center’ı engelliler için ‘Erişilebilir ve 
Sosyalleşilebilir Destinasyon’ yapmayı amaçlayan ‘Zorlu’ da Engel 
Yok’ projemiz ile almış olduğumuz bu ödül, bugüne kadar göster-
diğimiz çabaların ne kadar değerli olduğunun işareti olurken, bize 
çok daha fazlasını yapma motivasyonu sağlayacaktır” açıklamasın-
da bulundu.

Zorlu Center’ın “Zorlu’da Engel Yok” projesi
ICSC Foundation tarafından ödüle layık görüldü
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TÜRK MARKALARI MAPIC’TE
YURT DIŞI HEDEF PAZARLARINI VE YENİ İŞ BİRLİKLERİNİ HEDEFLEYEN 

14-16 Kasım tarihlerinde Cannes-Fransa’da düzenlenecek MAPIC, perakende sektöründen birçok uluslararası markayı 
ağırlıyor. Türkiye’den öncü markalar, İHKİB ve BMD iş birliğiyle kurulan Turkish Brands standında 5. kez yerini alıyor.  
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MINISTRY OF TRADE

REPUBLIC OF TURKEY

CEM DİNO 
adL, Yurt Dışı Perakende Direktörü

  Dünya markası olma adına çıktığımız bu yolculukta biz de 
MAPIC’teyiz. Taşıdığı büyük potansiyeli en verimli şekilde kullanıp yeni 
işbirlikleri kurmak adına dünya ile markamız arasında köprü kuran 
MAPIC çok önemli ve büyük bir fırsat. 

UFUK ASLAN
Aker, Genel Müdür

  Türkiye’nin en önemli kumaş, eşarp ve hazır giyim üreticisi 
olarak, dünyanın perakende sektöründeki yıldız şehirlerinde de Türk 
markaları arasında aranan isimlerden olmayı hedefl iyoruz. MAPIC’ te 
markaların uluslararası pazara kendini en iyi anlatabileceği şekilde 
oluşturulan sinerjinin de etkisiyle, Aker markası olarak yeni işbirlikleri 
kurmakta önemli ve büyük adımlar atacağımıza inanıyoruz.  

ABDULLAH KAVUKCU
Simit Sarayı, Yönetim Kurulu Başkanı

  Simit Sarayı olarak, uluslararası platformlarda olmayı 
önemsiyoruz. MAPIC, dünya markalarını bir araya getiren bir 
oluşum. Uluslararası iş birlikleri açısından, önceki senelerde 
yaşadığımız deneyimimiz oldukça önemliydi.   

ÖZGÜR İNANÇ SEZGİNER
LC Waikiki, Uluslararası Mağazacılık 
Genel Müdür Yardımcısı (Rusya)

  Perakende ve gayrimenkul dünyasındaki yenilikçi yaklaşımlar, 
değişen trendler, yeni nesil uygulamaların tartışıldığı MAPIC, 
sektörümüzü yakından ilgilendiren gelişmelerle ilgili bilgi ve fi kir 
alışverişinin yapıldığı çok önemli bir platform konumunda.  Dünyanın 
41 ülkesinde, yaklaşık 900 mağazası ve “iyi giyinmek herkesin hakkı” 
misyonuyla ulaşılabilir modayı sunan, 2023 yılında ise Avrupa’nın 
en başarılı ilk üç moda perakendecisinden biri olmayı hedefl eyen 
şirketimiz, küresel vizyonu çerçevesinde MAPIC’de etkin olarak yerini 
almaya devam edecektir.  

OSMAN ARAR  
D’S Damat CEO

  Global markalar olma yolunda, stratejimiz doğrultusunda, 
hızla yürüyen bir şirket olarak, MAPIC bizim için önemli bir 
buluşmadır. Tüm yatırımcılar ve potansiyel iş birliği yapabileceğimiz 
franchise adaylar ile bir buluşma noktası gördüğümüz MAPIC, global 
pazarlarda genişlememizi destekleyen önemli bir güvendir.  

SERDAR ERSOY
DeFacto, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

  Bir klasik haline gelen, dünyanın önemli fuarlarından biri olan 
MAPIC’te, global hedefl erimiz doğrultusunda büyüyen markamızla 
bu yıl da yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sektörün binlerce 
ziyaretçisiyle bir araya gelmek ve mevcut potansiyelimizi yeni iş 
birlikleriyle global pazarlarda desteklemek için MAPIC bizim için önemli 
ve değerli bir buluşma noktasıdır.  

EREN ÇAMURDAN 
Ay Marka Mağazacılık Genel Müdürü  

  MAPIC, farklı ülkelerden potansiyel ortaklar ve işletme birimleriyle 
buluşmak için ideal bir platform. Geçtiğimiz yıl, organizasyonun amacını 
tam anlamıyla benimseyerek markamızla iş birliği yapmak isteyen 
fi rmalarla 30’dan fazla toplantı gerçekleştirdik. 

SEYİDULLAH NEBATİ  
B&G Store Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanı 

  MAPIC,markamızın yeni başlayan uluslararası yolculuğunun 
önemli bir durağı, global yatırımcılarla tanışmamızı ve iletişim 
kurmamızı sağlayan en önemli buluşma noktasıdır.  

YAMAN İNÖNÜ YARDIMCI   
Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Başkanı

  “Dünyada bir gün herkes, Türk kahvesini tadacak!” 
mottomuzu bir adım daha ileriye götürmek adına bu sene 
de MAPIC’teyiz!  

NEJDET AYAYDIN  
İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi

  Global hedefl erimiz doğrultusunda büyümeye devam eden 
markalarımızla her sene olduğu gibi bu yıl da MAPIC çatısı altında 
bulunmaktan mutluyuz. Sektörün binlerce ziyaretçisiyle bir 
araya gelmek ve mevcut potansiyelimizi yeni işbirlikleriyle global 
pazarlarda desteklemek için MAPIC bizim için önemli ve değerli bir 
buluşma noktasıdır.  

UMUT BOZ
Knitss, CEO

  İlhamını geometrik form ve şekillerden alan, modern, güçlü, 
kendine güvenen şehirli kadınlara hitap eden KNITSS markamız 
ile bu sene biz de MAPIC’teyiz. İlk kez içinde bulunacağımız bu 
organizasyonla güçlü iş birlikleri kurmayı, özel fırsatlar yaratmayı ve 
stratejik ortaklıklar edinmeyi umuyoruz.   

HİLAL SUERDEM   
Kiğılı CEO 

  MAPIC bizi global dünyaya bir adım daha yaklaştıran, bütünleştiren 
bir penceredir. Uluslararası bir yapı içerisinde bulunmak markalaşma 
adına atılan en önemli noktalardan biri olduğunu söyleyebilirim. ‘Made 
in Turkey’ yerine ‘Brand of Turkey’ algısını oluşturmak adına bu sene de 
MAPIC’teyiz…  

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
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