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Ve nihayet beklenen 2020 geldi. Bu yıl ilk sayımız ile karşınızdayız. İlk önce 
hareketli ve bereketli bir yıl geçirmeyi sektörümüze diliyorum. Bu sayımızda 
sizinle bir tespitimim paylaşmak istiyorum. Ümraniye’de yer alan Akyaka Park 
AVM’de geçen ay Alişan Konseri gerçekleştirdik, bu bağlamda AVM’de vakit 
geçirecek ve birçok mağazayı ziyaret edecek geniş bir zamanım oldu.

Hain 15 Temmuz kalkışmasından sonra malum TMSF’ye yönetimi geçen 
bir proje olduğunu hepimiz biliyoruz. Yönetim devrinden sonra projenin, 
15 Temmuz ile bağlantısı ve basın yansımalarından sonra ciddi bir ziyaretçi 
erozyonu yaşanmış ve sürekli irtifa kaybetmişti. Ama bu ziyaretimde gördüğüm 
manzara çok farklı idi. Yeni markalar açılmış, kiosklar dolmuş, cıvıl cıvıl 
bir AVM vardı karşımda. Emeği geçen herkese sektör adına teşekkür etmek 
istiyorum. Özellikle AVM Müdürü Gürkan Bey ve proaktif ekibi sürdürülebilir 
bir performans ile bölgede önemli bir çekim noktası oluşturmuşlar. Bir daha ki 
ziyaretimde kendilerinden izledikleri yol haritalarını sorup sizinle paylaşacağım 
bir röportaj isteyeceğim.

Bir de bu senenin trendlerinden olan kitap fuarlarına dikkat çekmek istiyorum. 
Çok okuyan bir toplum değiliz. Bu noktada AVM’ler de kitap fuarlarının daha 
sık açılarak geniş katılımlara ulaşacak organizasyonlar desteklenmeli. Hatta 
AVM içerisinde kitap okuma alanları oluşturularak sosyalleşme adına katma 
değer oluşturulmalı diye düşünüyorum. Böylece sosyal medya yerine özellikle 
çocuklar ve gençler daha sağlıklı bir düşünce yapısına kavuşur.

Okumak ve oku diye başlayan her güzellik adına,
İyi okumalar ve iyi seneler…
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Asıl, bir görevi devretmek büyük bir 
erdemdir.

12 yılda 51 ilde 250 noktaya ulaştık.

Türkiye AVM sektörü en kötüsünü geride bıraktı.

Bu çok özel projenin bir parçası olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz.

Türkiye’ye değer katmak için varız.

İşin özü; beklentiyi doğru tespit ederseniz ona 
yanıt bulmanız karmaşık olmuyor.

Sektörde ilk defa “eğlence perakendesi” 
kavramını yeniden yorumlayıp, sahiplendik.

Güzel bir yıl bekliyoruz.
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MURAT ÖZYEĞİN:
“ASIL, BİR GÖREVİ DEVRETMEK
BÜYÜK BİR ERDEMDİR”

Ekim ayında FİBA Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini devralan Murat Özye-
ğin, gayrimenkul sektörünün önemli isim-
lerini bir araya getiren RE360 Konferansı’na 
katıldı. Aile Şirketlerinde Jenerasyonlar 
Arası Geçişler konulu söyleşiye konuk olan 
Murat Özyeğin, FİBA Grubu Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı devir sürecini ve oluşturduk-
ları aile anayasası modelini anlattı. 

FİBA Grubu şirketi olan; Türkiye, Çin, Ro-
manya ve Moldova’da toplamda 600 bin 
m2’den fazla kiralanabilir alan ile hizmet 
veren FİBA Commercial Properties (FİBA 
CP), Swissôtel The Bosphorus’ta düzenle-
nen RE360 Zirvesi’nin ana sponsoru oldu.   

Zirve kapsamında düzenlenen, moderatör-
lüğünü Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi 
Alkaş’ın üstlendiği “Şirketlerde, Özellikle 
de Aile Şirketlerinde Jenerasyonlar Arası 
Geçişler ve Sürdürebilirlik” konulu söyleşi-
nin konuğu; Ekim ayında başkanlık görevi-
ni Hüsnü Özyeğin’den devralan FİBA Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin 
oldu. 

Başkanlık görev devrinin yıllar öncesine da-
yanan, eğitim hayatı ile başlayan bir süreci 
kapsadığını anlatan Murat Özyeğin, grup 
dışında ve grup içinde çok farklı alanlarda 
tecrübe kazanma şansı edindiği, ancak tüm 

bunlar içindeki en büyük şansının Hüsnü 
Özyeğin olduğuna dikkat çekti. Özyeğin, 
“Yıllar boyu beni ve kız kardeşim Ayşecan 
Özyeğin’i bir takım oyuncusu olarak kabul 
eden hata yapmamıza, hatalardan ders çı-
karmamıza izin veren bir Hüsnü Özyeğin 
olmasaydı bu sorumluluğu almamız çok 
daha zor olurdu. Bence görevi devralmak 
bir tarafa, asıl, devretmek büyük bir er-
demdir” dedi.

Gelecek jenerasyonları da kapsayan aile 
anayasası.

Murat Özyeğin: “Yaklaşık 14 ay evvel devir 
konusu gündeme geldiğinde, o ay danışma 
kurulu toplantısı için gittiğim Harvard Bus-
siness School’da Dekan Dean Nitin Noh-
ria’nın yönlendirdiği bir uzmandan destek 
alarak Aile Anayasamızı oluşturduk. Sade-
ce bu jenerasyonu değil, gelecek jeneras-
yonları da kapsayan, sürdürülebilir, onların 
da işe giriş kurallarını ve farklı konularda-
ki haklarını, limitasyonlarını belirleyen bir 
sistem kurduk. Kurum içindeki kurumsal-
laşmanın ve yöneticilerimizin önemini, de-
ğerlerimizi ortaya koyan aile anayasamızı 
yazdık. Amacımız ileriki jenerasyonların da 
kurucumuz Hüsnü Özyeğin’in değerlerini 
benimsemesi. Bu çalışmamız ile pek çok 
aile şirketine de ilham verdiğimizi düşünü-
yorum” dedi. 

FİBA CP yatırımı M1 Adana AVM’ye prestijli 
ödül…

FİBA CP, RE360 kapsamında düzenlenen ve 
Türk gayrimenkul sektörünün en prestijli 
ödül töreni olarak adlandırılan Sign of the 
City Awards’ta da M1 Adana AVM projesi 
ile En İyi AVM Ödülü’ne layık görüldü. 

Ödül sürecinde; profesyonel olarak yöne-
tilen, kiralanabilir alanı 5 bin m2’den daha 
büyük olan, en az 30 işletme birimi bulu-
nan ve otoparka sahip ticari gayrimenkul-
ler değerlendirildi. 

Böyle anlamlı bir ödülü almaktan çok mut-
lu olduklarını anlatan Fiba Commercial 
Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Yurdaer Kahraman; “M1 Adana Alışveriş 
Merkezi yapmış olduğumuz büyüme ve 
renovasyon projesi sonrası sadece Ada-
na’nın değil, aynı zamanda bölgenin cid-
di odak noktası haline geldi. Yaklaşık 90 
bin m2 alan üzerinde kurulu merkezimiz; 
ulusal ve uluslararası perakendecilerin yer 
aldığı önemli trendlere imza atarak, güçlü 
marka karması ile yılda 15 milyon ziyaret-
çiye keyifli bir deneyim sunuyor. Adana ve 
bölgeye olan sorumluluğumuzun bilinciy-
le yaptığımız tüm çalışmalarımızda, ticari 
gayrimenkul sektörüne değer kattığımız 
için mutluyuz” dedi. 

Murat Özyeğin
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Yurdaer Kahraman
Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi



/CapacityAVM
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P erakende sektörünün en önemli aktörü 
olan AVM’ler, 2017 yılının son çeyre-

ğinde ekonomik görünüme bağlı ortaya çı-
kan kötü senaryoları geride bırakarak, 2020 
yılına büyük yatırım haberleri ve ciro hedef-
lerini yükselterek giriyor.

Merkez Bankası‘nın başlattığı faiz indirimleri 

TÜRKİYE AVM SEKTÖRÜ
2020 HEDEFLERİNİ YÜKSELTTİ

Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !

ve kurun dengelenmesi ile birlikte normale 
dönen ekonomik görünüm, tüm sektörlerde 
olumlu bir havaya neden oldu.  AVM’lerde 
2019 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen ciro-
lar, sektörde 2020 yılının ekonomik hedefle-
rinin de yükselmesine, ulusal ve uluslararası 
önemli proje haberlerinin artmasına neden 
oldu. 

GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama Ve Da-
nışmanlık A.Ş. CEO’su ve aynı zamanda Alış-
veriş Merkezleri Yöneticileri Derneği AVM-
DER'in Başkanı Tahir Çelik, 2020 yılında 
iddialı AVM projelerinin geldiğinin müjdesi-
ni verdi.  “Türkiye AVM sektörü en kötüsünü 
geride bıraktı” diyen Çelik “AVM-DER ola-
rak 2020’de ülkemizin ekonomisine güven 
duyuyoruz. Bu güvenle yeni yılda  Ankara, 
İzmir, Antalya, İstanbul’da yeni AVM’ler 
açılıyor, ancak bunlardan en önemlisi Kay-
seri’de uluslararası arenada çok önemli bir 
proje olan KUMSmall Factory Projesidir.  
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük karma 
AVM projesi olan KUMSmall Factory, Cum-
hurbaşkanlığı projesi olarak 2 milyar liraya 
yakın maliyeti ile TOKİ  tarafından hayata 
geçirildi. Türk mobilya sektörüne 365 gün 
fuar imkanı ile büyük ölçüde uluslararası bir 
çekim gücü yaratacak.

KUMSmall Factory içerisinde AVM, iş mer-
kezi, otel ve eğlence merkezi gibi birçok 
seçenek bulunacak ve dünyanın ünlü yerli 
ve yabancı markalarını bir araya getirecek. 
KUMSmall Factory, 1 milyon 500 bin met-
rekare açık, 302 bin metrekare kapalı alana 
kurulan 180 bin metrekarelik kiralanabilir 
alanında 400 adet mağaza ve 6 bin araç-
lık otoparkıyla hizmet verecek. KUMSmall 
Factory, mağazalarıyla moda tutkunlarına, 
restoran ve kafeleriyle her şeyin en iyisini 
arayan lezzet düşkünlerine hitap edecek.”  
dedi.    



Yat ır ımlar ın ıza Değer Kazand ır ır !
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KİĞILI 50 BİN KİŞİ İLE MAĞAZA AÇTI

Kiğılı, Azerbaycan’daki yeni mağazalarını 
Oktay Kaynarca ile açtı

Erkek giyimin öncü markalarından Kiğılı’nın 
Azerbaycan’daki yeni mağaza açılışları, Kiğılı 
tutkunları ile Oktay Kaynarca sevenlerini bir 
araya getirdi. Törene yoğun ilgi gösteren mi-
safirler, keyif dolu anlar yaşadı. 

Kiğılı, yurt dışı yatırımlarına Azerbaycan’la 
devam ediyor. Başkent Bakü’nün en popüler 
alışveriş merkezi olan Park Bulvar ile şehrin 
en işlek caddelerinden Elimler Caddesi’nde 
mağaza açan Kiğılı’nın açılış törenleri Oktay 
Kaynarca ile renklendi. Bakü’nün popüler 
noktalarında Azerbaycanlı tüketicilerle bulu-
şan yeni mağazaların açılış töreninde keyifli 
anlar yaşandı. Sevilen sanatçı Oktay Kaynar-
ca’nın gerçekleştirdiği imza töreni ile süren 
etkinlik, samimi sohbetlere sahne oldu. 

Kardeş ülkede sevgi seli 

Azerbaycan’daki mağaza açılışlarında ko-
nuşan Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Büyük 
hedeflerle genişlettiğimiz yurt dışı ağımızda, 
Balkanlar’dan sonra Kafkasya’ya açıldık. Kar-
deş ülke Azerbaycan, hem iç pazarda tüketici 
talebinin yüksek olduğu hem de Türk yatı-

rımcılar için büyük potansiyelleri barındıran 
bir ülke. Biz de Kiğılı olarak, yatırımcı ruhu-
muz gereği bu potansiyelleri değerlendirip, 
şehrin en canlı ve işlek bölgelerinde mağaza 
açılışlarına devam ediyoruz. Bu vesileyle sev-
gili dostumuz Oktay Kaynarca’ya ve değerli 
Azerbaycan halkına, mağaza açılışlarımızda 
bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi 
sunarım.” 

Seçtiği özel koleksiyonları moda severlerle 
buluşturan Oktay Kaynarca ise açılışa yönelik 
“Bu yıl Kiğılı ile birbirinden başarılı işlere imza 
atıyoruz. Şimdi sınırları aştık ve Azerbaycan’a 
geldik. Kiğılı koleksiyonlarından özel parçalar 
seçmek ve bu koleksiyonları yurt içi ve yurt 
dışındaki sevenlerimle buluşturmak benim 
için de çok gurur verici bir deneyim. Bu ba-
şarılı iş birliğinin önümüzdeki dönemde de 
sürmesini dilerim” dedi.  

Şehir yaşamına ayak uyduran parçalardan 
gömleklere, kombinleri renklendiren triko-
lardan sezonun ruhuna uygun sayısız akse-
suara uzanan ürün yelpazesi ile Kiğılı, bu yeni 
mağazalarla Azerbaycan modasındaki yerini 
güçlendiriyor. Yaşamın her alanında şıklığına 
önem verenlerin favori adresi Kiğılı, birbirin-
den şık ve rahat parçaların geniş renk skala-
sı ile bu kez Azerbaycanlı erkeklerin gözde 
markası olacak. 
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FLO MAĞAZACILIK ARTIK KENYA’DA
T ürkiye’de ayakkabı sektörünün lo-

komotifi FLO Mağazacılık, büyüme 
hedefleri doğrultusunda yatırımlarına 
devam ediyor. Bu kapsamda yurt dışında 
da mağaza ağını genişletmeyi hedefleyen 
FLO, daha önce bulunmadığı Kenya paza-
rına giriş yaptı.

FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç 
“Türkiye’yi farklı coğrafyalarda temsil et-
mekten ve yeni ülke pazarlarına girmek-
ten dolayı gurur duyuyoruz”

Türkiye ve yakın coğrafyada 600’e yakın 
mağazayla hizmet veren FLO Mağazacı-
lık, ülkemizde gerçekleştirdiği yatırımların 
yanı sıra yurt dışında da büyümeye devam 
ediyor. 2023 yılında Türkiye’den çıkacak 
10 global markadan biri olmayı hedefle-
yen FLO Mağazacılık, bu kapsamda yurt 
dışı mağaza açılışlarına da ağırlık verdi 
ve Afrika’da yer alan Kenya pazarına giriş 

yaptı. Aralık ayında açılışı gerçekleştirilen 
mağaza 674 metrekare büyüklüğünde bu-
lunuyor.

Açılışı değerlendiren FLO Mağazacılık 
CEO’su Burak Övünç, başarılı bir yıl geçir-
diklerini vurgulayarak Doğu Avrupa ve Af-
rika’da büyümeye devam ettiklerini söyle-
di. Övünç “2023 yılı hedeflerimiz arasında 
Türkiye’den ABD’ye 300 milyon dolarlık 
ihracat sağlamak, 300 yurt dışı mağaza 
sayısına ulaşmak ve yüzde 80’i yerli üretim 
olmak üzere yılda 10 milyon çift ayakkabı 
satışı gerçekleştirmek bulunuyor. Yurt dı-
şındaki çok güçlü mağaza ağımız, global 
pazarlarda büyüme stratejimizin omur-
gasını oluşturuyor. Bu nedenle yeni ülke 
pazarlarına girmeye ve mağaza sayımızı 
artırmaya önem veriyoruz. Türkiye’yi fark-
lı coğrafyalarda temsil etmekten ve yeni 
ülke pazarlarına girmekten dolayı gurur 
duyuyoruz” dedi.

Burak Övünç 
FLO Mağazacılık CEO’su
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124 YILLIK YOLCULUĞUN EN HOŞ DURAKLARINDAN BİRİ;  
ATELIER REBUL İSTİNYEPARK

Eczacılık geleneğinden doğan, 124 yıllık 
mirasla Türkiye'de ve dünyada hızla bü-
yümeye devam eden ATELIER REBUL; Tür-
kiye'nin en prestijli AVM'lerinden İstinye-
Park’taki görkemli mağazasının kapılarını 
açtı.

Nesillerdir süregelen bilgi birikimi ve dene-
yimi sayesinde, doğanın saflığını bir sanat-
çı hassasiyetiyle işleyen, güzelliği ve sağlığı 
bilimsel uzmanlıkla bir araya getiren Ate-
lier Rebul, Türkiye’deki 21. mağazasını açtı. 
Geçmiş ve günümüzü harmanlayan marka, 
sağlık ve güzellik atölyesi konseptiyle bü-
yümeye devam ediyor. 

Sıcaklık ve rahatlığın atölye ruhu ile dengeli 
kompoziyonu, miras ve geleneklerine olan 
bağın titiz vurgusu, İstinyePark konumuna 
özel modern dokunuşlar ve gelişen tasa-
rım yaklaşımı ile bir araya geldi. Konsepti 
ile içeriye girildiği anda büyüleyen mağa-
zanın her noktasında, tartışmasız Atelier 
Rebul tadını alıyorsunuz ancak her nok-
tada ayrıca sunulan o konuma özel bir tat 
daha var; İstinyePark mağazasındaki kişiye 

özel servis bölümü de böyle… Seçeceğiniz 
kokudaki kolonyayı, geri dönüşümü de 
destekleyen şişelere doldurup, dilediğiniz 
mesaj ve isimle kişiselleştirebilirsiniz. Bu 
kişiye özel servis alanı, tam da eski Rebul 
Eczanesi’nden hatırladığımız bir deneyim 
aslında. Ayrıca bu özel bölümde Atelier 
Rebul’un çok sevilen zamansız İmza Kolek-
siyonu kokularını, isminize özel hazırlanmış 
parfüm şişenize yeniden dolum yaptırarak, 
hem ekonomik, hem de çevreci yaklaşımıy-
la sürdürülebilirliğe destek veriyorsunuz.

Konsepti, tasarımı ve servis anlayışıyla 
ortaya çıkan bu mağaza, bir mekân tasa-
rımından çok, bir markanın özenli, hedef-
lerine odaklanmış yolculuğunun en hoş 
duraklarından biri. 

Atelier Rebul koleksiyonlarında yer alan 
kolonya, parfüm, vücut bakım ürünleri, ev 
parfümleri, mumlar, cilt ve saç bakım ürün-
leri için doğal ve toksin içermeyen içerikle-
ri, dünyanın her köşesinden özenle seçerek 
bir araya getirmeye, güzellik ve sağlık tut-
kunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.  

MALl&MOTTO / Haberler
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“GEBZE CENTER AVM’NİN DOLULUK 
ORANINI %91’E ÇIKARTTIK”

Gebze Center AVM’nin yönetimini ya-
pan FİBA Commercial Property Ma-

nagement, Perakende Günleri’ne katıldı. 
Program kapsamında düzenlenen etkinlikte 
konuşan Fiba CP CEO’su ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Ocak 2019 
itibariyle Gebze Center AVM’nin yönetimini 
ve kiralamasını üstlenmiştik. Yaklaşık 130 
mağazanın yer aldığı Gebze Center AVM, o 
dönemde yüzde 80 doluluk oranına sahip 
bir merkez idi. Doluluk oranını yüzde 11 ar-
tırdık” dedi. xz   vv

Ziyaretçilerinin sadece alışveriş keyfini de-
ğil yaşamını da renklendiren Gebze Center 
AVM’nin yönetimi Ocak 2019 itibariyle FİBA 
CP çatısı altında faaliyet gösteren AVM ki-
ralama ve yönetim şirketi FİBA Commercial 
Property Management’a (FİBA CPM) devre-
dilmişti.

Fiba CPM yönetimi ile Gebze Center AVM’de 
son bir yılda yaşanan değişimler İstanbul 
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Perakende Günleri’nde düzenlenen özel bir 
toplantıda değerlendirildi. 

Etkinlik kapsamında basın mensuplarıyla 
bir araya gelen Fiba Commercial Properties 
CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer 

Kahraman, Fiba CPM çatısı altında yaptıkları 
çalışmalara dikkat çekti. 

Kahraman; “Tecrübelerimizi hem kendi ticari 
gayrimenkullerimize hem de diğer kurum-
lara aktarmak hedefiyle geçen yıl kurulan 
Fiba CPM, Fiba CP çatısı altında yürütülen, 
Türkiye’de ve global arenada kiralama, AVM 
ve varlık yönetimi, proje yönetimi, mimari 
tasarım ve inşaat yönetimi hizmetlerinin bir 
yansıması. Kiralama, AVM yönetimi, proje 
ve varlık yönetimi, entegre tesis yönetimi, 
mimari tasarım ve inşaat yönetimi, pazar-
lama ve kurumsal iletişim, iş geliştirme, in-
san kaynakları, finans ve mali işler ve hukuk 
alanlarında faaliyet gösteren Fiba CPM’de 
kiracı, müşteri ve yatırımcı taleplerini en ve-
rimli koşullarda bir araya getirerek, yöneti-
lecek tüm projelere maksimum fayda sağla-
mak için çalışıyoruz. Hedefimiz, yönetim ve 
kiralamasını üstlendiğimiz merkezlerin ticari 
başarısını ve müşteri memnuniyetini arttır-
mak, ziyaretçiler için sürdürülebilir yüksek 
kalite standartlarını oluşturmak” dedi. 

“Aylık ziyaretçi sayımız yüzde 1,5 arttı”

Fiba CPM yönetimi altında faaliyetlerini 
sürdüren Gebze Center AVM için son bir 
yılda önemli aşamalar kaydettiklerini anla-
tan Kahraman, “Ocak 2019 itibariyle Gebze 

Center AVM’nin yönetimini ve kiralamasını 
üstlenmiştik. Yaklaşık 130 mağazanın yer al-
dığı Gebze Center AVM, o dönemde yüzde 
80 doluluk oranına sahip bir merkez idi. Şu 
anda Gebze Center AVM’nin doluluk ora-
nı yüzde 91‘e çıktı. Aylık ziyaretçi sayımızı 
yüzde 1,5 artırdık. Yaptığımız tüketici araş-
tırmaları ile bölge halkının ve kiracılarımızın 
ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğ-
rultusunda ortaya çıkan konseptlere dikkat 
ederek mağaza çeşitliliğimizi ihtiyaca yöne-
lik olarak daha da kuvvetlendirdik. Gebze 
Center AVM’nin; Adidas, Boyner, DeFacto, 
Flo, Kahve Dünyası, Kiğılı, Koçtaş, Koton, LC 
Waikiki, MediaMarkt, Migros, Mudo, Nike, 
Rossman, Teknosa, Watsons... gibi mağa-
zalarıyla özel bir marka karması var. Ayrıca 
düzenlediğimiz sosyal aktivitelerle aileleri 
geri kazandık. Hedefimiz bu başarılarımızın 
üzerine güç katarak, yeni proje ve yenilikler-
le ziyaretçi sayımızı yükseltmek” dedi. 

Son olarak Fiba CPM çatısı altına Konya M1 
AVM’nin de katıldığını anlatan Kahraman, 
“Geçen ay itibariyle M1 Konya AVM’nin 
yönetimini üstlendik. Hedefimiz Fiba CPM 
kültürünü bu AVM’mize de yansıtarak yatı-
rımcılar ve ziyaretçiler için en uygun ortamı 
oluşturmak. Herkes için kazançlı ve keyifle 
vakit geçirebileceği bir merkez yaratmak” 
dedi.

Yurdaer Kahraman
Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi



Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ
Ulaş Özgüç Öner • ulas@alkas.com.tr 
Tel: 0212 284 86 50

MIPIM Contact
Emmanuel De Tissot • emmanuel.detissot@reedmidem.com 
+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mipim.com

10-13 Mart 2020 
Cannes, Fransa

MIPIM’DE BULUŞUYOR
Bu yılki ana teması “The Future Is Human” olan, dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı  

MIPIM, 31. yılında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da katılımıyla 10-13 Mart 2020 tarihleri 
arasında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşecek. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) önderliğinde Paris ve Londra çadırları arasında kurulacak olan İstanbul 
Çadırı Türkiye’nin dünya çapındaki inşaat ve gayrimenkul projelerine bir kez daha ev sahipliği yapacak.

Şehir ve bölge pavilyonları, özel sektör stantları, proje tanıtımları, potansiyel iş birlikleri sağlamak  
için b2b toplantılar, konferanslar, networking etkinlikleri ve ödül töreninin yanı sıra akıllı binalar  

ve şehirler için en yenilikçi çözümler ve uygulamalar da MIPIM’de sergilenecek.

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ PAYDAŞLARI 
ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA

26,800 Katılımcı

100 Ülke

6,380 Yatırımcı

4,100+ CEO & Yönetim Kurulu Başkanı

3,800 Stant İle Katılım 

130+ Oturum

480 Keynote ve Konuşmacı 
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ACCOR’UN TÜRKİYE PORTFÖYÜNE YENİ BİR DEĞER; 
MÖVENPICK MALATYA

Dünyanın öncü otel gruplarından Accor 
çatısı altındaki premium segment otel 
markası Mövenpick, Malatya’da, Malatya 
Mövenpick olarak hizmete giriyor.

Kendine has stili, özgün servisi ve ulusla-
rarası kimliğiyle yeni Malatya Mövenpick, 
Accor Otel Grubu ve Malatya Girişim Gru-
bu arasında 29 Kasım Cuma günü imzala-
nan sözleşme ile hayata geçirildi.

ACCOR çatısı altındaki lüks otel markası 
olan Mövenpick Hotels & Resorts, Ma-
latya’nın merkezinde Malatya Mövenpick 
olarak hizmete giriyor. Uluslararası kim-
liğiyle premium otel markası Mövenpick, 
şehrin merkezinde ve şehrin en sevilen ya-
şam merkezi MalatyaPark AVM’nin hemen 
yanı başında yer alıyor. Malatya Mövenpick 
şehrin eşsiz silüetine hakim olan şık, mo-
dern ve konforlu 202 odayla hizmet vere-
cek.

Malatya Mövenpick’i hayata geçiren söz-

leşme Accor Yeni Doğu Avrupa Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Eric Laporte, Accor Otel 
Grubu Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan Baş-
kan Vekili Orkun Petekçi, Accor Otel Gru-
bu Yeni Doğu Avrupa Yatırımlar Direktö-
rü Yalın Yaltıraklı, Malatya Girişim Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, 
Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu 
üyeleri Mehmet Kavuk ve Sadullah Ilıcak ve 
oteli temsilen Otel Genel Müdürü Adnan 
Devrim’in katılımıyla, Accor Otel Grubu ve 
Malatya Girişim Grubu arasında 29 Kasım 
2019 tarihinde imzalandı.

Malatya Mövenpick içerisinde barındırdığı 
SPA ve Wellness Center, 24 saat açık fit-
ness salonu, 2 masaj odası, buhar banyosu, 
saunası, Türk hamamı, güneşlenme alanı, 
şehrin en modern kapalı havuzu ile şehir 
siluetine hakim 202 modern ve konforlu 
odası, içerisinde barındırdığı 1000 kişilik 
modern kongre Merkezi ,2000m2lik sağlık 
klubü ile çok yakında hizmete giriyor.
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‘de bu ay...

Hafta sonu eşsiz etkinlikleri ve yarıyıl tatili boyunca 
her gün fark yaratacak birbirinden keyifli
atölyeleriyle Capacity’de ocak ayı programı 
kaçmaz!

2020 yılına güzel dileklerle başlayan Capacity 
AVM, bu yıl da 200’ü aşkın seçkin markasıyla yine 
göz kamaştırırken, etkinlik ve atölyeleriyle 
eğlenceli anlara sahne olacak, ferah ve sıcak 
atmosferi ile de keyifli alışveriş deneyimi sunmaya 
devam edecek.

Sömestir boyunca her gün Capacity’de 
eğlence!

Bu ay Capacity’de sizleri oldukça eğlenceli, yaratıcı 
ve eğitici bir program bekliyor. Akıl ve Zekâ Oyun-
ları ile başlayacak hafta sonu
atölyelerinde, eğitici Akıllı Harfler ve Sayılar
Atölyesi, Süper Bilim Dedektifleri ile Eğlenceli Bilim 
gibi renkli ve heyecanlı aktiviteler düzenlenecek. 

Çocukların, sömestir tatili boyunca her gün 
14.00-18.00 saatleri arası katılabileceği yaratıcı 
tasarım atölyelerinde ise hem el becerileri hem de 
hayal güçleri gelişecek. Keyifli bir projelendirme 
süreci yaşayacak çocuklar, canlı ve dinamik bir 
program ile birlikte sosyalleşecekler. Ocak ayının 
etkinlik ve atölyeleriyle ilgili daha fazla bilgi için 
www.capacity.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

9 Ocak Perşembe günü, annelerin keyifle takip 
ettiği Zeynep Gözübüyük ile Anne&Bebek 
Yogası’nda enerji depolayacağınız bir gün sizi 
bekliyor! Anneleri ve minik misafirlerini konuk 
edecek yoga etkinliğiyle güne zinde başlayabilir-
siniz. Etkinliğe katılım için sınırlı sayıdaki
kontenjanı dolmadan www.capacity.com.tr/kayit 
adresinden ücretsiz kayıt yaptırmayı unutmayın.  

Capacity’nin Yeni Yıl Kampanyası, ocak ayında da 
tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip 
edilen kampanyaya 16 Şubat 2020 tarihine kadar 
katılabilir, muhteşem Mercedes-Benz otomobil-
lerden birini kazanabilirsiniz. Yeni yılda alışveriş ve 
eğlence keyfini Capacity’de yaşayın!

YENİ YIL VE SÖMESTİR TATİLİNİN
NEŞESİ CAPACITY’DE KATLANIYOR!

‘de bu ay...
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SMG DUBLIN’DE KURDUĞU YENİ 
ŞİRKETİ İLE DÜNYAYA AÇILIYOR!
Türkiye’de kendi yazılımı üzerinden yayın yapan ilk şirket olan ve sek-
törde lider konumda bulunan SMG, müzik ve teknolojiyi birleştirdiği 
hizmetleriyle artık dünya markalarına da hizmet veriyor. 30 ülkedeki 
750’nin üzerinde firmanın 11 binden fazla noktasında dijital müzik ya-
yını gerçekleştiren SMG, mekanları doğru müzikle buluşturuyor.

Avrupa ve tüm dünyadan pazar payı almak üzerine hedeflerini belirle-
yen SMG, online müzik platformu Snapmuse ve online yayın platfor-
mu Soundzone markalarıyla internet devlerinin Avrupa başkenti Dub-
lin'den hizmetlerini yaymaya devam edecek.

SMG; Apple, Twitter, Facebook, Linkedin, Google, Microsoft ve Ama-
zon gibi teknoloji devlerinin veri merkezlerinin yer aldığı Dublin’de 
şirket kurarak teknoloji devlerinin izinden gidiyor. Dünyaya açılırken 
merkezlerini Dublin olarak belirleyen SMG, global pazardaki ayak izini  
buradan başlatıyor. SMG Yönetim Kurulu Üyesi Moris Alhale; ‘Bu adım-
larla hem müşteri portföyü hem de finansal olarak şirketimizi global 
arenada büyüteceğiz. Ülkemize ihraç yoluyla müzik alanında döviz gir-
disi sağlayacağız.‘ dedi.

Kanada Firması Innovative Food Brands SMG’yi Seçti

SMG, yurt dışındaki ilk ihracatını Kanadalı bir firma ile gerçekleştirdi.  
Innovative Food Brands firmasına ait Terriyaki Experience ve Chopped 
Leaf markalarının 73 restoranında müzik ve anons yayını hizmeti ver-
meye başladı. Firma yetkilisi Keith Boer; ‘SMG’nin kendine ait yazılımı 
sayesinde müzik listeleri uzaktan kolayca yönetilebiliyor ve anonsla-

rımız zamanında yayına giriyor. SMG ile çalış-
maktan çok memnunuz. Saat farkı ve ülke far-
kı olmasına rağmen her departmanda yetkin 
İngilizce konuşan ekibi ve seslendirmenleriyle 
sayısız deneme sonrasında doğru kararı verdi-
ğimizden emin olduk.’dedi.

SMG’nin Anonsları ile Satışlarınızı Artırın

Satışları artırmada en etkili yöntemlerin başında 
gelen anons, SMG’nin markalar tarafından en 
çok tercih edilen hizmetleri arasında yer alıyor. 
Markaların kampanya, etkinlik, özel gün kutla-
ma mesajları ve ürünler hakkında bilgilendirme 
yapabileceği anonslar, SMG’nin profesyonel 
seslendirme sanatçılarından oluşan ekibi tara-
fından hazırlanıyor. Anonslar, markanın istediği 
noktada, sıklıkta ve tarihte yayına alınıyor. Bir-
den çok lokasyonu bulunan markalar için, her 
mağazaya ayrı anons yapılabiliyor. 

SMG’nin Müşterilerine Sunduğu Avantajlar

SMG Yönetim Kurulu Üyesi Moris Alhale 
SMG’nin müşterilerine sunduğu avantajlardan 
şöyle bahsetti; ‘Biz hizmet vermeye başlama-
dan önce Türkiye koşullarını göz önünde bu-
lundurduk. Türkiye’de halen her şehirde ya da 
aynı şehirde olsa bile her şubede internet hızı 
sabit değil. Kurumların pek çoğu internet bağ-
lantılarını kurum için haberleşme için kullanı-
yor ve oldukça düşük hızlı hizmet sunuyor. Hal 
böyle olunca onlara farklı bir hizmet anlayışı ile 
yaklaşmak gerektiğini düşündük. Biz internet 
üzerinden streaming metoduyla değil depo-
la - çal yöntemiyle yayın yapıyoruz. Böylelikle 
bağlantının kesildiği ya da hızının düştüğü an-
larda bile yayın kesilmiyor. Söz konusunu ya-
yın noktası kota problemi yaşamıyor. İnternet 
bağlantısı kullanılmadığı için kurum içi irtibat 
aksamıyor. Ayrıca her noktada istek ve talepler 
doğrultusunda yayın yapabiliyoruz. Mesela 100 
şubeli bir kurumun her bir şubesi için aynı anda 
farklı içerikler hazırlayıp, çalabiliyoruz. Akıllı ya-
zılımımız sayesinde mağaza içi müziği kontrol 
edebilir hale getiriyoruz ve halka açık yerlerde 
kurumların dilediği mesajı rahatlıkla verebilme-
sini sağlıyoruz. Profesyonel bir ekip tarafından 
hazırlanan listeler o markanın müşteri kitlesi ve 
imajı ile eşleşiyor. Farklı saatlere ya da yılın fark-
lı dönemlerine yönelik yayın programlaması 
yapabiliyoruz. Düzenli güncellemelerle tekrara 
düşmüyoruz. Müzik yayını yönetimi personelin 
inisiyatifine kalmıyor, SMG yönetiminde yapı-
lıyor. Böylece beklenmeyen aksilikler yaşanmı-
yor. Doğru zamanda doğru anonslarla satışa 
destek oluyoruz. Müşterilerimize 7\24 teknik 
destek ve talep edildiği takdirde kurulum des-
teği de sunuyoruz. Ayrıca müşterilerimizi mes-
lek birlikleri ve telifleri konusunda hukuki an-
lamda da bilgilendiriyoruz.’ 

Moris Alhale
SMG Yönetim Kurulu Üyesi 
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ATASUN OPTİK 250. MAĞAZASINI AÇTI 
Atasun Optik, 250. mağazasını Adana’da 
açtı. Açılışta konuşan Atasun Optik CEO’su 
Nihat Aydın “250. noktamızla yatırım he-
deflerimizi büyütmeye devam ediyoruz. 
Gelecek yıllardaki hedefimiz, optik pera-
kende sektöründeki başarımızı ilerleterek, 
sektördeki öncü konumumuzu Türkiye’nin 
en büyük perakende zincirleri arasına taşı-
mak” dedi.

Türkiye’de sektörünün öncü markalarından 
Atasun Optik, yeni mağazalarıyla sektörün-
de önde gelen konumunu güçlendirmeye 
devam ediyor.  2007 yılından bu yana her yıl 

ortalama yüzde 20 büyüme hızıyla yatırımı-
nı sürdüren Atasun Optik, Adana 01 Burda 
AVM’de açtığı mağazasıyla, 12 yılda 51 ilde 
250 noktaya ulaştı.

250. mağaza açılışı, Atasun Optik CEO’su 
Nihat Aydın ve Satış Direktörü Ali Kara-
kuş’un katılımı ile gerçekleşti. Yatırımlara 
hızla devam edeceklerini, sene sonuna ka-
dar Kayseri ve Samsun’da da açılışların ger-
çekleşeceğini belirten Atasun Optik CEO’su 
Nihat Aydın "250. noktamızla yatırım hedef-
lerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Türki-
ye’nin her noktasında kaliteli ürün ve kaliteli 

hizmet sunmayı sürdüreceğiz. İşinde dene-
yimli ekibimizle, müşterilerimizi ihtiyaçları-
na ve bütçelerine uygun ekonomik fiyatlı 
ürünlerimizle buluşturmaya devam edece-
ğiz. Gelecek yıllardaki hedefimiz, mağaza 
yaygınlığımızı daha da arttırarak, sektördeki 
hızlı yükselişimizi, Türkiye’nin en büyük pe-
rakendecileri arasına taşıyarak güçlendir-
mek” dedi. 

Atasun Optik, dünya markalarından oluşan 
ürün portföyü ile Türkiye’deki yaygınlığı ve 
dijital altyapısıyla optik sektörünün liderleri 
arasında bulunuyor.

Nihat Aydın
Atasun Optik CEO’su
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SECURITAS TEDARİKÇİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ

Güvenlikte bilgi lideri Securitas, kalite 
ve değer zincirinin önemli çözüm or-

takları için Tedarikçi Çalıştayı düzenledi. 

Farklı sektörlerden 18 tedarikçinin ka-
tıldığı çalıştayda Securitas Türkiye’nin 
üniforma lojistik süreçlerinin taşere edil-
mesi konusu ele alındı. Çalıştayda, “teda-
rikçinin deposundan dağıtım”, “Securitas 
deposundan tedarikçi eli ile dağıtım” ve 
“profesyonel bir lojistik merkezi eli ile 
depolama ve dağıtım” modelleri üzerine 
üç çalışma grubu oluşturdu.  Farklı sek-
törlerin bir araya geldiği çalışma grup-
larındaki amaç konuya farklı alanlardan 
yaklaşımları yakalamak, fikir ve görüşle-
rini almaktı. Oluşturulan gruplardaki tek-
noloji ve lojistik tedarikçileri kendi bakış 
açılarıyla konuyu değerlendirirken, üni-
forma üreticisi konumundaki tedarikçiler 
kendi alanlarındaki zorlukları ve avantajlı 
durumları paylaştılar. 

Bu yıl ilk kez böyle bir çalıştay düzenle-
diklerini belirten Securitas Türkiye İdari 
İşler, Lojistik ve Satın alma Koordinatörü 
Uluç Kayhan ‘Tedarikçilerimizin de ilgi 
gösterdiği çalıştayımız her iki taraf için 
de başarılı geçti. Amacımız hizmet sek-
töründe personel yoğun faaliyet yürüten 
Securitas Türkiye’nin üniforma lojistik 
süreçleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunmak ve mal ve hizmetleri ile bize 
katkı sağlayabilecek tedarikçilerimizde 
konu hakkında bir farkındalık yaratmak-
tı. 2020 senesinde de benzer çalıştaylar 
organize ederek tedarik zincirimizi sağ-
lamlaştırmayı ve operasyonel verimliliği-
mizi artırmayı sürdüreceğiz’ dedi. 
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DİJİTAL LED TASARIMI

Emre Balık

YAZAN&YÖNETEN

Aneliya Ivanova

Serdar Yılmaz

Genel Koordinatör

 0532 576 10 49 
e ma

PRODÜKSIYON
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ALTINYILDIZ CLASSİCS’TEN
KOSOVA’DA İLK MAĞAZA

KAHVE DÜNYASI DÜNYA 
TÜRK KAHVESİ GÜNÜ’NÜ 
MİSAFİRLERİYLE BİRLİKTE 
KUTLADI

ZİYARETİN ANA GÜNDEMİ YENİ 
PERAKENDE YASASI OLDU

Erkek giyim sektörünün öncü markası 
Altınyıldız Classics, yurt dışı atılımlarını 

sürdürüyor. Balkan ülkelerinden Kosova’nın 
tarihi şehri Prizren’de ilk mağazasını ABI 
Çarshia AVM’de açan Altınyıldız Classics, 
yeni konseptiyle 210 metrekarelik alanda 
hizmet vermeye başladı. 

Türk kahvesi geleneğini yaşatmak ve bu 
önemli değeri korumak için çalışan Kah-

ve Dünyası, “5 Aralık Dünya Türk Kahvesi 
Günü”nde herkesi mağazalarına davet etti. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Aralık’ta 
Kahve Dünyası mağazalarını ziyaret edenle-
re Türk kahvesi geleneksel ikramlarla birlik-
te sunuldu. 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 
Heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu zi-
yaret etti. Perakende sektöründe beklenen 
yeni yasal düzenlemeyle ilgili gündemlerin 
görüşüldüğü toplantıda, TPF Başkanı Ömer 
Düzgün yeni Perakende Yasası ile ilgili yerel 
zincirlerin beklentilerini aktardı.



37

 Haberler / MALl&MOTTO 

YILIN AVM VE PERAKENDE DERGİSİ

5. yılımızda Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan ‘’Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’’ kategorisinde
‘’Yılın Avm ve Perakende Dergisi’’ ödülüne layık görüldüğümüz için çok mutluyuz.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar bizi sürekli destekleyen sektör paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

www.mallandmotto.commallandmottomallandmotto1
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ANKARA’NIN YENİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ FUNDAROMA’NIN 
KİRALAMA VE YÖNETİMİ ECE TÜRKİYE’YE EMANET 

• Ankara’nın Çankaya ilçesinde yeni bir 
yaşam tarzı sunacak olan alışveriş mer-
kezi, şehrin simgesi haline gelecek kar-
ma kullanımlı projenin bir parçası 

• 1.1 milyar TL yatırım hacmine sahip 
projenin 2021’de açılması planlanıyor

ECE Türkiye, Perakende Günleri 2019’da 
verdiği davette, başkent Ankara’da inşaatı 
devam eden FUNDAROMA alışveriş mer-
kezinin kiralama ve yönetimi ile görevlen-
dirildiğini açıkladı.  32.000 m2 kiralanabi-
lir alan üzerinde yaklaşık 100 mağaza ile 
faaliyet gösterecek olan alışveriş merkezi, 
100 rezidans, 94 ofis ve kent meydanından 
oluşan karma kullanımlı projenin bir par-
çası. Funda Grup’un yatırımcısı olduğu, 1,1 
milyar TL yatırım hacmine sahip FUNDA-
ROMA’nın 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 
açılması planlanıyor.  

ECE Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier, 
“Mükemmel konumu ile FUNDAROMA, 
Ankara’da prestijli bir karma kullanımlı yapı 

olarak yükseliyor. Şehrin simgesi haline 
gelecek olan bu proje, yaşam ve çalışma 
alanlarını, alışverişi, yeme-içmeyi ve eğlen-
ceyi bir araya getirerek 7/24 hayatın mer-
kezi olacak. Seçkin markalar, restoranlar 
ve spa alanı bu benzersiz yaşam merkezini 
benzerlerinden ayırarak bulunduğu bölge-
nin yeni yüzü haline getirecek. ECE Türkiye, 
alışveriş merkezinin konsept planlamasını, 
kiralamasını ve uzun dönemli yönetimini 
üstlenecek. Bu çok özel projenin bir parçası 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm 
gücümüzü, uluslararası bilgi birikimimizi ve 
Türkiye’deki tecrübemizi, FUNDAROMA’yı 
Çankaya’nın parlayan yıldızı olarak konum-
landırmak üzere kullanacağız” dedi. 

Funda Grup Yönetim Kurulu Başkanı Os-
man Şahin, “Büyük emek ve uğraşlar so-
nucunda titizlikle yürüttüğümüz projemiz, 
görkemli yapılara imza atmış Mimar Tümay 
Korucuoğlu ile Funda Grup A.Ş.'nin 40 yıl-
lık inşaat tecrübe ve kalitesiyle gerçekleşen 
karma  bir projedir. Bu önemli projede, ECE 
Türkiye ile iş birliği yapmaktan ayrıca mut-
luluk duyuyoruz. Üstü açılıp kapanabilen 

Stefan Zeiselmaier
ECE Türkiye CEO’su
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meydanı ve çok yönlü giriş-çıkış kapıları 
ile cadde havasında gezilebilecek konsept 
bir proje olma özelliğine sahiptir. Anka-
ra-Çankaya'nın en kıymetli arazisi üzerinde 
konumlanan ve sıra dışı bir mimariye sahip 
olan inşaatımızın toplam alanı, 111.000 
m2'dir. Karma kullanımlı bu çok özellikli 
yapı, 21 katlı ofis ve 27 katlı rezidans ku-
leleri ile 3 kat üzerine inşa edilmiş alışveriş 
merkezinden oluşmaktadır. Ayrıca projemiz 
“Sign of the City” yarışmasında Türkiye ge-
nelinde karma proje dalında Premium Proje 
ödülünü almıştır. Projemiz, Çankaya Eski 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün hemen ya-
nında, yerleşim birimleriyle iç içe, cadde ve 
bulvarların kesiştiği bir kavşakta yer almak-
tadır. Ankara'nın yüzük taşı olan projemize 
herkesin yolu düşecek ve her yol ROMA'ya 
çıkacaktır" dedi.

FUNDAROMA, Türkiye’nin en gelişmiş ve 
sosyo-ekonomik seviyesi yüksek ilçelerin-
den olan Çankaya’da yer alıyor. Çankaya, 
devlet memurları, bürokratlar, beyaz yaka-
lı çalışanlar ve iş insanlarının ikamet ettiği, 
yüksek kaliteli konut alanları ile modern 
yaşam standartları sunan bir ilçe. FUNDA-
ROMA’nın çekim alanında yaklaşık 4 milyon 
kişi yaşıyor. Turan Güneş ve Simon Bolivar 
Bulvarlarının kesişim noktasındaki konumu 
sebebiyle, projeye gerek toplu taşıma araç-
ları gerek özel araçlar ile gerekse yayan ola-
rak kolaylıkla ulaşılabiliyor. Üç kat üzerinde 
yer alan 1.500 araçlık otopark da ziyaretçi-
lerin kullanımına sunulacak. 

Osman Şahin
Funda Grup Yönetim Kurulu Başkanı
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PIRELLI, PAOLO ROVERSI’NİN FOTOĞRAFLADIĞI “JULIET’İ ARAMAK” 
TEMALI 2020 PIRELLI TAKVİMİ’Nİ VERONA’DA TANITTI 

Ünlü İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi, 
kısa bir sanat filmi eşliğinde Juliet’in 
özünü arıyor.

Verona — Paolo Roversi tarafından fo-
toğraflanan “Looking for Juliet” (Juliet’i 
Aramak) temalı 2020 Pirelli Takvimi, Vero-
na’daki Teatro Filarmonico’da dünyaya ta-
nıtıldı. 

Shakespeare'in zamansız trajedisinden il-
ham alan ve “Her kadının içinde bir Juliet 
vardır” diyen Paolo Roversi, bu yıl 47. edis-
yonu yayımlanan The Cal™ için kahraman-
lar olarak Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, 
Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara 
Shahidi, Kristen Stewart ve Emma Watson 
ile çalıştı. 

Bu yıl kısa bir filmin eşlik etmesiyle takvim, 
ilk kez fotoğrafçılığı sinemayla buluşturu-
yor. Bu 18 dakikalık kısa filmde yönetmen 
olarak kendisini canlandıran Paolo Rover-
si, Juliet rolü için adaylarla görüşüyor. Her 
aday, çok yönlü bir karakteri değişik duy-
gular ve ifadelerle canlandırmak için yönet-
menin objektifinin önünden geçiyor. 

Senaryo iki aşamada gelişiyor. İlk aşamada, 
kahramanların makyajları veya kostümleri 
olmadan sete geldikleri görülüyor. Rover-
si ile oturup proje hakkında konuşan her 
aday, rol için seçilmeyi istiyor, yönetmene 
kendi deneyimlerini ve Juliet'i gözünde na-
sıl canlandırdığını anlatıyor, böylece kendi-
sine dair gizli ve özel yönlerini açığa çıkarı-
yor. İkinci aşamada, adaylar Shakespeare’in 
kahramanına katacakları kişisel yorumlara 

dönüşmeleri için tasarlanan kostümleri gi-
yiyorlar. Gerçeğin ve kurgunun birbirinin 
peşinden gittiği, farklılıklarının tıpkı puslu 
bir fotoğraftaki gibi bulanıklaştığı bir hikaye 
anlatma fikrinden yola çıkılıyor.

Roversi takvimi anlatırken şunları aktarıyor: 
“Juliet'i ararken masumiyet, güç, güzellik, 
duyarlılık ve cesaret yani seven bir kadının 
tüm nitelikleriyle dolu saf bir ruhu bulma-
ya çalışıyordum. Juliet’in ışığını Emma ve 
Yara’nın, Indya ve Mia'nın jestlerinde ve 
sözlerinde, Kristen ve Claire'in gülüşlerinde 
ve gözyaşlarında, Chris ve Rosalia’nın sesle-
rinde ve müziklerinde, Stella'nın masumiye-
tinde buldum. Her kadının içinde bir Juliet 
vardır. Ve ben onu daima arayacağım.”

Çekimleri Mayıs ayında gerçekleşen 2020 
Pirelli Takvimi ilk defa bir İtalyan fotoğrafçı 
tarafından yaratıldı. Çekim mekanları olarak 
genç kadının talihsiz kaderiyle daima ilişki-
lendirilen Verona ve Roversi'nin kırk yıldır 
yaşadığı Paris seçildi.

Uzun yıllardır opera tutkunu olan Roversi, 
librettolardan ilham alan benzersiz grafik 
tasarımlı bir eser yaratmak istedi. 132 say-
falık 2020 Takvimi’nin kapağında aylık tak-
vim, iç sayfalarda ise Shakespeare’in Romeo 
ve Juliet'inden bölümler ile hikayenin kah-
ramanlarının ve Verona şehrinin renkli ve 
siyah beyaz 58 fotoğrafı yer alıyor. Kapak 
açıldığında evreni temsil eden gök kubbe 
çizimi ortaya çıkıyor ve Juliet'in öyküsünü 
çevreleyerek ebedileştiriyor. Ön ve arka ka-
paklarında takvimin kendi fontunda altın 
renkli olarak Juliet’in doğum tarihi, Romeo 
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ile ilk buluşması, düğünleri ve ölümleri yer 
alıyor. Bu tarihler, isimleri kapağa serpişti-
rilen Takvim yıldızlarının doğum tarihleriy-
le tamamlanıyor ve takımyıldızlarla birlikte 
adeta şiirsel bir gök kubbe yaratılıyor. 

Fotoğraf ve film çekimlerinin pek çok kame-
ra arkası anı, ayrıca 2020 Pirelli Takvimi’nin 
karakterleri ve kulis hikayeleri, www.pirelli-
calendar.com adresinde yer alıyor. İnternet 
sitesinin bu özel sayfalarında 50 yılı aşkın 
The Cal™ tarihi, filmler, röportajlar, fotoğ-
raflar ve şimdiye dek yayımlanmamış me-
tinler bulunuyor. 
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DOĞAN GRUBU 60. YILINI KUTLUYOR: 
TÜRKİYE’YE DEĞER KATMAK İÇİN VARIZ!
Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Do-
ğan tarafından kurulduğu 1959 yılından 
beri değerleriyle birlikte büyüyen Doğan 
Grubu, Aydın Doğan’ın iş yaşamının ve Do-
ğan Grubu’nun temellerinin atılmasının 60. 
Yılını özel bir gala gecesi ile kutladı. Farklı 
alanlardaki yatırımlarıyla Türk ekonomisine 
katkıda bulunarak öne çıkan, aynı zamanda 
eğitim, kültür-sanat ve sosyal sorumluluk 
alanlarında da birçok projeye imza atan 
grubun 60. yıldönümünün kutlandığı töre-
ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve eşi Emine Erdoğan onur konuğu olarak 
katıldı. Doğan Grubu Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Aydın Doğan ile eşi Sema Doğan’ın 
ev sahipliğinde, Hilton İstanbul Bospho-
rus’ta düzenlenen etkinlikte, iş, siyaset, 
sanat, medya ve cemiyet hayatından özel 
konuklar ağırlandı. 

1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne 
yapılan kayıt ile temelleri atılan, Türk eko-
nomisine sağladığı katkılarıyla kendine 
farklı bir yer edinmiş olan Doğan Grubu 
60. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Doğan 
Grubu’nun temellerinin atılmasının 60. Yılı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan’ın onur konuğu olarak 
katıldığı özel bir gecede kutlandı. Sema 
- Aydın Doğan ve Doğan Ailesinin ev sa-
hipliğinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta 
düzenlenen gala gecesine, iş, siyaset, sanat, 
medya ve cemiyet hayatından özel konuk-
lar katıldı. Aydın Doğan tarafından 60 yıl 
önce Sirkeci’de küçük bir ofiste temelleri 

atılan Doğan Grubu bugün, 10 binden faz-
la insanın istihdam edildiği, enerji, akarya-
kıt perakendesi, finans, internet-eğlence, 
sanayi, otomotiv, turizm ve gayrimenkul 
sektörlerinde faaliyet gösteren önemli iş 
gruplarından biri durumunda. Doğan Gru-
bu, özellikle kültür, sanat ve önemli top-
lumsal konularda dikkat çeken ve ülkeye 
değer katan sosyal sorumluluk projeleriyle 
de biliniyor.

Törene ayrıca, AK Parti İzmir Milletvekili Bi-
nali Yıldırım, MHP İstanbul Milletvekili Celal 
Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  İstanbul 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski 
Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan, eski Dev-
let Bakanı Cavit Çağlar, eski İçişleri Bakanı 
Mehmet Ağar, eski Genelkurmay Başkanı 
İlker Başbuğ, Koç Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Semahat Arsel, Fiba Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Anadolu 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Özilhan ile iş ve sanat dünyasından birçok 
isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kut-
lama töreninde yaptığı konuşmasında şun-
ları söyledi:

"İlk şirketine 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, 
bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsil-
cisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türki-
ye'nin değerli bir markası olmak, bunun da 
ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir mar-
ka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı 

değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kazanı-
mıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri 
doktoralar ve diğer uluslararası başarılarıyla 
kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiş-
tir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir 
Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar 
takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insa-
nıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurum-
sallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe 
girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun 
altını da özellikle burada çizmek istiyorum. 
Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da 
kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve 
yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu 
desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum." 
‘Başarılarla dolu bir tarih biriktirdik’

Doğan Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı 
Aydın Doğan, gecede yaptığı konuşmasın-
da 60 yıl önce Kelkit’ten İstanbul’a gelirken 
iş hayatı ile ilgili büyük hayalleri olduğunu 
belirtti. “Başta Kelkit ve Gümüşhane olmak 
üzere, Türkiye’nin her yerine yatırım yapan, 
istihdam sağlayan, devlete vergisini son ku-
ruşuna kadar ödeyen, Türkiye’nin kalkınma-
sına katkısı olan bir insan olmak istiyordum. 
Hayallerimin hepsini gerçekleştiremedim. 
Keşke daha fazla yatırım yapabilseydim. 
Keşke daha fazla istihdam yaratabilseydim. 
Keşke güzel ülkemin topraklarında daha 
büyük ayak izlerim olsaydı”. 

Doğan Grubu olarak 60 yıl boyunca bir-
çok alanda iş yaptıklarını belirten Doğan, 
“Grup olarak alnımız açık. Başarılarla dolu 
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bir tarih biriktirdik. Anadolulu kimliğimizi 
hiç unutmadık. On binlerce ailenin hayatı-
na dokunduk. En fazla iftihar ettiğim iki şey 
var. Birincisi, bu ülkede yıllarca en yüksek 
seviyede vergi verenler arasında yer almış 
olmak. Benim için vergisini dürüst verme-
yen vatanseverlik sınavından geçemez. Bir 
işadamının ülkesine yapacağı en önemli 
katkı vergi vermektir. İkincisi ise, Aydın Do-
ğan Vakfı olarak eğitime, sanat ve kültüre 
yaptığımız katkılardır” dedi.

Yola çıkarken kendine bazı kurallar koydu-
ğunu belirten Doğan, ”Bunlar sonradan şir-
ketlerimizin anayasası oldu. Bu anayasanın 
en önemli maddesi, bu ülkeden kazandığı-
mızı bu ülkeye yatırım olarak geri vermektir. 
Önemli bir başka maddesi ise insanımıza, 
bilhassa gençlerimize istihdam yaratmaktır” 
dedi. 

Türkiye’ye değer katmak için varız!

Doğan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Be-
güm Doğan Faralyalı gecede yaptığı ko-
nuşmasında, “Sirkeci’de küçük bir ofiste 
başlayan yolculuk, on binlerce kişiye iş ve 
gelir imkânı sunan, ekonomiye kaynak üre-

ten büyük bir gruba dönüştü. Doğan Grubu 
olarak kuruluşumuzdan bu yana çok farklı 
sektörlerde varlık gösterdik, yatırımlar yap-
tık, binlerce aileye güvenilir bir istihdam ve 
gelir sağladık. Yarattığımız markalar başarı-
larıyla Türkiye’ye mâl oldu. Satın aldığımız 
pek çok şirkete değer kattık, onların daha iyi 
yerlere gelmelerini sağladık” dedi. 

60. yılı kutlarken, önümüzdeki nice 60 yılları 
planlamanın heyecanını yaşadıklarını belir-
ten Faralyalı sözlerine şöyle devam etti: “Biz 
ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türk 
ekonomisinin, bütün zorlukları aşacak bir 
güce ve dinamizme sahip olduğuna inanı-
yoruz. Aile olarak şu konuda kararlıyız; Biz, 
ülkemizde kazandığımızı gene ülkemiz için 
yatırıma dönüştürmek ve Türkiye’ye değer 
katmak için varız!”

60. Yıl Belgeseli 

Deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir’in gö-
zünden hazırlanan Aydın Doğan belgeselin-
de, Doğan Grubu Kurucusu ve Onursal Baş-
kanı Aydın Doğan’ın hayatından kesitlerle 
birlikte, Grubun kurulduğu günden bugüne 
gelen serüveni işleniyor. 
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Yerli otomobilin tanıtım töreninde ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 
‘’Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Tür-
kiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüş-
mesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ara-
cımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç 
kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve milli-
dir’’ dedi. Erdoğan, yerli otomobil fabrika-
sının Bursa Gemlik’te TSK arazisi üzerinde 
yapılacağını da açıkladı.

Detayları Twitter’dan duyurulan ‘Türki-
ye’nin Otomobili’nin ön gösterim aracının 
tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de yapıldı. 
Erdoğan, tanıtımın yapıldığı salonda Tür-
kiye’nin geçmiş dönemlerdeki yerli oto-
mobil girişimlerinden olan ‘Devrim’le poz 
da verdi.Türkiye’nin Otomobili Ortak Giri-
şim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gür-
kan Karakaş, hislerini “Şu anın tarifi yok. 
Çok heyecanlıyız. Ben, bütün arkadaşla-
rım, sabaha kadar uyuyamadık” ifadesiyle 
anlattı.

Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde;

Yıllardır Türkiye’nin kendi otomobilini 
üretmesi gerektiğini, bizim montajcılık-
tan çok daha iyisine layık olduğunuzu 
hep dile getiririz. Ülkemizi 350 bini bile 
bulmayan otomotiv üretim potansiyelin-
den 1,5 milyonun üzerinde bir otomotiv 
üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki 
ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama 

YERLİ OTOMOBİL TANITILDI!
maalesef kendi otomobilimizi üretme ça-
balarımızda uzun süre netice alamadık. Bu 
konuda birçok adım attık. Girişimde bu-
lunduk. Bizim hayalimiz tüm hakları ülke-
mize ait olan, tasarımcılarımızın emekle-
riyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen 
dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile 
sahip olmaktı. Bunun için de bir babayi-
ğit arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu 
hayaline gönül veren babayiğitler ortaya 
çıktı ve TOGG’u kurdu.

‘’YAZILIMCI SAYIMIZI 500 BİNİN ÜZE-
RİNE ÇIKARACAĞIZ’’

Yazılımda sıçramayı burada yaşayacağız. 

Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıka-
racağız. Gemlik’te silahlı kuvvetlerimize 
ait olan büyükçe yerimiz var.

‘’FABRİKA GEMLİK’TEKİ TSK ARAZİSİ 
ÜZERİNDE KURULACAK’’

Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın 1 
milyon metrekaresini buraya tahsis ede-
ceğiz fabrikamızın orada yapımına baş-
layacağız. Kimseden lisans ve icazet al-
mıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz 
belirliyoruz.Oyunun kurallarını artık biz 
koyuyoruz. Suriye’de Libya Türkiye arasın-
da biz koyuyoruz. Aracımız sıfır emisyon-
la çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu 

MALl&MOTTO / Haberler



45

 Haberler / MALl&MOTTO 

otomobil yerli ve millidir. Yerlilik ve milli-
likten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilen-
dirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kimse 
bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı.

‘’DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK VE TEK 
SUV MODELİNİN SAHİBİ OLACAĞIZ’’

Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa’nın kla-
sik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek 
SUV modelinin inşallah sahibi olacağız. 
Biz küresel bir marka peşindeyiz. Ön satış 
süreci başlatılabilir. Bu yönetimi ülkemiz-
de de hayata geçirebiliriz. Recep Tayyip 
Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön sipa-
rişi de buradan veriyorum. Babayiğitleri-
mize tekrar teşekkür ediyorum.’’

"CEP TELEFONUN BAŞINA GELEN OTO-
MOBİLİN BAŞINA GELECEK""

Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlat-
mak, otomobilimizi tanıtmak ve otomo-
bilden daha fazlasından kastımızın ne 
olduğunu izah etmek istiyoruz. Böyle bir 
faaliyete başlamanın tam zamanı oldu-
ğunu düşünüyoruz. Oyunun kuralları de-
ğişiyor, yeniden yazılıyor.  Artık büyükler 
değil başarılı olan, teknolojik olan, müş-
teriyi merkeze alan kazanacak. Neden? 
Müşterilerin beklentileri değişmekte. Cep 
telefonunun başına gelen, otomobilin de 
başına gelecek.Yola çıktığımızda iki he-
defimizi olmazsa olmaz olarak değerlen-
dirdi. Teknolojinin en güncelini kullanmak 
çok önemli. Doğuştan elektrikli bir oto-
mobil geliştirmek. Başından planlayarak 
bunu bir akıllı cihaz olarak geliştirmek ve 
otomobilimizi rekabet edebilir konuma 
taşımak.

Bu akıllı cihazımız, yeni çözümler ürete-
bilen, veritabanlı hizmetlerde iş imkanla-
rı sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. 
‘Nasıl yapacaksınız?’ dediler. Biz bu pro-
jeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik, 
neden başardılar? Neden başaramadılar? 
Bizim rakiplerimiz büyük organizasyonlar 
değil, start-up seviyesinde olan girişim-
ciler. Küresel rekabetten bahsederken 
bizim, dünyanın en iyileriyle çalışmaktan 
başka lüksümüz var mı? Dünyanın en iyile-
rini ülkemizde, henüz yoksa yurt dışından 
bulup transfer ederek beraber çalışıyoruz.
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AVM PERAKENDE CİRO ENDEKSİ KASIMDA YÜZDE 20,1 ARTTI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 
kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi kasım 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile 

karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,1 oranında artış kaydederek 352 puana ulaştı. 

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar kasım 2019’da İstanbul’da 1.637 TL, Anadolu’da 1.148 TL olarak gerçekleşirken 
Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 1.343 TL olarak kaydedildi.
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Kasım 2019’da Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Teknoloji Kategorisinde

Kasım ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare 
verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 40,1’lik bir artış kaydetti. 

Geçtiğimiz yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 29,4, hipermarket kategorisi 
metrekare verimliliği yüzde 21,5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,1, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 

15,7 ve Diğer* kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,8 oranında artış gösterdi.

(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, 
petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)

Kasım 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 1,0’lık bir artış yaşandığı görüldü.

Kasım ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Kasım ayı endeks sonuçlarına baktığımızda %10,56 
olarak belirlenen 2019 yılı enflasyon oranının oldukça üzerinde bir artış gözlemliyoruz. Kasım ayında %20,1 oranında artış gösteren ciro 
endeksinde ‘Efsane Cuma’ indirimlerinin etkisini görebiliyoruz. Kasım ayında tüm kategorilerde enflasyonun üzerinde bir artış kaydedilmesi 
sektörümüz adına oldukça sevindirici bir gelişme. Ekim ayında başlayan ve kasım ayında devam eden bu yükseliş grafiğinin yılbaşı alışve-
rişlerinin yoğun olarak yapıldığı aralık ayında da devam edeceğini öngörüyoruz. Kış sezonunun gelişiyle birlikte ekim ayında artış ivmesine 

giren ziyaret sayısı, Kasım ayında %1 oranında artarak devam ediyor.”
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GÜZEL BİR YIL BEKLİYORUZ

H em şahsım ve  hem de şirketimiz Turk-
mall Real Estate olarak gayrimenkul 

projeleri geliştirme, pazarlama,  kiralama ve 
satış konularında pek çok ülkede uzun yıl-
lar çalışmanın beraberinde getirmiş olduğu 
deneyim, network ve global vizyonla yeni 
hedeflere heyecanla odaklandık. 

Gelişen Pazar koşulları, farklılaşan tüketici 
eğilimleri, artan rekabet; çözüm odaklı, rea-
list ve bilimsel yaklaşımları ön plana çıkardı. 
Bu da beraberinde yatırımcıları doğru terci-
ler yapmaya sürükledi. 

Buna paralel şirketimize de sıklıkla farklı ül-
kelerden çeşitli iş birliği teklifleri gelmekte. 
Bu noktada dikkatli ve seçici davranmak 
durumundayız. Sadece konseptini beğen-
diğimiz ve inandığımız projeler üzerinde 
çalışıyoruz. 

Geliştirdiğimiz her projede hem uluslararası 
hem de ulusal birçok yatırımcılar ve dost-
luklar kazandık. Ortaklarımızla kendi ülkele-
rinin dışında da projeler geliştiriyoruz.

Çalıştığımız projelere sağladığımız ilave 
değer, farklı çözüm önerilerimiz, şirket geç-

mişimiz ve sahip olduğumuz know-how sa-
yesinde iş yaptığımız tüm kesimlerce saygı 
görmekteyiz. Pek çok kapı artık kendiliğin-
den açılıyor.

Uluslararası / ulusal pek çok önemli yatırım-
cı ve perakende liderlerinin yöneticileriyle 
bir telefonla ulaşabildiğimiz gibi arzu ettiği-
miz zamanlarda da toplantı yapma lüksüne 
sahibiz.

Neredeyse başladığımız her yeni projede 
bizlerle beraber hareket eden dünya devi 
uluslararası pek çok marka bulunmakta. 
Bulunmadığımız ülkelerle ve hakim oldu-
ğumuz projelerle ilgili de sıklıkla da  danış-
maktalar.  Pek çoğu ile de lokasyon seçim-
lerini birlikte gerçekleştirdik.

Ülkemizi çok seviyor ve en iyi şekilde temsil 
etmek için ekstra çalışıyoruz. 

Bir Türk şirketi olarak en son bu sene Can-
nes de; dünyada en önemli global gayri-
menkul platformlarından olan Mapic fuarın-
da Özbekistan da yer alan mevcut ve yeni 
yapılan projelerin tanıtımını özel bir stantla 
perakendecilere tanıttık. 

Kazakistan da halan nitelikli mağaza kirala-
masında m2 alan olarak geçmişten bugüne 
en fazla kiralama yapan yönetici konumun-
dayım.  Bu benim için ayrı bir gurur. 

Turkmall Real Estate olarak; Alışveriş mer-
kezleri projelerinden A dan Z ye faaliyet 
göstermekteyiz.

Arazi seçimi, fizibilite çalışması, finansman 
sağlama ile başlayan süreçlerden konsept 
geliştirme, mağaza karması oluşturma, inşa-
at yönetimi,  pazarlama, kiralama, Alışveriş 
merkezi açılışı ve sonrasında mülk yönetimi 
ve yeniden kiralama konularında projelere 
özel servislerin tamamını veya bir kısmını 
sağladığımız deneyimli ve konusunda uz-
man iş ortaklarımıza sahibiz.

Karma projelerde de iddialı ve tecrübeliyiz. 
Konut ve otelcilik sektöründe ki uzun yıllara 
uzanan deneyim ve ilişkilerimi şirketimde 
kullanma fırsatım olması beni mutlu ediyor.
İşle ilgili konulardan iş geliştirme, pazar-
lama, kiralama / satış ve kurumsal iletişim 
hem tutkum hem de ağırlıklı yoğunlaştığım 
konular. 

Kaliteye önem veren, ürün gamı olarak zen-
gin, müşteri memnuniyeti yüksek, rüştünü 
ispat etmiş uzun yıllara dayanan hikaye-
si olan köklü perakende firmalarımız veya 
sektöre iyi giriş yapmış genç markalarımızı 
gittiğimiz her yeni ülkede yanımıza almak-
tayız.  Güvendiğimiz markalarımıza için ge-
rektiğinde ekstra sorumluluklar da almak-
tan çekinmiyoruz.  Başarılı markalarımızla 
gurur duyuyoruz ve başarı hikayelerinde 
küçük te olsa bir yer edinmek için çabalı-
yoruz.  Gittiğimiz pazarlarda birlikten güç 
doğar prensibiyle ülkemizin gönüllü elçilik-
lerini üstleniyoruz.

Çalıştığımız projelere yenilikleri getirmeye 
bayılıyoruz. Tıpkı şirketimizin yıllar önce 
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan gibi 3 
farklı ülkede Ikea gibi bir devi ortak olarak 

Can YILDIZ

Turkmall Real Estate   
Uluslararası Kiralama Direktörü
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getirmesi; Türkiye de de H&M mağazasını,  
Madame Tussauds,büyük ölçekli akvaryu-
mu ilk getirmesi gibi. 
Kişisel olarak da Kazakistan da açıldığı gün-
den beri hala en yüksek ciroları yapmakta 
olan ilk en büyük eğlence parkı, Massimo 
Dutti. LC Waikiki vb. önemli markaların ilk 
mağazalarının kiralama ve açılışını yapma 
onuruna nail oldum.

Ünlü bir otomobil firmasının sponsorluğun-
da dünya genelinde hayranlıkla takip edilen 
moda haftasının 2 farklı sezonunu yine Ka-
zakistan da bir alışveriş merkezimizde üste-
lik te inşaat aşamasında gerçekleştik. Binler-
ce kişiyi ağırladık. 

Dinamik bir şirket yapımız bulunmakta. Şir-
ket yönetim kurulu başkanımız Sn. Levent 
Eyuboglu’ nun da bizlerle birlikte aktif ola-
rak sahada bulunması karar alma süreçleri-
mizi hızlandırıyor. Söz konusu avantaj şirke-

timizi farklı kılmakta.  

Pazarlama, iş geliştirme, inovasyon, tekno-
loji, insan kaynakları, kalite ve kontrat yö-
netimleri konularına öneminin bilincindeyiz. 
Şirketimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz.

Başarılı projeler, sektörle ilgili ve sektör dı-
şında aldığımız çeşitli ödüller; olumlu tepki-
ler, övgüler sonrası hem doğru yolda oldu-
ğumuza düşünüyoruz hem de sürdürülebilir 
başarılar için daha fazla emek harcıyoruz. 
Başarıları ekip olarak kutluyoruz. Üzüntüleri 
de paylaşıyoruz tabii ki.

Hali hazırda Özbekistan da en önemli kar-
ma proje yatırımını ortaklarımızla birlikte 
yönetiyoruz. 90.000 m2 nin üzerinde kira-
lanabilir bir alana sahip ve bittiğinde ülke-
nin en büyük ölçekli alışveriş merkezi ko-
numunda bulunacak projenin kiralamasını 
üstlendik. Devletin geliştirdiği en  prestijli, 

yabancı yatırımcıların teşvik edildiği master 
plan projesi Tashkent City nin en değerli 
kısmında yer alan proje dahilinde ayrıca 5 
yıldızlı otel, lux rezidans ve ofis  olmak üzere 
3 farklı kule daha yer almakta. Tashkent City 
projesini tüm unsurlarıyla 2021 yılı sonuna 
doğru açılışını planlıyoruz.

Projenin mimari, tasarımı da yine bir Turk 
şirketi olan Öncüoğlu Mimarlık tarafından 
gerçekleştirilmekte. İnşaat sürecimiz plan 
doğrultusunda ilerlemekte. 

Önemli perakende markalarının projeye il-
gisi oldukça yüksek ve kiralamalarda da iyi 
bir şekilde başladık.

Yeni yılın başında da yeni yurtdışı projeleri-
mizin anlaşmaları ile başlamayı planlıyoruz. 
Bu vesile ile ülkemizin ve tüm sektörün yeni 
yıllını kutluyoruz. Hep birlikte sağlık, başarı, 
esenlik dolu ve bol kazançlı yıllar diliyoruz. 
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1999 yı-
lında mezun oldum ve iş hayatına finans 
sektöründe çalışarak başladım. 2005 yı-
lından itibaren hazır giyim perakendeci-
liği sektöründe farklı departmanlarda üst 
düzey yöneticilik görevlerinde bulundum. 
Perakende ve uluslararası ticaret alanla-
rındaki deneyimlerimden sonra 2013 yılın-
dan itibaren büyük ölçekli alışveriş merkezi 
projelerinin geliştirilmesi, kiralanması ve 
yönetimi alanlarında faaliyet gösteren ECE 
Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. bünyesinde 
çalışmaya başladım. Ankamall ve Marma-
ra Park AVM yönetimlerinde görev aldık-
tan sonra Park Afyon ve Aqua Florya AVM 
Müdürlüğü görevlerinde bulundum. 2017 
itibariyle Gürsoy Grup bünyesine katıldım. 
Hem İsfanbul Alışveriş Merkezi hem de 
Türkiye’nin ilk tema parkı İsfanbul Tema 
Park’ta üst düzey yönetici görevlerinde 
bulundum. Güncel olarak ise eğlence pe-
rakendesinin bayrak taşıyıcısı İsfanbul Alış-
veriş Merkezi’nin Yönetim Direktörü olarak 
görev yapmaktayım.

İsfanbul  Eğlence ve Yaşam Merkezini  
bize anlatır mısınız?

Biz 200 mağazası, eğlence merkezi, 12 özel 
sinema salonu olan, misafirlerine daha çok 
eğlence vaat eden, Türkiye’nin en büyük 
alışveriş merkezlerinden biriyiz. Kurulduğu-
muz günden beri amacımız klasik AVM’ler-
den farklı olarak konumlanmak. Sektörde 
ilk defa “eğlence perakendesi” kavramını 
yeniden yorumlayıp, sahiplendik.

Bu anlamda da farklı adrenalin taleplerine 

cevap verecek bir menü oluşturduk. Yüz-
lerce canlıya ev sahipliği yapan Jungle Park, 
Zindan, Safari, Ters Çatı ve Zippline hattı 
gibi eğlence lokasyonlarıyla misafirlerimize 
unutmayacakları bir gün vaat ediyoruz.

Marka karması konusunda da her zevke ve 
beklentiye karşılık vermeyi özellikle önem-
siyoruz. Bu bağlamda gerek ulusal gerekse 
uluslararası anlamda sayısız moda, yeme 
içme, teknoloji, eğlence ve spor markası-
na ev sahipliği yapıyoruz. Misafirlerimiz 
bir yandan cadde de alışveriş yapıp, cafe 
ve restoranlarda vakit geçiyor bir yandan 
da caddeden geçen nostaljik tramvay ile 
gezinti yapabiliyorlar. Dolayısıyla İsfanbul 
Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerinin tüm alış-
veriş ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği, 
eğlenebileceği ve aynı zamanda sosyalle-

şebileceği çok yönlü bir merkez.

Türkiye’de AVM ve Perakende sektör-
lerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce 
bugünkü geldikleri yer yeterli mi?

2005- 2015 yılları arasında perakendede en 
hızlı 10 yılımızı yaşadık. AVM’lerin çok hızlı 
arttığı bir dönemdi. Aslında bu 10 yıl için-
de Avrupadaki muadil ülkeleri yakalamak 
için çok hızlı hareket ettik. 2015’ten sonra 
sektör büyümemiz hala devam ediyor. Ör-
neğin  2020 yılında yeni açılacak 8-10 AVM 
daha var. Ama büyümenin hızında bir ya-
vaşlama olduğu gerçek. Son 1-2 yıldır sin-
dirme dönemi dediğimiz bir dönemin içine 
girdik. Bugün baktığımızda Türkiye’de 432 
Alışveriş Merkezi var. Bu kadar kalabalık 
bir sektör içinde benzerlerinden ayrışmak 

Kemal Baştürk
İsfanbul Alışveriş Merkezi

Yönetim Direktörü

‘’Sektörde ilk defa “eğlence perakendesi” 
kavramını yeniden yorumlayıp, sahiplendik.‘’
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ve farklılaşmak oldukça önemli. Perakende 
sektörü bu konuda yeni yatırımlardan ziya-
de mevcut yatırımları farklılaştırma yolun-
da adımlar atıyor. Bazı AVM’ler yeme içme, 
bazıları dekorasyon alanında uzmanlaşı-
yorlar. Biz de bu farkındalıkla klasik AVM 
standartlarını yıkarak eğlencenin peraken-
dedeki payını yükseltip ‘Eğlence’ segmen-
tinde farklılaşma yoluna gittik. Bir strateji 
çerçevesinde, eğlence konusunda farklıla-
şacağız dedik ve son 1,5 yıldır bunun üze-
rine çalışmalar yapıyoruz. Bu farklılaşmaları 
da sektör için çok sağlıklı buluyoruz.

AVM cirolarına, eğlence perakendesinin 
etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kendimizi “Eğlencenin Başkenti” olarak 
konumlandırıyoruz. Türkiye’nin ilk Tema 
Parkı kapı komşumuz. Bunun yanında Eğ-
lence Perakendesi kavramının bizde veri-
lere/ araştırmalara dayalı bir hikayesi var. 
Her şeyden önce bizi aileler tercih ediyor.  
Ailelerin bizim alışveriş merkezimize gel-
diklerinde eğlenceyi daha fazla ön plana 
çıkardıklarını ve taleplerinin farklı eğlence 
alanları olduğunu gördük. Biz, burada bu 
eğlence ve perakendeyi bir araya getirdi-
ğimiz fonksiyonlarımızla misafir sayıları-
mızı arttırıyoruz. Yıllık 18 milyon ziyaretçi 
sayımızın 1,5 milyonu yabancı turistlerden 
oluşuyor.  Özellikle Orta Doğu ve Körfez 
ülkelerinden misafirler ağırlıyoruz. Bunu 
da gururla söylüyoruz. Bir nevi hizmet ih-

racatçısı olduk. Türkiye ekonomisine ciddi 
anlamda döviz kazandırma fonksiyonumuz 
var.

İsfanbul olarak, 2020 hedef ve projele-
riniz nelerdir?

2020 yılı bizim için, değişimlerin daha da 
ağırlıklı olacağı bir yıl olacak. Mevcut Fo-
odcourt alanımızı bir alt katımıza taşıyıp, 
yeni yatırımlar yapacağız. Yeme- İçme 
noktalarımız hem fiziksel hem de mağaza 
karması anlamında yenilenecek. Önümüz-
deki dönemde 100 odalı otelimizi 400 oda 
kapasitesinde büyüteceğiz. Otelimiz, AVM 
ile entegre hale getirilerek kongre ve et-
kinliklerin yapılacağı çok amaçlı salonlara 
da kavuşacağız. Yine Türkiye'nin ilk desig-
ner outlet projesiyle turizmdeki ayrıcalıklı 
konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. 
Eğlence perakendesinde de yeni yatırımla-
rımız olacak.
 
İsfanbul tarafından mağazaların iş sü-
reçlerini desteklemek amacı ile Türki-
ye’de bir ilke imza attınız. Perakende 
Performans Yönetimi hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

İsfanbul AVM olarak, Alışveriş merkezi 
yönetiminde geleneksel yaklaşım algısını 
değiştirmek ve mağazaların iş süreçlerini 
desteklemek amacıyla Türkiye’de bir ilke 
imza atarak Perakende Performans Yöne-

timi (PPY) sistemini geliştirdik. Mağazala-
rın iş süreçlerinin gelişimi adına daha önce 
böyle bir çalışma yapılmadığını söyleyebi-
liriz.  PPY kapsamında; iş ve çözüm ortakla-
rımızla sürdürülebilir gelişim, kalkınma ve 
iş birlikteliği disiplini içinde bağ kurmayı 
hedefliyoruz. Mağazaların ciro hedeflerini 
ve gerçekleşme oranını günlük takip ede-
biliyor ve hedeflere ulaşabilmeleri için ma-
ğazalar özelinde çalışmalar yapabiliyoruz. 
PPY’nin odak noktasında mağazaların; per-
sonel, görsel kimlik, ürün yelpazesi, mimari 
ve tüm pazarlama stratejilerinde de destek 
olmak var. AVM bünyesinde bulunan her 
mağazayı ayda en az birkaç kez ziyaret 
etme hedefiyle çalışıyoruz. Bu ziyaretleri-
miz kapsamında da kiracı değerlendirme 
formlarını her ay yeniliyor ve form üzerin-
den kiracıya değerlendirme notu veriyoruz. 
Mağazalarla aylık periyotlarda ciro perfor-
mans / sıralama bilgisi paylaşıyor, durum 
analizi yapıyoruz. Tüm mağazaların ciro-
larını günlük olarak ve Temel Performans 
Göstergelerine (KPI)  göre değerlendirerek 
raporluyoruz. Mağazaların eksik kaldıkları 
yönlerini tespit ediyor, gerekli durumlarda 
mağaza merkezleri ile görüşüyor, gerekli 
durumlarda bu desteği AVM yönetimi ola-
rak biz gerçekleştiriyoruz. AVM Yönetimi-
nin bir takım oyunu olduğunu çok iyi bili-
yoruz bu anlamda mağazaların ve mağaza 
çalışanlarının bu takım oyunun bir parçası 
olduğunu ve onların başarısının AVM’nin 
başarısı ile paralel değerlendimesi gerek-
tiğini oldukça önemsiyoruz.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Merhabalar, ismim Süleyman Yılmaz 35 
yaşındayım. 2010 yılında Bilinçli Tüketici 
Mağazaları şirketinde finans ve muhasebe 
yöneticisi olarak çalışmaya başladım. 2013 
yılından itibaren de BTM Genel Müdürü ola-
rak görevime devam etmekteyim.

BTM Mağazası oluşumu hakkında bilgi 
verir misiniz?

Bilinçli Tüketici Mağazaları 2005 yılından iti-
baren perakende mağazacılık alanında hiz-
met vermeye başladı. Mağazalarımız bün-
yesinde; kadın, erkek ve çocuk giyimin yanı 
sıra ayakkabı ve aksesuar gruplarını barın-
dırmaktadır. Firmamız; sürekli kendini geliş-
tirerek moda ve kaliteyi buluşturan, bunun 
yanında uygun fiyat koşulunu da sağlayan 
bir mağazacılık modeli sunmak amacıyla 
yola çıktı. Bu ilke doğrultusunda ilerleyerek 
2019 yılı itibariyle Türkiye genelinde 62 şu-
beye ulaşmış bulunmakla birlikte, btmmo-
da.com adresi üzerinden online alışveriş 
hizmeti sunmaktayız.            

Cadde mağazalarınız da var, son dönem-
de AVM Sektöründe de hızlı bir giriş ya-
pıp, yoğun ilgi görüyorsunuz. Başarınızın 

sırrı nedir?

Başlarda yola çıkış rotamızda alışveriş mer-
kezlerinde mağaza açmak gibi bir planımız 
yoktu. Eskiden temel düşüncemiz AVM 
maliyetleri yüksek olduğu için müşterile-
rimizle ekonomik mağaza alanında buluş-
maktı. Günümüzde toplumun her kesimi 

alışveriş, yeme-içme, kültür sanat etkinliği 
veya sadece dolaşmak için AVM’lere giriyor. 
Alışveriş merkezlerinin yaygınlığı ve ulaşım 
kolaylığı bizler için de hedef kitlemizle bu-
luşma olanağı ortaya çıkarmış oldu. Tek bir 
platformda ürün/fiyat karşılaştırmasının da 
yapılabileceği bu ortak pazar alanı aslına 
bakarsanız kendimizi ifade etmemiz an-
lamında önümüzü açtı. Müşteriler benzer 
ürünlerin, hatta bazen aynı ürünlerin marka 
etiketi sayesinde ne kadar farklı fiyatlara bu-
lunabileceğini birebir deneyimlemiş oluyor. 
Tek bir mağazadan çoğu ihtiyacımızı karşı-
layabiliyor olmak artık günümüzün ve yo-
ğun günlük tempoların bir beklentisi. Biz de 
bebek, çocuk, genç, kadın ve erkek nezdin-
de monttan çoraba, spor ayakkabıdan abiye 
ayakkabıya hatta plaj havlusuna dek sezo-
nun ihtiyacı olan ürünleri çeşitlilik ve ‘eko-
nomik olma’ ilkesiyle tüketiciye sunuyoruz. 
Tüketicinin ilgisini çekmeye ve beğenisini 
kazanmaya başladığımız noktada da reyon-
larımızı ve ürün alt gruplarını çeşitlendirerek 
bu kez de tüketicinin alışveriş alışkanlığına 
yönelik ürün yönetimi yapmaya başladık. 
Artık mağazalarımıza giren bir misafirimiz 
kendisi veya ailesi için giyim, ayakkabı ve 
aksesuar alışverişini gerçekleştirebilmekte-
dir.

Bizim temel ilkemizi kar marjlarını mini-
mum düzeyde tutmak oluşturuyor. Karlılığı 
etkileyen en temel etken; mağazacılık mas-
raflarıdır. Kendi masraflarımızı minimumda 
tutarak ve en önemlisi yoğun araştırma ve 
emek gerektiren satın alma sürecinden son-
ra mağazada dudak uçuklatan değil, yüz 
güldüren fiyat etiketlerini ürünle birleştirmiş 
oluyoruz. Başarımızın sırrı da bu noktada 
açıklığa kavuşmuş oluyor.

Oldukça kaliteli ürünleri çok uygun fiyat-

Süleyman Yılmaz
BTM Genel Müdürü

‘’İşin özü; beklentiyi doğru tespit ederseniz ona 
yanıt bulmanız karmaşık olmuyor.‘’



53

Röportaj / MALl&MOTTO 

larla satıyorsunuz. Ürünlerinizi nasıl be-
lirliyorsunuz? Fiyatları cazip hale getir-
mek için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Firmamızın temel ilkesini oluşturan konu 
da bu zaten. Müşterilerimize ürünlerimizi 
en uygun fiyattan ulaştırabilmek. Özellikle 
fiyatlandırma konusunda ‘Nasıl bu fiyatla-
ra ürün satabiliyorsunuz?’ sorusuyla çok sık 
karşılaşıyoruz. İşin biraz da teknik boyutuna 
değinecek olursak firmamızda genel olarak 
giyim, ayakkabı ve aksesuar gruplarının sa-
tınalma birimleri bulunmaktadır. Bu ekip-
ler Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki fuarlara 
katılır, sanayi merkezlerini yerinde gezerek 
inceler, üreticiler ile buluşup, ürünlerini kar-
şılaştırır, tüketici profilimizi tatmin edecek 
ürünü seçer ve daha önce de belirttiğim gibi 
düşük karlılığı ilke edinerek son fiyatlandır-
masını yaparlar. Yerli üretici ile yaptığımız iş 
birliklerinin her zaman olumlu dönüşlerini 
aldık. Kendi mağazalarımızda istihdam sağ-
larken yerli üreticiden ürün alarak onun da 
üretim ekonomisinde varlığını sürdürmesi-
ne katkı sağladık. İşin özü; beklentiyi doğru 
tespit ederseniz ona yanıt bulmanız karma-
şık olmuyor.

Türkiye de perakende sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye Avrupa'nın "en genç ülkesi". 13 
milyona ulaşan genç nüfusuyla Belçika'dan 
Yunanistan'a İsveç'ten Macaristan'a Avrupa 
Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geri-
de bıraktı. 15-24 yaş arasındaki nüfus ülke 
nüfusunun yaklaşık %16’sını oluşturuyor. Bu 
da gösteriyor ki, Türkiye’de perakendeye 
genç nüfus yön veriyor. Genç nüfusun inter-
net kullanım oranının %93’lere çıkması da 
önümüzdeki süreçte geleneksel perakende-
nin yanında e-ticaret payını da genişletece-

ğini gösteriyor.

İç piyasada 2019 yılı perakende mağazacılık 
açısından çok parlak ve verimli bir yıl değildi. 
Ne yazık ki uzun yıllardır varlığını sürdüren 
firmalar küçülmeye gitti veya ticari faaliyet-
lerine son verdi.  Küresel ölçekte ekonomi 
politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle 
tüketici güvenindeki kırılgan seyrin önüne 
geçilememesi böyle bir etkiye neden oldu. 
Diğer yandan teknolojik gelişmeler, küresel 
ekonomideki değişim, hızlanan şehirleşme, 
iklim değişimi ve demografik değişikliklerin 
diğer sektörlerde olduğu gibi perakende 
sektöründe de yarattığı yoğun dönüşümü 
gözlemlemekteyiz. Etkilerini en az düzeyde 
hissetmek için de önlemlerimizi almaktayız.

2020 hedefleriniz nelerdir?

2005 yılında mütevazı bir girişim olarak sek-
töre adım attık. Aradan geçen yaklaşık 15 

yıllık süre sonunda çalışanlarımızın emek-
leriyle, ülkemizin çeşitli bölgelerinde 62 şu-
beye ulaşmış bulunuyoruz. Genel olarak fir-
mamızın kuruluşundaki samimiyeti ve yola 
çıkış ilkesine bağlı kalarak yeni mağazalar 
açıp, genç, dinamik ve perakende mağaza-
cılığı meslek edinmiş arkadaşları bünyemize 
katmayı, daha çok il ve ilçede bulunmayı 
hedefliyoruz. Bundan önceki yıllarda oldu-
ğu gibi 2020 yılını da aynı hedefler doğrul-
tusunda geçirmeyi planlıyoruz. BTM ile bü-
yüyen değer aslında “bilinçli alışveriş” bilgisi 
olacaktır. Tüketici ihtiyaçlarını bütçesi doğ-
rultusunda karşılamayı seçtiği ve bizi tercih 
etmeyi sürdürdüğü sürece biz de büyümeyi 
sürdüreceğiz. Tabi bu süreci de istikrarlı bir 
şekilde gerçekleştirmek durumundayız. İs-
tihdam sağladığımız ve aile olarak gördü-
ğümüz çalışanlarımıza karşı da sorumluluk-
larımızın bilincindeyiz. Ekonomik verilerdeki 
değişiklikleri iyi analiz ederek büyümeye 
yönelik adımlarımızı atarken seçici davran-
maya devam edeceğiz.
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MUTLU ŞEHİRLERDE,
MUTLU İNSANLARA ODAKLI BİR FUAR; ATRAX

İnsanların 7’den 70’e birbirleriyle iletişim 
kurarak  sosyalleştiği, eğlendiği, ortak duy-
gu ve düşüncelerle beslendiği, sevdikleriyle 
keyifli vakit geçirdiği, sportif ve kültürel et-
kiniklerle dinamikleştiği, yaşamın yoğunluk 
ve stresinden uzaklaşarak güzel anılar birik-
tirdiği eğlence ve rekreasyon alanları mut-
luluk kaynağı oluyor.

Her geçen gün hızlanan yaşam, şehirlerde 
bu alanlara yönelik ihtiyacı daha da arttırır-
ken özellikle gelişmiş ülkelerde gerek dev-
let, gerek özel kuruluşlar, gerekse devlet ve 
özel kuruluşların işbirliği şeklinde,  eğlence 
ve rekreasyon tesis ve faaliyetleri ile sağlık 
sorunları ve yabancılaşmanın ortadan kal-
dırmak ve halkın mutluluğuna öncelik veril-
diği görülüyor. 

İnsanların ve şehirlerin mutluluğuna yapılan 
bu yatırımlar yankı uyandırırken sektör dev 

bir sektöre dönüşüyor.

ATRAX ‘ Mutlu şehirler ‘ teması ile tüm pay-
daşları bir araya getirerek bu konuda ürün 
ve hizmet sunan  sektörleri buluşturuyor. 

Bize bu ilgi çekici fuarlarınız ve  Mutlu 
Şehir temanız  hakkında bilgi verir misi-
niz?

13- 15 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar mer-
kezinde düzenleyeceğimiz ATRAX 2019 – 8. 
Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreas-
yon Fuarı temamızı “Mutlu Şehirler” olarak 
belirledik. “Mutlu Şehirler" ile daha fazla 
sosyalleşme ve aktivite imkanı sağlayan, 
şehir halkının mutluluğuna odaklanmış eğ-
lence ve rekreasyon projelerini ön plana çı-
karıyoruz.

Mutlu Şehirler temanızla neyi amaçlı-

yorsunuz? Şehirler insanları daha mutlu 
yapar mı?

 İnsanlar içinde bulunduğu şehrin bilinci ile 
şekilleniyor, şehrin ruhu o şehirde yaşayan-
ların duygu durumlarını etkileyerek mutlu 
ya da mutsuz insanlar yaratıyor. Bu yakla-
şımdan yola çıkarak oluşturduğumuz  “Mut-
lu Şehirler” teması ise şehrin planlanmasın-
dan peyzaj çalışmalarına, yatırımlarından 
kültürel aktivitelerine kadar birçok çalışmayı 
bünyesinde barındırıyor.

Mutlu Şehirler temamız fuar etkinlikleri-
mizde de önemli bir rol oynuyor. Fuarda 
yapacağımız konferans ve panellerimiz  bu 
temaya odaklı olup  Aynı zamanda “Attrac-
tion Star Awards – 7. Eğlence, Rekreasyon 
Ödülleri yarışmanızda önceki kategorilere 
ek olarak Yılın Mutlu Şehri ve Yılın Mutlu İl-
çesi kategorilerini ekledik.
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Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığı-
nızda Türkiye eğlence sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sektörün daha da 
canlanması için neler yapılabilir?

Bir ülkenin, bir şehrin markalaşma çalış-
malarında eğlence ve rekreasyon yatırım-
ları, düzenlenen etkinlikler başlı başına bir 
değer oluşturuyor.  Ülkeye yapılan parklar, 
eğlence alanları, kültürel – sportif – sanat-
sal etkinlikler, eğlence organizasyonları gibi 
projeler sektörün büyümesi konusunda itici 
güç oluştururken sürekli ilerleme gösteren 
teknoloji ise sektörün gelişimine önemli bir 
katkı sağlıyor.

İnanıyoruz ki 2020 yılının yepyeni enerjisiyle 
düzenleyeceğimiz fuarımızda,  yapılan bağ-
lantılar yeni yatırımlara ışık tutacak. 

Türkiye’de pazarın hareketlenmesiyle birlik-
te eğlence ve rekreasyon alanlarına yönelik 

projeler de hız kazanmaya başladı. Proje-
lerini bir an önce hayata geçirmek isteyen 
belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri ve 
yatırımcılar ihtiyaçlarını gidermek için yeni 
ürün ve teknolojilerin yer aldığı ATRAX’a bu 
yıl daha fazla ilgi gösteriyorlar. Piyasalarda 
ki bu düzelme yurtdışı firmalarının da ilgisi-
ni Türkiye’ye çekiyor. 

Fuarda bu yıl katılımcı ve ziyaretçileri ne-
ler bekliyor?

ATRAX  dev bir sektöre hitap ediyor. Eğlen-
ce sektörü milyon dolarlık anlaşmaların ya-
pıldığı oldukça büyük bir sektör.   Ülkedeki 
yatırımlara odaklı bir sektör aynı zamanda. 
Dolayısıyla fuar çok büyük bir potansiyeli 
içinde taşıyor.

Ekonomik göstergeler, son yıllarda piya-
salardaki durgunluğundan, yerel yönetim 
seçimlerinden kaynaklı bekleyen projelerin 

ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor. Bu-
nun fuara yansımasının yüksek olacağını 
hissettiriyor. 

Tüm endüstrideki firmaları bir araya top-
layan fuarımız geniş kitlelere ulaşabilmesi 
ile yeni iş fırsatlarının da kapıları açılacak.  
Sektörde tüm ürün, hizmet sunanlar ve ya-
tırımcıları bir araya getiren fuar Yeni yatırım 
projelerine rehber olacak.

Fuar kapsamında etkinlikleriniz var mı? 

ATRAX ‘a çok güçlü bir konferans ve panel 
programı eşlik ediyor. Üniversiteler ve der-
neklerle yaptığımız işbirlikleri ile  3 günde 5  
ana panel oturumu yapılacak.

Bu paneller ATRAX ‘ın içeriği ile uyumlu, 
sektöre rehberlik etmesinin yanı sıra, top-
lumsal hayata sosyal ve ekonomik katkı 
sağlamayı hedefleyen oturumlar olacak.
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Kendinizden biraz bahseder misiniz?

1994 Kahramanmaraş doğumluyum. Orta 
okul ve lise dönemimlerimi Kahramanma-
raş’ta tamamladım ardından Avrupa üniver-
sitesi’nde fizyoterapi programını bitirdim. 
Gıda sağlık ve hizmet sektörlerinde yöne-
ticilik yaptım, akabinde Fizyoworld şirketini 
kurdum, hala Fizyoworld Şirketi’nde yöne-
tim kurulu başkanlığı yapmaktayım.

Fizyoworld olarak verdiğiniz hizmetler-
den bahseder misiniz?

Fizyoworld markası ile alışveriş merkez-

lerinde sandalye masajı hizmeti veren bir 
firmayız. Gerek stantlarımızda gerekse ma-
ğazalarımızda oluşturduğumuz konsept ve 
profesyonel ekiplerimizle masaja ulaşma 
güçlüğünü ortadan kaldırıp daha kaliteli bir 
yaşam garantiliyoruz.

Fizyoworld oluşumu ve içeriği hakkında 
bilgi verir misiniz?

Fizyoworld, 2018'in son çeyreğinde ku-
rulmuş ve  isminden sıkca söz ettirmiş bir 
firmadır bunun sebebi ise maddi kaygıları 
her zaman ikinci plana bırakıp en iyi ve en 
kaliteli hizmeti verme kaygısını içinde barın-

Abdulhadi İpek
Fizyoworld Yönetim Kurulu Başkanı

‘‘Ulaştığımız ve bünyesinde çalıştığı-
mız kurumların ağırlığını ve sorumlu-

luğunu hep içimizde taşıdık.’’
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dıran bir firma olmuştur. fizyoworld tamamı 
fizyoterapist ve fizik tedavi teknikerlerinden 
oluşan kadroları ile sektöre yeni bir soluk 
getirmiştir.

Neden Fizyoworld tercih etmeliyiz?

Sektör çok hızlı gelişmekte ve değişmekte 
Fizyoworld bu sektörün en genç ve en dina-
mik şirketi. Kendini her geçen gün yenileyip 
değiştiren hatalarından ders alıp bire bin 
katıp büyümeyi hedefleyen bir şirket.  Fiz-
yoworld teknoloji ve sağlıktaki inovasyon-
ları yakından takip edip kiosk ve mağaza-
larında hayata geçirebilen ve bu yeniliklere 
hızlı bir şekilde adapte olabilen bir kurum. 
‘Neden Fizyoworld?’ sorusunun cevabı pro-
fesyonel ekip ve paralelinde kaliteli hizmet 
ve insanlara bulunduğu sektörde daha baş-
ka bakış açıları ve kavramları kazandırması-
dır diyebilirim.

Hangi Avm‘lerde şubeleriniz var. İlgiden 
memnun musunuz?

Mall of İstanbul, Vadistanbul, Perlavis-
ta, Metroport, 212 Power Outlet, Water 
Garden, Bursa Zafer Plaza alışveriş mer-
kezlerinde hizmet vermekteyiz. 7 alışveriş 
merkezinden aldığımız referanslar doğrul-
tusunda ve firma anketlerimizden aldığımız 
sonuçların ortalamasında  %98’lik bir mem-
nuniyet görmekteyiz bu veriler bizim onur 
madalyalarımızdır. 1 yıl içerisinde 7 şubede 
3.540.000 kişiye hizmet ettik bu yoğun ilgi 
için minnettarım. Bu memnuniyet çerçeve-
sinde yolumuza devam etmek istiyoruz.

Fizyoworld ile hayallerinizi gerçekleştir-
diğinizi düşünüyor musunuz?

Henüz bunu tam anlamıyla başardığımı söy-
leyemem milyonlara hitap edip milyonlarca 
kişinin memnuniyetine şahit olduğumda 
hedefime ulaşmış olacağım.

Başarınızın sırrı nedir?

Hiç bir sefa cefasız olmuyor çok ama çok 
çalıştık çok mücadele ettik tek gibi görün-
semde arkamda devasa bir kadro var. Elele 
kol kola daha nice başarılara imza atacağı-
mızdan hiç şüphem yok.

Sizin gibi genç girişimcilere tavsiyeleriniz 
var mı ?

Asla pes etmesinler  bir kere ağladılarsa üç 
kere gülmeli 100 katlı binaları yıkılsa 1000 
katlısını inşa etmeli 50 kez düştülerse 51. 
kez kalkmasını bilmeleri gerekir. Bazı savaş-
lar böyle kazanılır.

2020 hedefleriniz nelerdir?

2018'in son çeyreğinde kurulmamıza rağ-
men çok ciddi bir büyüme ivmesi ile 7 şu-
beye ulaştık. Ulaştığımız ve bünyesinde 
çalıştığımız kurumların ağırlığını ve sorum-
luluğunu hep içimizde taşıdık. 2020'nin Fiz-
yoworld yılı olduğunu düşünüyorum. 2020 
yılı içerisinde şube sayımızı 30’a çıkarmayı 
gerek İstanbul’da gerekse anadolunun her 
bir şehrinde insanlarımızla bu kaliteli hizme-
ti buluşturmayı hedefliyoruz.
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T ürkiye’nin tasarım ve dekorasyon ala-
nındaki premium markalarına ev sahip-

liği yapan ilk alışveriş merkezi HOM Design 
Center, Siren Ertan’ın yastıklardan tasarladı-
ğı sıra dışı yılbaşı ağacına ev sahipliği ya-
pıyor.

Türkiye’nin en büyük tasarım ve dekorasyon 
merkezi HOM Design Center, modada ol-
duğu kadar dekorasyon konusunda da bü-
yük başarılara imza atan, cemiyet hayatının 
önemli isimlerinden Siren Ertan’ın tasarladı-
ğı yastık yılbaşı ağacı ile yeni yıl coşkusunu 
birbirinden ünlü konuklar ve dekorasyon 
tutkunlarıyla buluşturdu. Davete; Ahu Orak-
çıoğlu, Gülay Kamaz, Dilara Koçak, Sinem 
Güven, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Seval 
Bahçıvan, Zehra Öney, Elif Dağdeviren, Me-
ral Yazıcı, Füsun Kuran, Beste Yurttaş, Zey-
nephan Gemicioğlu, Zeynep Üstünel, Hakan 
Helvacıoğlu, İpek Develi, Renee Saban, Mel-
tem Tahrancı, Pınar Kartal Timer, Selda Tasa, 
Yelda İpekli gibi cemiyet hayatının önemli 
isimleri katıldı.

HOM DESİGN CENTER, SİREN ERTAN’IN TASARLADIĞI
YASTIK YILBAŞI AĞACINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
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Siren Ertan İstanbul markasıyla moda dün-
yasında yer alan Siren Ertan; HOM Design 
Center için özel olarak tasarladığı yılbaşı 
ağacı hakkında şunları söyledi:  

“15 yıl önce kurduğum markam, sadece ha-
ute couture giyim olarak hayata geçti. Za-
man içinde tasarımlarıma ayakkabı ve çanta 
gibi aksesuarlar da eklendi. Daha sonra ise 
dekorasyona olan tutkum sebebiyle yastık 
tasarlamaya başladım. Eve gelen misafirle-
rimin ve fotoğraflardan görenlerin yastıkla-
rımı çok beğenmesi üzerine bir yastık ko-
leksiyonu yapmaya karar verdim. Türkiye’de 
dekorasyon ve tasarım anlamında birçok 
premium markayı tek çatı altında buluştu-
ran HOM Design Center’la birlikte yılbaşı 
için kurguladığımız projede de bu yastık-
lardan bir yılbaşı ağacı yapmaya karar ver-
dik. Türkiye’de ilk kez bir yastık yılbaşı ağacı 
yapmış olmaktan ve bu projenin parçası ol-
maktan dolayı çok mutluyum.”

Türkiye’den ve dünyadan 100’ün üstünde 
premium markaya ev sahipliği yapan alış-
veriş merkezi HOM Design Center; Siren 
Ertan’ın kendi imzasını taşıyan yastıklardan 
tasarlanan yılbaşı ağacı ile 15 Ocak’a kadar 
sizleri bekliyor. 
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BAŞKANLAR, PERAKENDENİN GELECEĞİNİ MASAYA YATIRDI

Türkiye ekonomisinin belirleyici sektörle-
rinden perakende sektörünün başkan-

ları Perakende Günleri 2019 kapsamında 
bir araya geldi. Sektörün mevcut durumu 
ve geleceğini, çözüm bekleyen sorunlarını 
masaya yatıran Başkanlar, 2019’un son çey-
reğinden beklentilerin pozitif olduğunun 
altını çizdiler. 

Perakende sektörünün en verimli buluşma 
platformu olarak tüm sektörü bir araya geti-
ren Perakende Günleri’nde Türkiye Alışveriş 
Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu 
(TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder 
Özpamukçu, Alışveriş Merkezleri ve Yatırım-
cıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüse-
yin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 
Başkanı Sinan Öncel, Turizm, Restaurant 
Yatırımcıları  ve Gastronomi İşletmecileri 
Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaya Demirer, Tüm Restoranlar ve Turizmci-
ler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan 
Bingöl, Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yö-
netim Kurulu başkanı İzzet Stamati ve LEAD 
Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman’ın 
katılım gösterdiği basın toplantısında pera-
kende sektörünün geleceği masaya yatırıldı. 

Perakende sektörü 2019’da %5 büyüdü.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Peraken-
deciler Federasyonu Başkanı Alp Önder 
Özpamukçu: Perakendenin genel olarak 
ekonomiyi desteklediğini görüyoruz. 3. 
çeyrek sonuçları itibariyle sektörde yüzde 
5 civarında reel büyüme oldu. 4. çeyrek 
sonrası da 0,5’lik bir büyüme bekleniyor. 
Büyümenin içindeki en önemli unsurlar-
dan biri de çalışan sayısı artışı oldu. Gıda 
sektöründe de yüzde 5’lik bir büyüme gö-

rülürken, reel istihdam büyümesinde yüzde 
4’lük bir oranla gıda sektörünün öneminin 
büyük olduğu ortaya çıkıyor. Alışverişlerin 
verimliliğine bakarsak; temel gıdaya yöneli-
min söz konusu olduğunu görüyoruz. 2019 
genel olarak çok keyifli bir yıl değil. Derin-
likte azalma oldu. Fakat, 4. çeyrekte iyi ge-
lişmeler bekliyoruz. Ekim itibariyle rakamlar 
keyifli gelmeye başladı. 2020’ye bakarken 
bu bize umut veriyor. Modern perakende 
paylarına baktığımızda ise 2018 itibariyle 
1.2 trilyonluk ticaret hacminin 350 milya-
rını modern perakendenin oluşturduğunu 
görüyoruz. Kapanış itibariyle bunun artması 
bekleniyor. Gıda sektöründe bunu daha net 
görüyoruz. Gıda sektörünün modern pera-
kende payı yüzde 29 oldu. Fakat dünyadaki 
gelişmiş ülkelerde modern perakende payı 
yüzde 90’lar 80’ler mertebesinde. Modern 
perakendenin toplam payı yüzde 33’lerde. 
Bu konuda gelişim sağlamamız gerekiyor; 
kayıt dışı istihdam azaltılmalı, geliştirilmeli 
ve çeşitlendirilmeli, vergi gelirleri artırılmalı 
ve bu alanlarda modern perakendenin payı 
artırılmalı.

Perakendecilerle birlikte iyi bir noktaya 
geldik. Sorunların çözümü çok yakın.

Konuşmacılar arasında yer alan AYD Başkanı 
Prof. Dr. Hüseyin Altaş Türkiye’de 434 AVM 
olduğuna dikkat çekerek sözlerini şu şekil-
de sürdürdü: “AVM sayısının 2023’e kadar 
yatırımlarla 470 adete çıkmasını bekliyoruz. 
Sonrasında ise AVM yatırımlarının yavaşla-
yacağına yönelik bir düşünce var. Mevcut 
ekonomik durumlar ve e-ticaretin yayılması 
ile birlikte yatırım beklemiyoruz. AVM’lerin 
sürdürülebilirliği bizim en öncelikli konu-
muz. Çünkü fonksiyon değişikliği yapıl-

madığı sürece AVM’lerde büyük sorunlar 
ortaya çıkacaktır. AVM’lerin dönüşümü de 
önemli bir konu. AVM’lerin sosyal – kültürel, 
turizm ve ihracat merkezi olması için önemli 
adımlar atılması gerekiyor. Bir diğer konu 
da yasal düzenlemeler. Bu noktada önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. Perakende yasası 
ve borçlar kanunu özelinde. Gayrimenkul 
Kiraları Hakkında 6570 sayılı kanun ile ilgili 
adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Özellikle ticari olan ve olmayan ayrımının 
net olarak yapılması gerektiğini savunuyo-
ruz. Yanı sıra işletme giderleri konusunda 
da yoğun bir mesai harcıyoruz. Perakende-
cilerle birlikte iyi bir noktaya geldik. Burada-
ki genel prensibimiz şeffaf ve denetlenebilir 
olmak. AVM’ler bu konu üzerinden asla para 
kazanmamalı ve kiracılarına adil olmalı.” 

2020 Gastronomi yılı ilan ediliyor. 

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastrono-
mi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demi-
rer: “Biz perakendenin aslında stoklu ürünü 
olmayan tarafıyız. İşi yaşam merkezine çe-
viren, insanların bölgede daha fazla vakit 
geçirilmesini sağlayan taraftayız. TURYİD 
olarak biz bugünkü sektör büyüklüğü olan 
100 milyar TL’nin 25 milyarlık kısmını oluş-
turuyoruz. Günümüzde 100 bin yeme içme 
ile ilgili nokta var. TURYİD’de de 1.500 ci-
varında üyemiz var. Bu sene aşağı yukarı 
sektörümüz %15-16 civarında büyüdü. Ama 
enflasyondan dolayı reel büyüme yüzde 3-4 
puan dolaylarında. Bu büyümeler ciro büyü-
melerinden geliyor. Kârlılığı artıran bir bü-
yümeden bahsedemeyiz. Turizm anlamında 
önümüzdeki yıl iyimser bir beklenti içerisin-
deyiz. Gastronomiye yeterli ilgilinin olacağı-
nı düşünüyoruz. 2020 yılının Gastronomi yılı 
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olması planı bizleri umutlandırıyor.”

Kategori mağazacılığı olarak ekonomiye 
100 milyar TL katkımız var.

Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ise şu şekil-
de konuştu: “Kategori Mağazacılığı Derneği, 
gıda ve hazır giyim dışındaki bütün katego-
rileri bir araya topluyor. 100 milyar TL gibi 
bir ciro yapan, 16 bin istihdam sağlayan 
bir derneğiz. İşlerde ana sürükleyicinin ev 
durumları, yani evlenmeler ve boşanma-
lar olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki 
dönemde ertelenen talepler bize gelecek, 
artan evlenmeler ve geciken boşanmalar-
la sektör eski hareketini kazanacak diye 
umuyoruz. Ağustos ayından beri olumlu 
rüzgâr esmeye başladı. Ekim ayı da güzel 
geçti. Kasım ayı ile Şahane Cuma şahane 
aya dönüştü, bütün ayı etkiledi. Ama orada 
promosyona yönelik hareketlerin çok olma-
sı beklentileri istenilen yerlerde tutamadı. 
Türkler olarak Şahane Cuma’da şunu becer-
dik. Online - offline tüm kanalların entegras-
yonu iyi yönetildi. Üyelerimize baktığımda, 
Şahane Cuma etrafında çok güzel hazırlık 
yaptıklarını söyleyebilirim. Online dışı ma-
ğazalarda da aktivite gerçekleştirdiler. İyi bir 
trafik oldu. Dernek olarak bakarsak; kayıtlı 
işlemleri ve organize perakendenin payını 
artırmaya çalışıyoruz. Vergi gelirlerini de ar-
tıracak bir şey, istihdam da gelişecek. Kayıt 
dahilinde organize perakende olması gere-
ken yerde değil ama her geçen yıl artıyor.” 

Gündemimizi e- ticaret oluşturuyor.

Birleşmiş Markalar Başkanı Sinan Öncel: “İş-
letme giderleri konusunda AYD yönetimiyle 
çok önemli yol kat ettik ve bunu sürdürmeyi 

planlıyoruz. Gündemin en önemli maddesi 
e-ticaret. Bu seneki ‘Efsane Cuma’ günün-
de yapılan ticaretin rakamları; 3.4 milyar 
TL’den, 4.7 Milyar TL’ye çıkmış. Genel olarak 
bir memnuniyetsizlik olduğunu görüyoruz. 
11.11 de başlayan bir indirim dalgası, son-
ra efsane cumadan 1 hafta önce başlayan 
başka bir e-ticaret dalgası... Bir hafta önce-
sinden başlayan duyurular müşteriyi bekle-
tiyor. Bu beklemede perakendenin akışında 
olumsuz etki bırakıyor. Altını çizmek istedi-
ğimiz başlık bu. Bunun haricinde bu büyüme 
hızıyla, e-ticarette, önümüzdeki 3 yıl içinde 
çok önemli değişiklikler yaşayacağımızı dü-
şünüyorum. Geleneksel alışverişin büyüme-
si çok küçük.  Yeme içme sektör büyümesi 
geçen sene yüzde 35 olarak kaydedildi. Bu 
sene bu oran azalacak gibi görünebilir ama 
geleneksel satış, e-ticaret ile birleşerek bu-
rada daha büyük bir gelir sağlamaya başla-
dı. Kampanyaların getirdiği karsızlık, bunun 
firmalarda yarattığı zayıflamalar. Doğru fi-
yat ve ticaret modeli ile bunların aşılacağını 
düşünüyorum.” 

İşçi ve işveren ilişkilerinde sorunlar yaşı-
yoruz.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği 
Başkanı Ramazan Bingöl: “İşçi ve iş veren 
ilişkilerinde artık ciddi sorunlar yaşamaya 
başladık. Türkiye’nin gelecekteki en önemli 
işlerinden biri ekonominin düzelmesi için bi-
zim sektördür. Ben lokantacıyım. Ortalama 
bir restoranda bin küsür çeşit mal ve hizmet 
alıyoruz. 20 milyar dolar civarında bir işlem 
hacmi olan bir sektörden bahsediyorum. Er-
zincan’dan peynir, Urfa’dan salça, İzmir’den 
kekik alıp ekonomiyi canlandırıyorum. Köy-
den şehre göçü önleyen bir sektörüz. TU-
RES bünyesinde 200 bin çalışanımız var, 10 

bine yakın noktada hizmet veriyoruz.  Ama 
ne yazık ki hala turizm geliri olarak, deniz 
ve kumdan ibaret otelci arkadaşlarımız anı-
lıyor, aslında, ekonomiyi canlandıran dina-
mo biziz. Birçok mecrada sadece otelciler 
söz sahibi ve ekonomiyi sadece otelciler 
sürdürüyor gibi bir algı var. Bu değişmeli. 
Belli başlı şeylerde söz sahibi olmak zor. 
Türk mutfağı, gastronomi ve yeme içme ile 
dünyanın birçok ülkesine göre üç adım ön-
deyiz. Gurme ekonomisini 40 milyar dolara 
çıkarabiliriz. Nitelikli turist nasıl Peru’ya ye-
mek için gidiyorsa; turiste de nitelik-nicelik 
konuşmamız lazım. Gerçekten Türk mutfağı, 
eşi benzeri olmayan bir mutfak. Peki biz kişi 
başı bin dolar, iki bin dolar harcayan turis-
te mi yöneleceğiz yoksa günlük yüz dolar 
harcayana mı? Bu soruyu sormamız gerek. 
Ciddi bir sıkıntı var, algı değişmeli, restoran 
ve lokanta ve kafeler bu ülkedeki ekonomi-
nin esas can damarı ve biz kişi başı bin do-
lar 2 - 3 bin dolar yemeğe içmeye harcayan 
isimleri çekmemiz gerekiyor.

Tescilli Markalar Derneği YKB İzzet Stamati: 
“750 milyon dolarlık bir hacim söz konu-
su. Sektöre ciddi bir döviz girdisi sağlıyo-
ruz. Sorunlarımızın en büyüğünü vergiler 
oluşturuyor. Çünkü maliyetlerimizi büyük 
oranda etkiliyor. Burada rekabet edebilme 
açısında zorluklar yaşıyoruz. Önümüzdeki 
yılda dövizin stabil hale gelmesiyle yüzde 
30 civarında büyümeyi hedefliyoruz.” 

LEAD Network Başkanı Aysun Zaman: “Pe-
rakendedeki kadın yöneticilerin üst dü-
zeyleri taşınması için eğitimler veriyoruz. 
2020’de yapılacak toplantımız İstanbul’da 
gerçekleşecek. Tüm dünyadan yaklaşık 700 
perakendeciyi İstanbul’da ağırlayacağız.” 



62

MALl&MOTTO / Haberler

PERAKENDE GÜNLERİ, SEKTÖRÜN GELECEĞİNE 
IŞIK TUTARAK SON BULDU
Türkiye’de perakende sektörünün nab-

zını tutan sektörün en büyük buluşma 
platformu Perakende Günleri, birbirinden 
değerli konukları, ufuk açıcı konu başlıkla-
rı, yeni trendlere ilişkin aydınlatıcı verileri 
ile bu yıl da katılımcılara verimli bir etkinlik 
yaşattı. 

Birbirinden farklı konuk ve konularıyla pe-
rakende sektörünün geleceğine ışık tutan 
Perakende Günleri, sektörün geleceğine ışık 
tutarak son buldu.

“Girişimci ruhumuzla olumsuzlukların 
üstesinden geleceğiz…” 

Başkanla Beş Dakika paneline katılan Birleş-
miş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel 
şu şekilde konuştu: “BMD’nin 106 markası-
nın 125 ülkede mağazası, 14.000’e yakın da 
satış noktası var. Bu markaların hepsi Türk 
markasıdır. Gündemimizdeki en sıcak mad-
de ‘Efsane İndirim’ idi. Yoğun bir çalışma 
dönemini geride bıraktık. Efsane indirimi 
normalde 1-2 gün planlarken artık ‘Efsane 
Kasım’ olmaya başladı. Bu nedenle önü-
müzdeki günlerde bu durumun bir düzene 
girmesini bekliyoruz. 10 ay boyunca indirim 
yapan bir perakendenin sürdürülebilirliği 
pek mümkün değil. İşletme giderlerindeki 
ve ortak alan giderlerindeki dengesizlikleri 
gidermek için AYD yönetimiyle kol kola çalı-

şacağız. Mağduriyetleri gidermek bizim sos-
yal görevimiz. Kredi kartları komisyonlarına 
ve erken ödeme komisyonlarına bir üst sınır 
getirildi ve bu düzenlemeyle sektörümüz 
rahatladı. Geçtiğimiz yılki ‘Efsane Cuma’ ile 
karşılaştırma yaptığımızda, kredi kartlarıyla 
alışveriş oranı %44 arttı. Kredi kartlarından 
kesilen fazla komisyonlar bizim verimliliği-
mizi düşürüyordu. Bu nedenle düzenleme 
gelmesi çok iyi oldu. Her şeyden önce iyim-
ser olmalıyız, olumsuzluklar hayatın gerçeği. 
Olumsuzluklar, sorunlar olmadan hayatımızı 
renklendiremeyiz. Ülkemiz çok iyi bir pozis-
yonda ve güzel bir yerde. Yaşadığımız son 
30-35 yılda çok büyük ekonomik sorunlarla 
karşılaşmamıza rağmen hepsini aşabildik. 
Bizim girişimci ruhumuz bunların hepsinin 
üstesinden gelmeye yetecektir. Yeter ki ça-
lışkan olalım, işimizin başında olalım.”  

“Restoran ve Turizmciler olarak 2 milyon 
kişiye istihdam sağlıyoruz…” 

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği 

Başkanı Ramazan Bingöl yaptığı konuşma-
da: “Sektör olarak Türkiye’nin dinamosuyuz. 
2 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz du-
rursak Türkiye durur. 20 milyar dolara ya-
kın bir işlem hacmi hedefliyoruz. Sektörün 
en büyük sorunu herkesin bu sektöre gir-
mesi. Gıda işinde batmamaya dair bir inanç 
var ama batma oranı %80’lerde. Girenler 
battıkça piyasanın da dengesi bozuluyor. 
Lokmacıların %98’inin batacağını öngö-
rüyordum, sonuç ortada. İşin fizibilitesini 
yapmadan sektöre girilmemesi gerekir. Bir 
yemeğin yeme tekniğini bilirsen alınan keyif 
%200 artar. Biz de bunu topluma anlatıyo-
ruz” dedi.

“Yasal düzenlemeler dürüstlük ve adil ti-
caret temeline dayanmalı”

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş: “Yasal 
mevzuatlardaki düzenleme sorunları ve iş-
letme giderleri sektörün en önemli konuları 
arasında yer alıyor. Bu sorunların bir masa 
etrafında tartışarak, konuşarak çözülmesi 

Sinan Öncel
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı

Ramazan Bingöl

Tüm Restoranlar ve Turizmciler
Derneği Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin Altaş
AYD Başkanı
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gerektiğini düşünüyoruz ve bu noktada gö-
rüşmeler gerçekleştiriyoruz. Görüşmeler de 
iyi gidiyor. Düzenlemeler dürüstlük ve adil 
ticaret temeline dayanmalıdır. En önem-
li sürdürülebilirlik sorunumuz AVM’lerin 
ayakta kalması. Bizde hayalet AVM durumu 
söz konusu değil. AVM’leri şehrin içine yap-
tığımız için bu yapılar şu an sürdürülebilir 
durumda. Şehir içinde olmasının da gü-
venli ticaretin merkezi olma gibi getirdiği 
bir avantaj da var. Yatırımlarımız kontrollü 
olmalı ve niteliği artırmaya odaklanmalıyız. 
Mevcut AVM’lerin içerisinde de peraken-
decileri memnun ederek müşterinin dolaylı 
olarak memnuniyetini sağlamalıyız” dedi.

“Her kuşak istediğini alır ve tüketim dav-
ranışına göre değiştirir…”

‘Müşteri Serüveninde Yeni Dönem’i anlatan 
Müşteri Davranışları Uzmanı Ken Hughes şu 
şekilde konuştu: “Dünya tarihinde ilk defa 
6 kuşağı birden tatmin etmeye çalışıyoruz. 
Gelenekselciler, 80 yaş ve üzeri, babyboo-
merlar, x nesli, milenyum ve bir de alfa…Tüm 
bunları aynı ürünlerle aynı anda nasıl tatmin 
edeceğiz? Gerçekten çok zor. Merkezdeki, 
babyboomer, x, milenyum and z kuşağını 
baz alırsak, Z kuşağı önümüzdeki 2-3 sene 
bütün o bağımsız kuşaklar arasında en fazla 
tüketici sayısına sahip olacak. İlk dijital ku-
şak bunlar olacak. Müzik endüstrisini ele 
alalım mesela… X kuşağı ve babyboomer’lar 
plağı hatırlar. X geldi müzik hayatlarında 

harekete geçti. Walkmanleri dinlemeye baş-
ladık. Tüm bunlar geride kaldı. Milenyum-
lar geldi. Steve Jobs bize ipodları ve dijital 
müziği verdi. Albümleri almaya bırakıp tek 
tek şarkıları almaya başladık. Sonra Z kuşağı 
geldi. Tüm dünyanın müziği artık Spotify’da 
demeye başladılar. Her kuşak istediğini alır 
ve tüketim davranışına göre değiştirir. Bir 
sonraki kuşak için önceki kuşağın yaptığı 
şeyler çok garip geliyor. Teknoloji heyecan 
verici ama asıl heyecan verici tüketicilerin 
değişen beklentileri ve sürekli tatmin edil-
meye çalışılan bu beklentiler. Tüketicilerin 
ne anladığını öğrenmek çok önemli. Artık 
markalar tüketici ile bağlanma yarışı içeri-
sinde. Ancak o zaman ilerleyebiliriz.” 

İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kuru-
lu Üyesi ve Akvaryum Genel Müdürü Dilek 
Çapanoğlu Perakende Günleri’nin son otu-
rumunda konuşmacı olarak yer aldı. Bugün 
tüketici davranışlarını en çok etkileyen şeyin 
online tarafta eğlenceye çok hızlı şekilde eri-
şebilmek olduğunun altını çizen Çapanoğlu 
şu şeklide konuştu: “Son veriler gösteriyor ki 
eğlence endüstrisi altın çağını yaşıyor. 300 
milyon dolar yatırım bedeliyle 240 bin met-
rekare alana inşa edilen dünyanın en büyük 
tematik akvaryumunun ana fikri eğlence ve 
deneyimle ortaya çıktı. 17 bin canlıyla sizi 
buluşturan, yılda 1,5 milyona yakın yerli ya-
bancı ziyaretçi ağırlayan ve sizi köpekbalık-
ları ile yüzmeye çalıştıran bir kompleks.” 

Dilek Çapanoğlu 

İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi 
ve Akvaryum Genel Müdürü

Ken Hughes 
Müşteri Davranışları Uzmanı
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Türkiye’de perakende sektörünün nab-
zını tutan sektörün en büyük buluşma 

platformu Perakende Günleri 2019, Paul 
Dwyer ve Eren Dwyer’in kapanış konseri ile 
sona erdi. Perakende Günleri bu sene 7543 
kişi ile rekor bir katılıma ulaştı.

Türkiye ve uluslararası arenada en büyük 
iş organizasyonları arasında gösterilen ve 
Soysal tarafından aralıksız olarak 18 yıldır 
düzenlenen organizasyonlardan biri olan 
Perakende Günleri’nde perakende sektörü 
ve ilgili tüm sektörlerin güncel durumunu 
tartışılırken sektörün geleceğine yön ver-
mek ve sektördeki yenilikleri paylaşmak 
üzere alanında uzman yabancı ve yerli ko-
nuşmacılar sektör temsilcileriyle buluştu. 

Rap müziğin efsane ismi Ceza ile açılış ya-
pan Perakende Günleri, kendi rekorunu kı-
rarak 49 oturumda 68 konuşmacıyı ağırladı. 

Perakende Günleri 2019 ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Soysal kurucusu Suat 
Soysal “Hayatımın her döneminde 19 ra-
kamı benim için ayrı bir önem taşımıştır. 
Hep bir anlamı olmuştur. Bu sene Pera-
kende Günleri’nin 19.’suydu ve değişikliğe 
gitmek istedik. Daha önce farklı alanlarda 
olan fuar ve konferans alanlarını birleştir-
dik ve mekânda da değişikliğe giderek Ha-
liç Kongre Merkezi’nde Perakende Günleri 
2019’u gerçekleştirdik. Bir diğer değişik-
liğimiz ise ana konferanslar dışında farklı 
alanlarda ‘Uzmanlık Sahneleri’ düzenlemiş 
olmamız. Ceza ile bir ‘ilk’e de imza attık ve 
sabah 9.00’daki açılışımızı rap müzik ile yap-
tık. Böylece tarihin en erken saatte yapılan 
rap müzik gösterisine de hep birlikte şahit 
olduk. Katılımcılarımızdan aldığımız olumlu 
geri dönüşler her bir kararımızda ne kadar 
doğru adımlar attığımızı gösterdi”

PERAKENDE GÜNLERİ 2019’A REKOR KATILIM  

Suat Soysal
Soysal Kurucusu 
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Perakende sektörünün en prestijli ödülü 
olarak kabul edilen ‘Perakende Güneşi 

Ödülleri’ sahiplerini buldu. Perakende Gü-
neşi Ödülleri’nde ‘Onur Ödülü’nün sahibi 
ise Beyti Kurucusu Beyti Güler oldu.

Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sek-
törün gelişimine katkıda bulunan kişi ve 
kurumların ödüllendirildiği sektörün en 
prestijli ödülleri olan ‘Perakende Güneşi 
Ödülleri’ bu sene kategoriler halinde iki gün 
süren etkinlik boyunca sahiplerine takdim 
edildi.

Perakende Güneşi Ödülleri 2019’un katego-
rileri arasında ‘ATÜ Perakendeye Katkı Özel 
Ödülü’, ‘En Başarılı Profesyonel Yönetici 
Ödülü’, ‘En Başarılı İnsan Kaynakları Uygu-
laması Ödülü’, ‘Onur Ödülü’ olmak üzere 5 
ayrı kategoride veriliyor. 

Perakende Güneşi 2019 Ödülü’ne hak ka-
zananlar;

* Yaşam Boyu Onur Ödülü
Beyti Güler – Beyti Kurucusu 

* En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü
Didem Aydın
Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü 
Mete Yurddaş
Watsons Türkiye Genel Müdürü  

*ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü
Gizia Gate 

* En Başarılı Müşteri Deneyimi 
Tadında Anadolu

* En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması 
Ödülü (Poldy Sponsorluğunda) 
Tab Gıda

Perakende sektörünün en prestijli ödülü ola-
rak kabul edilen ‘Perakende Güneşi Ödülle-
ri’nin jürisi de sektörün en özel isimlerinden 
oluşuyor. Jüride; MTD Temsilcisi, Moda Ta-
sarımcısı Eda Güngör, KMD Temsilcisi Zorlu 
Tekstil Genel Müdürü Erkmen Onbulak, ATÜ 
Genel Müdürü Ersan Arcan, TMD Temsilci-
si Make A Wish Türkiye CEO’su Füsun Ku-
ran, Poldy Kurucu ve Yönetici Ortağı Kadri 
Demir, GPD Temsilcisi Özay Hukuk Bürosu 
Kurucusu Merter Özay, OPET Pazarlamadan 
Sorumlu GMY Murat Zengin, TPF Temsilcisi 
Altun Bilekler YKB Mustafa Altunbilek, AYD 
Temsilcisi Ece Türkiye CFO’su ve GM’si Nuri 
Şapkacı, BMD Temsilcisi Mudo YKB Ömer 
Taviloğlu, ATÜ İş Destekten Sorumlu GMY 
Pınar Şener Harput, MOSDER Temsilcisi 
Vettore Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Si-
nan Karaoğlan, Akinon Kurucu Ortağı ve 
CEO’Su Tolga Tatari, BÜYEM Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Tamer Atabarut, TURYİD Temsilci-
si ve Genel Koordinatörü Vedat Dilber  yer 
alıyor. 

PERAKENDE GÜNEŞİ
2019 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
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COCA-COLA ENERGY
ŞEHRİN ENERJİSİYLE BULUŞTU

Coca-Cola kendi markası adı altında üre-
tilen ilk enerji içeceği Coca-Cola Ener-
gy’yi Haliç Tersanesi’nde gerçekleştirdiği 
parti ile tanıttı.

İlk kez özel bir etkinlik için açılan Haliç Ter-
sanesi içinde gerçekleştirilen partiye Ahu 

Yağtu, Şansım Adalı, Büşra Develi, Zeynep 
Tosun, Murathan Özbek ve Tamer Yılmaz’ın 
yanısıra  aralarında Pınar Tezcan, Dilan Ge-
rede Erkaya, Miro Gerede Erkaya, Raşit Bağ-
zıbağlı, Eliz Sakuçoğlu, Deniz Marşan, Ayten 
Alpün, Önder Tiryaki, Cihan Nacar, Duygu 
Bal, Onur Büyüktopçu’nun bulunduğu sa-
nat, moda ve cemiyet hayatından isimler 
yoğun ilgi gösterdi.

Gecenin enerjisini zirveye taşıyan canlı per-
formanslarıyla Avangart Tabldot, Büyük Ev 
Ablukada, Folamour ve Melih Çebi davet-
lilere keyifli anlar yaşatırken, Kız Kulesi ve 
Galata Kulesi üzerinde düzenlenen video 
mapping uygulamaları geceyi görsel bir şö-
lene dönüştürdü. Parti gecesi başlayan özel 
video mapping ile aydınlatılan Kız Kulesi ve 
Galata Kulesi 4 gün boyunca şehrin enerjisi-
ni yansıtmaya devam edecek.

Coca Cola Energy tasarım ve sanatla buluştu
Birbirilerinin enerjilerinden aldıkları ilhamla, 
enerjiye ihtiyaç duydukları anlara ithafen 
Coca-Cola Energy’ye yorum katan sanatçı-
lar; Ahu Yağtu & Şansım Adalı, Büşra Develi 
& Murathan Özbek, Zeynep Tosun & Tamer 
Yılmaz’ın ortak çalışmaları Haliç Tersane-
si’nde sergilendi.

Sanatçılar yaşamsal enerjiye ve eserlere 
dair kendilerine yöneltilen soruları yanıt-
ladı. 

Ahu Yağtu & Şansım Adalı - Kıyafet Tasarımı
Ahu Yağtu: “Hem kariyerimi hem anneliği 
dengeli bir şekilde yönetebilmek için yaşam 
enerjimi yüksek seviyede tutmam gerekiyor. 

Bu  projede hem iş hayatlarımız hem anne 
olmak üzerine ne kadar enerjiye ihtiyacı-
mız olduğunu yansıtmak istedik. Coca-Cola 
Energy renklerini Sudi Etuz’un imzası olan 
tüllerle birleştirdik.”
Şansım Adalı: “Benim yaşamım içinde an-
nelik ve moda tasarımcılığı hepsi bir bütün, 
bu enerjinin kaynağı da benim. Coca-Co-
la Energy’nin, bana ihtiyacım olan enerji-
yi vererek, kendimi tekrar güne yeniden 
başlamış gibi hissetmemi sağlayacağından 
eminim. Coca-Cola Energy’nin rengi olan 
kırmızı ve siyah renkleri tasarımın üzerinde 
kullandık. Siyah çizgiler hayatımızda hep var 
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olan enerjimizi simgeliyor. ‘’

Zeynep Tosun &  Tamer Yılmaz - Fotoğ-
raf Çalışması

Tamer Yılmaz: “Enerjimin hep yüksek olması 
gereken bir iş yapıyorum. Karşımdaki kişi-
nin de enerjisini yüksek tutabilmem önemli. 
Böyle zamanlar için Coca-Cola Energy emi-
nim bana ve tüm ekibime çok yardımcı ola-
cak. Kolektif çalışmamız hiç bitmeyen ener-
jiyi simgeliyor. Enerji deyince insanlar renk 
patlaması bekliyor ama aslında tüm enerji 
ve renkler senin içinde, siyah-beyaz bu fo-
toğrafa rağmen hissettirebiliyoruz bunu” 

Zeynep Tosun: “Yüksek enerjili bir insanım. 
Kişisel hayatımız da organize etmemiz ge-
rekenler bir yana kimi zaman aynı anda 
defileye hazırlanıp, danışmanlık verdiğim 
koleksiyonları, takı koleksiyonumu hazırla-

mak için koşturuyorum. Coca-Cola Energy 
eminim bu zamanlar için bana çok yardımcı 
olacak. Çalışmamızda “İçindeki güç, senin 
enerjin! Yanına içindeki enerjini daha yuka-
rıya taşıyacak destekleri al ve devam et! Hep 
yaptın, hep yapacaksın! demek istedik.”

Büşra Develi & Murathan Özbek - Video 
çalışması

Büşra Develi & Murathan Özbek : “Yaşa-
mı var eden güç hem maddi hem manevi. 
Dönüşümün, değişimin, yolculuğun temeli. 
Biz sanatçılar hikayeler anlatmak için yola 
çıkarız. İçsel dünyamızla dış dünya arasında 
sağlam köprüler yaratmaya çalışırız. Bilinç-
le bilinçdışı daima etkileşir. Bilinçle enerjiye 
uzandığımız gibi, bilinçdışı enerji de bizi 
yönlendirir. Enerjinin içimizdeki akışı, anla-
mı ararken ve onu ifade etmeye çalışırken 
gösterdiğimiz çabayı sonuçlandırır.”
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ŞUBELERİMİZ :   · Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi  · Avlu Balıkesir AVM  · 212 AVM  · Prestige Mall AVM

korkutkitabevi

AYIN
EN ÇOK SATANLARI

(BİRCAN YILDIRIM)DUYGUSAL ZEKA

(İLBER ORTAYLI)

BİR ÖMÜR NASIL

YAŞANIR?

(MİRAÇ ÇAĞRI AKTAŞ)
KENDİNE HOŞ GELDİN

(SİNAN AKYÜZ)BİR BOSNA HİKAYESİ

(BİRCAN YILDIRIM)

HAYAT CESURLARA 

TORPİL GEÇER

(MÜTHİŞ PSİKOLOJİ)
HAYIR DİYEBİLME SANATI

(JOSE MAURO DE VASCONCELOS)ŞEKER PORTAKALI

(BİRCAN YILDIRIM)
YAŞAM TERAPİSİ

(MUHAMMED SERKAN

GÜL)
YANILGI

(ALEX HİRSCH)

DİSNEY ESRARENGİZ

KASABA - GÜNLÜK 3
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K O R K U T  K İ T A B E V İ

İnsan, hisleri karşısında kendini edilgen 
görmeye daha eğilimlidir. Çünkü duyguların, 
yaşananların bir karşılığı olduğu düşünülür. 
Hal böyle olunca mutluluk veya mutsuzluğun 
sebebi, hep karşı tarafa dayandırılır. Ve bu 
durumda insanı asıl yıpratan da kendisi için 
en çok değer taşıyana karşı, boşa çıkan 
çabaları olur.

Hayat; durumlar, olaylar ve hissedilenlerin 
bütünüdür. Peki, kendinize hiç sordunuz mu? 
“Ben bu hayatın neresindeyim?” diye… Bu 
sorunun cevabı, düşünmeksizin bir solukta 
verilecek kadar basit. Evet, hayatınızın 
merkezinde siz varsınız. Başkalarınca 
tamamlanmak üzere bekleyen bir yarım olarak 
değil, eksiksiz bir bütün halinde, yalnızca siz… 

Miraç Çağrı Aktaş, Kendine Hoş Geldin adlı 
kitabında sizi, kendinizi bulmaya ve hak 
ettiğiniz değeri kendinize vermeye çağırıyor. 
Bu kitapla duygu dünyanızın yegane başrolü 
olan benliğinize geri dönecek ve kendinize 
tüm içtenliğinizle “Hoş Geldin!” diyeceksiniz.

Yeni Nesil Edebiyatın Duygu Dolu Sayfalarına 
Kendinizi Bırakın

Bana Seni Seviyorum Deme serisiyle çıkış 
yaparak son yıllara damgasını vuran Miraç 
Çağrı Aktaş; Yine de Sevdik, Kalbimizin Not 
Defteri ve Sen On Yedi Yaşımsın kitaplarından 
sonra Kendine Hoş Geldin ile duyguların sesi 
olmaya devam ediyor. Romantik kişiliğiyle 
çağları aşan duyguları kitaplarına taşıyan genç 
yazar, Türk edebiyatının yıldızı parlayan isimleri 
arasında yer alıyor.

Miraç Çağrı Aktaş Kimdir?

Miraç Çağrı Aktaş, 01.12.1995 yılında Antalya, 
Manavgat ilçesinde doğmuştur. Çocukluk 
dönemini Manavgat'ta geçiren Aktaş, ilkokul 
hayatını Manavgat Çağlayan İlköğretim 
Okulunda tamamlamıştır.

Daha sonra lise hayatını tamamlayan 
Miraç Çağrı Aktaş, ilk kitabı olan "Bana 
Seni Seviyorum Deme Sev"i çıkartmıştır.
Tüm Türkiye'de adını duyurmayı 
başaran Miraç Çağrı Aktaş, ortaokul ve 
lise öğrencilerinin dikkatini çekmeyi 
başarmıştır. Miraç Çağrı Aktaş, Dokuz 
Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünü 
kazanmış ve hem okuyup hem de 
kitaplarıyla ilgilenmektedir.

Miraç Çağrı Aktaş, tarafından 
kaleme alınan son kitap ise "Yine 
de Sevdik (İmzalı)", Olimpos 
Yayınları tarafından okuyucuların 
beğenisine sunulmuştur.

En Sevilen Kitaplara 
Şubelerimizden 
Ulaşabilirsiniz!

 Romantik Türk edebiyatının 
en genç ve popüler 
yazarlarından olan Miraç 
Çağrı Aktaş’ın 400 bin 
adetlik ilk basımıyla satışa 
sunulan Kendine Hoş 
Geldin kitabına sahip 
olmak için geç 
kalmayın!

Yazar: Miraç Çağrı Aktaş
Yayınevi : Olimpos Yayınları

Kendine Hoş Geldin

Sayfa Sayısı : 160

ŞUBELERİMİZ :   · Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi  · Avlu Balıkesir AVM  · 212 AVM  · Prestige Mall AVM
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Tepe Nautilus, yeni yılı pop müziğinin 
başarılı ismi Simge ile erken karşıladı. 

En sevilen parçalarını Tepe Nautilus ziya-
retçileri ile söyleyen Simge, konser öncesi 
verdiği röportajda kariyerine, aşk hayatına 
ve bilinmeyenlerine dair özel açıklamalarda 
bulundu.

İstanbul’un tam kalbinde gerçekleştirdiği 
etkinliklerle ziyaretçilerini yıldızlarla buluş-
turan Tepe Nautilus, başarılı şarkıcı Simge 
ile erken yeni yıl kutlaması yaptı. Farkındalık 
stüdyosu tarafından organize edilen mini 
konser ile sahnede bir araya geldiği hayran-
larına şarkılarıyla keyifli dakikalar yaşatan 
Simge rol aldığı filmden, sevgili kriterine 
kadar bilinmeyenleri anlattı.

“Bizler Olduğumuz Sürece Pop Müzik 
Var Olacak”

Yeni nesil pop müziğin başarılı isimlerinden 
Simge pop müziğin hiçbir zaman ölmeye-
ceğini belirterek; “Popüler müzik soundları 
dönemsel olarak değişebilir. Mesela bu yıl 
rap popüler oldu ve onu dinledik. Bazen 

TEPE NAUTILUS’TA
SİMGE RÜZGARI ESTİ!

rock bazen de arabesk ön planda oluyor. 
Ancak popüler müziğe Türkiye’de Ajda Pek-
kan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Tarkan gibi 
isimler ve bizler olduğu sürece hiçbir şey 
olmaz.

“Birgün Kimsesiz Çocuklar için Sergi 
Açabilirim”

Resme olan ilgisi sebebiyle evinin bir bölü-
münü atölye olarak kullanan Simge “Günlük 
hayatıma bir renk katmak için motivasyon 
amaçlı resim yapıyorum. Son zamanlarda 
daha iyi işler çıkarıyorum. Birgün sadece 
kimsesiz çocuklar için sergi açabilir ve on-
lara bağışlayabilirim. Ressamlara saygısızlık 
etmem yaptıklarım büyük işler değil. Hatta 
yaptığım resimlerin 0-12 yaş çocuk resimleri 
olduğuna dair arkadaşlarım dalga geçiyor. 
Renkli resimler çizmeye devam edeceğim. 
Umarım beğenen birileri çıkar ve bir gün 
faydalı işlere vesile olur” dedi.

“Sevgili Kriterim Komik Olması”

Aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bu-
lunan Simge “Aşkı her zaman bekliyorum, 
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kalbim bomboş. Bu yoğunlukta umarım 
biriyle tanışacak şansı bulurum. Aşk için 
bir kriter olmamalı, kimi zaman hiç umma-
dığınız birini sevebiliyorsunuz.  Pizza seçer 
gibi zeytini olsun, sosis olsun, mısır olsun 
gibi seçenekler belirleyemiyorsunuz. Ancak 
benim için karakteri çok önemli ve illa bir 
kriter söylemek gerekirse komik olsun, beni 
güldürmesi ve birlikte iyi vakit geçirmemiz 
önemli” dedi. 

“Heyecanlandıracak Proje Olursa Oyun-
culuk Yapabilirim”

İbrahim Büyükak’ın senaristliğini ve başro-
lünü üstlendiği “Bayi Toplantısı” adlı komedi 
filminde yer almasıyla ilgili konuşan Simge 
“Arkadaşlarımın filmi olması sebebiyle çok 
keyif aldığım bir işti. Çok eğlendik ve heye-
canla bekliyorum. Şubat ayında gösterime 
girecek. Filmde “Öpücem” şarkısını seslen-
dirdim. Şarkı söylemek daha iyi bildiğim bir 
iş tabii oyunculuktan, oyunculuk beni biraz 
zorluyor ancak önünü de kesmek istemem 
heyecanlandıracak bir proje olursa yer ala-
bilirim” dedi. 

Konser görüntülerine
bu kod ile ulaşabilirsiniz.
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FORUM ÇAMLIK ASTROLOJİ SOHBETLERİ’NDE
HANDE KAZANOVA’YI AĞIRLADI

Yılbaşına özel indirimlerin yanı sıra muhte-
şem dekorasyonuyla tam anlamıyla yaşam 
merkezi havasını yaşatan Forum Çamlık, 
2020’ye dair akıllardaki soru işaretlerini gi-
dererek Hande Kazanova ile  Astroloji Soh-
betleri’ni düzenledi.

Farkındalık Stüdyosu tarafından 28 Aralık 
2019 tarihinde organize edilen etkinlikte 

Hande Kazanova ile Denizlileri buluşturan 
Forum Çamlık’ta, burçlar, aşklar ve ilişkile-
rin yanı sıra 2020 yılının astrolojik analizi de 
yapıldı.

Kazanova, genel olarak tüm burçlar hak-
kında bilgi verdikten sonra ziyaretçilerden 
gelen soruları yanıtladı.Samimi sohbete 
katılım oldukça yoğun oldu. Sohbet sonra-

sı ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Kazanova, 
Denizlilerin ilgisinden çok memnun kalarak 
kendisini astroloji sevenlerle buluşturan 
AVM yönetimine de ayrıca teşekkür etti.

Denizli’nin alışveriş ve yaşam merkezi Fo-
rum Çamlık, yeni bir yıla girmenin verdiği 
heyecanla etkinliklerine tüm hızıyla devam 
edecek.
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı & Çocuk Kaygı Terapisti

HOŞ GELDİN YENİ SEN

H er sene sonu geldiğinde olduğu  gibi 
bu yeni senede de  hayatınızda  neler 

yapmayı planlıyorsunuz  gibi  bir soruyla 
başlasam?.. Ya da neler yapacağınızdan çok 
ne tip bir düşünce tarzıyla hareket etmek is-
terdiniz diye yazıma başlasam daha iyi ola-
cak diye düşünüyorum.

‘Yani işte önceki seneler  gibi yeni şeyler  
düşünüyoruz  da bunun yazıya dökülmesi  
ne fayda ‘ diyenler Güzel  bir haberi sizlerle  
paylaşmak isterim.  Kendi çabamızla biraz 
da emek vererek şu ana kadar getirdiğimiz 
düşünce sistemimizi kökten değiştirebiliriz 
desem? Bu düşünceyi değiştirdiğimizde ey-
lemlerimiz de değişeceği için zaten hayatı-
mızdaki birçok kısır döngüye de veda ede-
ceğimizi hatırlatmış olursam faydalı  olabilir 
mi?

Gerek gün içinde yaşadıklarımızla  gerek 
hayatımızın birçok bölümünde çoğu şey-
den şikayet ediyoruz. Bunlardan bazıları 
kendimizle ilgili olabildiği gibi bir kısmı da 
yakın çevremizden kişilerle veyahut olay ve 
durumlarla alakalı olabiliyor. Bu durumda 
şikayet ettiğimiz durum,olay ,kişi her ney-
se orada tam olarak nasıl bir davranış ya da 
düşünce biçimini uyguluyoruz bu önemli. 
Mesela; arkadaşınızla buluşmak için sözleş-
tiniz ve sözleştiğiniz  gün yaklaşana kadar 
karşı taraftan herhangi  olumsuz bir uyarı  
gelmiyor. Buluşma saatinde arkadaşınızı 
arıyorsunuz ve randevunun gerçekleşe-
meyeceğini öğreniyorsunuz.  Bu durumda 
tepkiniz ne olurdu?  Olumsuz  duygu du-
rumu,kızgınlık,sakinlik,değersizlik duygusu 
hangisi ağır basardı..? Belki  arkadaşınızla  o 
ana kadar yaşadığınız buna benzer olayla-

rı hatırlayıp onun hep böyle yaptığıyla ilgili 
bir genellemeye varabilirsiniz. Ve bundan 
sonraki durumlarda kendi kendinizi böyle 
bir duruma sokmayacağınızı kendinize ha-
tırlatabilirsiniz. Ya da bu durum sizi tatmin 
etmeyebilir daha da ileri gidebilir kendini-
zin hep insanlar tarafından kullanıldığınızı 
düşünüp kendinizi kurban rolüne sokup 
öfkelenmeyi seçebilirsiniz. Bunun ardından 
bu zamana kadarki davranış modellerinizi 
gözden geçirip kendinizi suçlayıcı bir ruh 
halini birkaç hafta üstünüzde taşıyabilir üs-
tüne üstlük mutsuz bir ruh hali ile kendinize 
acımasız olabilirsiniz..

Veyahut tüm bunların dışında sahiden olayı 
yaşadığınız an ya da gün itibariyle düşünce 
biçiminizi değiştirmek için çaba harcama-
ya odaklanabilirsiniz. Olayın yaşanmasıy-
la beraber;  yaşanan hızlı duygu geçişleri 
suçluluk, hayalkırıklığı, depresif ruh hali her 
neyse tüm bunların varlığını kabul edip bu 
duyguların sadece bizim algılarımız sonu-
cu oluştuğunu fark etmek iyi bir başlangıç 
olabilir. Karşı tarafa hissettiğimiz duyguyu 
birebir kendimizin seçtiğini  kendimize ne 
olursa olsun hatırlatmak da bunun deva-
mında yapacaklarımız arasında iyi bir yön-
temdir. Nasıl mı? Yaşanan durumdan sonra 
şu hatırlanabilir: Örneğin tanıdığımız kişiye 
X kişisi diyelim: ‘ X ‘in davranışları beni çok 
üzdü  böyle yapmamalıydı’.. 

Bundan sonra aynı kişiyle olan ilişkiniz için 
şu soruyu kendimize sorabilir miyiz? : ‘Onun 
bana aynı duyguları yaşatmayacağından, 
bu davranışını düzenli ve sürekli değiştire-

ceğinden ne kadar  emin olabilirim?’  Cevap 
tahmin edeceğimiz üzere olumsuz olacak-
tır. Maalesef ki  hayatta hiç kimsenin özgür 
iradesine müdahale şansımız  yok.. Peki bu 
durumu kendi üzerimde nasıl kontrol ede-
bilirim?  Yaşananları kendi düşünce siste-
mimde bana öğretmesi gereken şeyler ola-
rak ve tekrar böyle bir davranışın olmasına 
kendimi maruz bırakmayarak.. Yani kişiye 
bu fırsatı tekrar vermeyerek.  Burada söy-
lediklerim şu şekilde algılanabilir: Herkesi 
hayatımızdan çıkarmamız mümkün değil-
ki.. Evet  bu da bazı durumlarda mümkün 
olmayabilir. İş ortamı,aile ortamı vs gibi 
zorunluluklarımızdan dolayı.. Buradaki du-
rum kendi düşünce biçimimizi ve olaydan 
aldığımız zararı maksimum azaltacak şekil-
de  kendimizin  aldığı şekil olarak başlata-
biliriz. Dolayısıyla sosyal ilişkilerimizde; biz 
izin vermediğimiz sürece kimsenin bizi üze-
meyeceği   sadece bizim yüklediğimiz an-
lamlarla olayın bize acı,üzüntü,hayalkırıklığı 
yaşattığını fark etmemiz çok önemlidir. Aynı 
oranda  artık eskisi gibi düşünmemeye baş-
larız yani kurban rolünden çok kişinin yaptı-
ğı davranışların sadece ona bir dönüş olaca-
ğını görürüz siz artık aynı tepkiyi duygusal 
anlamda isteseniz de veremeyecek duruma 
gelirsiniz.Bütün bunlarla beraber de karma-
şa zannettiğimiz başkası tarafından üzülü-
yor olmak gibi bizi edilgen gösteren tüm 
konular gözümüze daha net görünmeye 
başlar  çünkü kendi hayatımızın etken kişisi  
olarak sadece kendimizi görürüz ve artık siz 
de eski siz olan  kurban kişi olmazsınız..

Yeni sizle mutlu bir yeni sene  dilerim..:)
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AKYAKA PARK AVM
ALİŞAN İLE 2019’U UĞURLADI

Ümraniye’nin yükselen yıldızı Akyaka 
Park AVM, yeni yıl kutlamalarına Ali-

şan’ın muhteşem performansı ile başladı.

Organizasyonu Farkındalık Stüdyosu tara-
fından gerçekleştirilen etkinlikte, saatler ön-
cesi yerlerini alan Alişan hayranları, şarkılara 
eşlik ederken sempatik sanatçının esprileri 
ile de oldukça eğlenceli saatler geçirdiler.

Konser öncesi gerçekleşen röportajında aile 
gelenekleri olarak her yıl bilet aldığını söyle-
yen Alişan, bu yıl ilk kez oğlu Burak ile yeni 
yıla gireceğini için oldukça heyecanlı oldu-
ğunu söyledi. Konseri izlemeye gelen bir 
hayranının kendisi için yazdığı şiirleri din-
leyen Alişan, kendisinden bilgisayar talep 
eden hayranını da kırmayarak , kendisine 
bilgisayar alacağının sözünü verdi.

Akyaka Park AVM, düzenlediği kazanç-
lı kampanyaları ve etkinlikleri ile başarısını 
ziyaretçileri ile paylaşmaya devam edecek.

MALl&MOTTO / Etkinlik
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Engin Yıldırım

RÜZGAR DURMUŞSA KÜREKLERE ASILIN

‘Ben Buradayım Demelisiniz’

Durgunluk süresince her anın ve kararın bü-
yük önemi vardır. Yönetsel kararsızlıklar ve 
yönetimde yaşanan panik, zincirleme karar 
ve yaklaşım hatalarına ve dolayısı ile kuruma 
büyük zarar verecek majör hataların yapılma-
sına yol açabilir. Durgunluk döneminde pa-
niğe kapılan girişimciler genel olarak üç ana 
hata yapıyorlar:

1. Maliyetleri düşürmek için ilk adım olarak 
pazarlama ve reklam bütçelerinde kesinti ya-
pılır.

2. Ekonomiler durakladığında, iç ve dış talep 
ile satışların aynı oranda düşeceği varsayılır.

3. Zor günler için belirlenen strateji, dönem 
boyunca hiçbir değişiklik yapılmadan aynen 
uygulanır. 

Bu önlemlerin gerisinde, düz mantık yakla-
şımı ve ekonomi daraldığına göre benim de 
işlerim daralacak düşüncesi yatar. Düz man-
tığın kaçınılmaz sonucu savunmaya ağırlık 
vermek ve geriye yaslanmaktır. Oysa farklı 
düşünce tarzı, yaklaşım ve önlemlerle, dur-
gunluk dönemlerinde bile işin geliştirilmesi, 
hiç olmazsa hasarın asgari düzeyde tutul-
ması mümkündür. Durgunluk dönemlerinde 
şirketlerin en değerli varlıkları sermayeleri 
değil, müşterileridir. Bir durgunluk sırasında 
müşteriler kolayca unutulabilir. Ancak bu, 
kaybedenlerin yaptığı en büyük hatadır. Dur-
gunluk dönemi de olsa, insanlar yine alışveriş 
yapmak zorundadır.

 Böyle dönemlerde olan ise, sadece insan-
ların önceliklerinin değişmesidir. Müşterile-
rin böyle dönemlerde en büyük sıkıntısının 
kendilerini daha fakir hissedip güven kaybet-
meleridir. Bu nedenle daha dikkatli seçimler 
yapmaya özen gösterirler. Bu noktada şirket 
için en önemli unsur, müşterilerin değişen ih-
tiyaçlarını anlayabilmektir. 

Ekonomik darboğaz dönemleri, yeni fırsatla-
rın düşünülmesi, bazı cesur hamlelerde bu-
lunma zamanıdır. Rakipleriniz kendini geri 
çektiği için, pazarda yenilikçi ürünler için 
önemli bir boşluk doğuyor. 

Rakiplerinizin dikkati dağılmışken pazara de-
ğerli yenilikler getirin. Özellikle müşterilerin 
aynı ihtiyaçlarını görebilecek, daha az fonksi-
yonel ama çok daha uygun fiyatlı ürünler bu 
dönemde hayata geçirilebilecek en akıllıca 
hamledir.Ekonomik darboğaza girildiği dö-
nemlerde dikkat edilmesi gereken en önem-
li ikinci unsur ise odaklanmaktır. Bu yüzden 
yapılması gereken, yeni müşteriler kazanmak 
yerine, eldeki müşteriyi tutmaya çalışmaktır. 
Bunun yolu ise, alışveriş yaparken artık iki 
kere düşünen mevcut müşterilere farklı fiyat-
ta yeni ürün seçenekleri sunarak alternatifle-
rini artırmaktır. 

Lütfen Bunları yapın!

• Müşterilerin değişen önceliklerini anlayıp 
pazara ona göre ürünler sürün

• 9.9 veya 99 TL gibi anahtar fiyatlara odak-
lanın

• Taktik promosyonlara gidin

• Ücretsiz deneme ürünleri dağıtın

• Farklı tanıtım kanallarına yönelin

• Mağaza sahibi olmak yerine franchise ver-
meyi seçin

• Pazara daha uygun fiyatlarla alınabilecek 
anahtar ürünler sürerek müşterileriniz için 
farklı fiyat seçenekleri yaratın. Krizde talebin 
artacağı ürünlere odaklanın. Örneğin otomo-
bil satışlarının düştüğü bu dönemde, daha az 
yakıt harcayan küçük arabalar yükselişe ge-
çecek. Ya da daha az fonksiyonel ancak ucuz 
teknoloji ürünlerine talep artacaktır.

• Bazı mağazalarda oturmaya, vakit geçirme-
ye fırsat sağlanmalı

• Farklı olun, kazanın.

Lütfen Bunları yapmayın!

 * Pazarlamaya son vermeyin
 * Personel çıkarmayın, ekibinizi dağıtmayın,

 *Yeni müşteriler elde edinmeye değil, mev-
cut olanları elinizde tutmaya odaklanın.

 * Reklam harcamalarını kesmeyin

 * Aracılı satışlardan mümkün olduğu kadar 
kaçının. Bu maliyet farkı ürün fiyatınıza yansı-

yacağı için  satışlarınız etkilenecektir.

Kısacası kriz dönemlerinde susup bir kenara 
çekilmek yerine BEN BURADAYIM demelisi-
niz!

Unutmayın! ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yol-
larda’

Günümüzde  ‘alışveriş’ denildiğinde AVM’ler 
akla gelmektedir. Alışveriş merkezlerinin ço-
ğalmasına paralel olarakta yeni yerli markalar 
oluştu, var olan markalar büyüdü  ve ülkemi-
ze birçok yeni marka geldi. Adeta marka ol-
manın yolu alışveriş merkezinde yer almaktan 
geçer oldu. Mağazaların en çok ziyaret edildi-
ği, cirolarin en yüksek elde edildiği şubelerin 
çoğu alışveriş merkezlerinde yer alanlar oldu. 

Ülkemizde krizlere, çeşitli zorluklara rağmen 
AVM’ler markaları, markalar AVM’leri bü-
yüttü. İçinde bulunduğumuz dönemde de 
Perakendeciler ve AVM’ler  ‘empati yaparak, 
iş ortağı olduklarını unutmadan, her iki tarafı 
da gözeten adil kararlar alacaklarına inanı-
yorum.’  Unutulmalıdır ki perakendesiz AVM 
olmaz!  AVM’ler olmadan perakendeciler ne 
yapacaklar?  İşte bunu gören  ve iş ortağı ol-
dukları bilinciyle, empati yapan AVM’ler ve 
markalar kazanır !

‘ Rüzgar Durmuşsa, Küreklere Asılın’

Müşteriyi elde tutmanın doğru yöntemi, on-
ların ne istediğini anlamaktan ve eldeki bil-
giyle neler yapılacağını bulmaya çalışmaktan 
geçmektedir. Ekonominin durgunluk yaşa-
dığı, üretimin ve tüketimin azaldığı dönem-
lerde herkese ciddi sorumluluklar düşüyor. 
Hepimiz aynı gemizdeyiz. Gerek AVM’ler 
gerekse perakendeciler taşın altına ellerini 
koymalı. Örneğin AVM’ler ciddi kampanyalar 
gerçekleştirmeli, promosyonlar yapmalı. Zi-
yaretçiler, onları şaşırtan olumlu sürprizlerle, 
aktivitelerle beklenti içinde tutulmalıdır. 

Pazarlama faaliyetlerinin ilk amacı kısa orta ve 
uzun vade de satışı artırmaktır ama tek amacı 
bu değildir. Kriz ortamlarında veya piyasanın 
kriz beklentisi içinde olduğu dönemlerde de 
pazarlamada kesintisiz iletişim önemli. Tü-
keticiyi küstürmeyin! Örneğin: Toprağı ça-
palamayıp suyu periyodik vermezseniz çiçek 
kurur. Sonra toptan  sulansa bile çiçek ku-
rumuştur. Bu nedenle gerek perakendeciler, 
gerekse avmler pazarlama faaliyetliyetlerine 
devam etmeli. Kira ve ortak alan gideri ra-
kamlarında adil çözümler üretilmeli.  Ancak 
bu dönemde de doğru  projelerde yer al-
mak içinde vakit kaybedilmemeli. Tüketiciyi  
çekebilecek konseptler oluşturulmalı. Diğer  
AVM’lerden farklı konseptler oluşturulması  
ve yeni, farklı pazarlama faaliyetleri projenin 
çekim merkezi olmasına neden olacaktır.
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2020 BURÇ YORUMLARI FİLİZ ÖZKOL’DAN

Astrolog, yazar ve televizyon yapımcısı Filiz Özkol 13 Aralık ‘ta Airport Outlet Center’ın 
konuğu oldu.

Büyük bir ilgi ile takip edilen ünlü astrolog Filiz Özkol ,3 saate yakın Airport Outlet Center’ 
da Astroloji ve Burç Sohbetleri konsepti ile samimi bir ortamda sorulara yanıt verdi. Katı-
lımcıların burçlarına göre aşk, evlilik, kariyer, eğitim, para, sağlık gibi konuları yorumladı. 

Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleşen söyleşide Airport Outlet Center’ın instagramı 
üzerinden yapılan yarışmaya katılan takipçilerinden 5 şanslı kişinin yıldız haritasını özel 
olarak çıkartarak yorumladı.
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Ballı Limonlu Şifalı Karışım
Malzemeler:

Bal
Limon

Yapılışı:

Bir küçük kavanoza dilimlenmiş limonları 
aralarına bal ekleyerek, dizin. Akşamdan ha-
zırladığınız bu karışımı sabah aç karnına bir 
kaşık alın ya da bir bardak ılık suyun içine 
katın, kullandığınız kadar bal ekleyerek, bü-
tün kış kullanın.

Bu şifalı karışımı evde hazırlayın ve ailecek 
kullanın. Bal veya limona alerjisi olanlar kul-
lanmasın. Bu karışım, Sindirim sisteminizi 
rahatlatır, vücudu toksinlerden arındırır, 
enerji verir. Boğaz ağrısını hafifletir, öksürü-
ğü atmaya yardımcıdır.

Kabukları Atmayın, Çay Yapın

Malzemeler:

2 adet portakal kabuğu
2 adet mandalina kabuğu
1 adet limon
2 tutam ıhlamur
Bir parça zencefil
(İçine uyacağını düşündüğünüz herhangi 
bir meyve kabuğunu da ekleyebilirsiniz.)

Yapılışı:

Kabukları 3 su bardağı su ile 5 dakika kay-
natın. 5 dakikadan sonra altını kapatın ve 
demlenmeye bırakın. Sonrasında bal ve tar-
çınla servis yapabilirsiniz.

Afiyet şifa olsun

Bol Bol Tüketin
Malzemeler:

Ihlamur
Ayva
Ayva yaprağı
Bal

Yapılışı:

Ihlamuru bir tel süzgecin içine alarak, tozu-
nun gitmesini sağlayın. Ihlamur, dilimlenmiş 
ayva ve bir miktar ayva yaprağını demliğe 
koyup üzerine kaynar su ekleyin ve bir taşım 
daha kaynatın. Ihlamur ve ayva yaprağı ça-
yınızın demlenmesi için 10 dakika bekleyin. 
Dilerseniz balla servis yapın.
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ACCOR GRUBU ÇALIŞANLARI YENİ YILA HANDE ÜNSAL İLE MERHABA DEDİ 

Genç ve başarılı sanatçı Hande Ünsal, 
Novotel ve ibis İstanbul Zeytinburnu otel-
lerinin Yeni Yıl Kutlaması’nda sahne alarak 
tüm Accor grubu çalışanlarına keyifli daki-
kalar yaşattı. 

Davetlilerin büyük bir heyecanla beklediği 
Hande Ünsal, geceye özel hazırladığı  re-
pertuarı ile  harika bir performans sergile-
yerek dinleyicilerini şaşırtmadı.  The Taste 
Türkiye, yarışması birincisi Muhittin Fidan’ın 
geceye özel olarak hazırladığı menü ile ko-

nuklar, lezzetli yemeklerin ve eğlen-
celi şarkıların tadını çıkarttılar .  

Gecenin sonunda ise 2019 senesinin 
en çok konser veren sanatçısı olma-
sı sebebiyle, Novotel  &  ibis İstan-
bul  Zeytinburnu Genel  Müdürü Eray 
Dursun tarafından Hande Ünsal’a bir 
plaket takdim edildi. Yine yıl boyun-
ca yüksek başarı gösteren çalışanların 
ödülleri Eray Dursun ve Hande Ünsal 
tarafından , çalışanlara taktim edildi . 
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Gonca Tekeli
Avukat

2020 yılına ilk adımı attığımız şu günlerde 
herkes için bireysel olarak yeni umutlar, he-
def ve beklentilerle dolu bir sene hayali var. 
Şirketler yeni karlılık ve büyüme hedefleri 
ile sürdürülebilirlik politikaları oluşturmak-
ta... Resmin diğer yönünden bakıldığında 
ise kamusal düzlemde her yeni yıl yeni yü-
kümlülükler, artan vergi ve ceza oranları ve 
benzeri ek maliyetler için kollar sıvanmakta. 
Tüm bu tablo içinde en derin noktaları ise 
bilinmeyen, unutulan, nasılsa bana denk 
gelmez denilen yasal zorunluluklar oluştu-
ruyor.

2019 yılının son günlerinin gündemini Ki-
şisel Verilerin Korunması yükümlülükleri 
kapsamında virajı son düzlükte dönmeye 
çalışan ve 31.12.2019 tarihine kadar VER-
BİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) ne 
kayıt olmaya çalışan şirketler işgal etti. Kim 
ne kadar başarılı olabildi ilerleyen günlerde 
göreceğiz muhakkak.  

İşte tıpkı VERBİS’i son dakikada yakalamaya 
çalışanlar gibi, 2020 yılının başında da Ba-
rolar’dan kendilerine uyarı yazısı gelenler 
gündemi meşgul edecekler. Zira pek çok 
Anonim Şirketin ihmal ettiği ve fakat özel-
likle son zamanlarda sıkı bir şekilde takip 
edilmekte olan avukat bulundurma zorun-
luluğu halen uygulanmamaya devam et-
mekte! 

Peki nedir bu avukat bulundurma zorun-
luluğu? Özetle 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nu'nun 35. maddesi kapsamında yalnızca 
avukatların yapabileceği işler düzenlenirken 
bazı niteliklere sahip anonim şirketlerine 
getirilen bir zorunluluktur.  

2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu 
zorunlulukla, 1136 sayılı Avukatlık Kanu-

AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU MU? 

nu'nun 35. Maddesinde, her ne kadar dava 
açmaya yeteneği olan herkes kendi davası-
na ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat 
açabilir ve işini takip edebilir denilmişse de 
Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesin-
de ön görülen esas sermaye miktarının beş 
katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan 
anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha 
fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir 
avukat bulundurmak zorundadır düzenle-
mesi de getirilerek yukarıda belirtilen nite-
likteki anonim şirketlere kanunen bir avukat 
ile çalışma zorunluluğu getirilmiştir.

Avukatlık Kanunu’ndaki sermaye miktarı-
nın beş katı ifadesinin yorumlanması için 
ise Türk Ticaret Kanun’undaki anonim şir-
ketlere mahsus esas sermaye miktarına 
bakmamız gerekiyor. Çünkü bahse konu 
Kanun’un yürürlük kazandığı tarih itibari ile 
yürürlükte olan Mülga 6762 sayılı Türk Tica-
ret Kanunu’nun 272’nci maddesindeki dü-
zenlemenin aynen korunduğu yürürlükteki 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332’nci 
maddesi ile ön görülen esas sermaye mikta-
rı 50.000-TL’dir. 

Yani, esas sermaye miktarı 250.000 TL ve 
üzerinde olan anonim şirketler sözleşme-
li bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu 
zorunluluk, gerek kuruluş anında, gerekse 
esas sermayesi 250.000 TL’nin altında ancak 
sermaye artırımı sonrasında esas sermaye 
miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim 
şirketlerde de uygulanmaktadır. Dolayısıyla 
amaç ve konusuna bakılmaksızın herhangi 
bir anonim şirketin sermayesinin 250.000 TL 
ve üzerine ulaşması halinde bir avukat ile 
çalışması yasal bir zorunluluktur. 

Ancak, bu düzenlemenin 2008 yılından beri 
yürürlükte olmasına ve halen bu zorunluluk 
kapsamına girmesine rağmen faaliyetlerini 
avukat bulundurmaksızın sürdüren pek çok 
anonim şirket bulunmaktadır. 

Oysa bu fıkra hükmüne aykırı davranan 
kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından 
avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi 
sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük 
işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, 
asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî 

para cezası verilir denilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hükme göre, sözleş-
meli avukat tayin etmeyen anonim şirket-
lere, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 
Cumhuriyet Savcısı tarafından verilecek 
idari para cezası 2020 yılında artacak asgari 
ücret oranları ile çok daha yüksek rakamlara 
ulaşacaktır. 

Baroların yakın merceğinde olan bu konu 
için, zorunluluğa uymayanlar hakkında sav-
cılığa bildirimler yapılmakta ve savcılıklar 
tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 
idari para cezalarına hükmedilmekte ve iti-
raz eden şirketler ise bu konuda başarı elde 
edemeyerek sonuçta bu cezalara muhatap 
olmaya başlamaktadırlar.

Sıklıkla şirketler arasında tartışılan bu duru-
mun Anayasa’ya uygun olduğu ise, Anayasa 
Mahkemesi’ne taşınan bir uyuşmazlık hak-
kında, “19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukat-
lık Kanunu’nun 35. maddesinin, 23.1.2008 
günlü, 5728 sayılı Kanun’un 329. madde-
siyle değiştirilen üçüncü fıkrasının ‘anonim 
şirketler’ yönünden, Anayasa’ya aykırı olma-
dığına ve itirazın REDDİNE,” dair 30.6.2011 
tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından 
oybirliği ile verilen karar ile netleştirilerek 
tartışmaların önü kesilmiştir.

Dolayısıyla tıpkı Kişisel Verilerin Korunması 
yönündeki düzenlemeler ve VERBİS siste-
mine kayıt zorunluluğu gibi, 250.000 TL ve 
üzeri sermayesi olan anonim şirketler hak-
kında da avukatla çalışma zorunluluğu her 
zaman hatırlanması gereken yükümlülükler 
listesininde yer alacaktır. 

Esasında tüm bu zorunlulukların daha ka-
yıtlı, sorumlu ve koruyucu olmak yönünde 
adımlar atmaya teşvik ettiği gerçeğinin at-
lanmaması, bunların daha kurumsal ve ba-
siretli tacirler yaratma yönünde birer adım 
olarak görülmesi gerekmektedir. Zira önle-
yici bir kalkan niteliğindeki hukuksal çalış-
malar ileride doğabilecek pek çok sorunu 
da ortadan kaldırmak için kilit birer unsur-
dur. Dilerim tüm şirketlerin bu pencereden 
bakabileceği ve kurumsallık yolunda kalıcı 
adımlar atabilecekleri bir yıl olur.
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ANTARES’İN YILDIZLARI MUHTEŞEM BİR GECEDE ÖDÜLLERİNİ ALDI!

• Antares Alışveriş Merkezi 12. Geleneksel 
Personel Gecesi’nde tüm Antares çalışan-
ları eğlendi, Yılın mağazası, yılın personeli 
ve yılın vitrini ödülleri bu gecede sahiplerini 
buldu. 

• Hem yeni yılı kutlayan hem de ödül heye-
canı yaşayan tüm çalışanlar 4 saat boyunca 
sahneyi hiç boş bırakmadılar.

Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi 12 yıl-
dır gelenekselleştirdiği Personel Gecesi’ni 
Amade Balo ve Nikâh Salonunda çok şık bir 
organizasyon ile gerçekleştirdi.

Antares’te 12 yıldır geleneksel hale gelen,  

yılın mağazası, yılın vitrini ve yılın persone-
li ödüllerinin sahiplerini bulduğu Personel 
Gecesi,  bu yıl da bol yıldızlı geçti. Alışveriş 
Merkezi’ndeki mağazalara 16 kategoride yı-
lın mağazası ödülü verilen gece de katılım-
cılara çekilişle sürpriz hediyeler verildi.

Antares’in Yıldızları Gecesi, saat 20.00 de 
kapıların açılmasıyla başladı. Antares AVM 
Müdürü Ayperi Özyurt: “12’inci yılını kut-
ladığımız Antares’in Yıldızları Gecesi’nde 
sizleri aramızda görmekten mutluluk duyu-
yoruz. 2019 Yılı Tüm ülkemiz ve insanlık için 
çok iyi geçmesini sağlık, mutluluk ve huzur 
getirmesini diliyorum.” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Gece, yemek ve ardından ödül töreniyle 
devam etti. Yılın mağazalarının ödüllerini 
Antares AVM İcra Kurulu üyeleri Mustafa 
Çayırpınar ve Ramazan Kahraman verirken, 
3 bin TL’lik ödüllü yılın personeli ödülünü 
Antares Türk Telekom mağazasından İsmail 
Akbulut’un oldu. Yılın vitrini ödülünün sahi-
bi ise Karaca Züccaciye'nin oldu.

Ödül töreninin ardından sahne alan Anka-
ralı Yasin ile devam eden program, popüler 
sanatçı Hande Ünsal konseri ile gece devam 
etti. AVM personelinin eğlendiği ve doping 
depoladığı Antares’in Yıldızları gecesi iyi 
dilekler ve seneye görüşme dileğiyle sona 
erdi.
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LOTUS ÇİÇEĞİ BİLGELİĞİ

Lotus ya da diğer adıyla su nilüferi, ge-
nellikle çamurlu nehir yatağında ya da 

durgun sularda yetişen geniş yapraklı, ko-
kulu ve parlak çiçek açan bir Nymphaea bit-
kisidir. Yaprakları ve çiçekleri içerisinde hava 
bulunduran uzun sapları sayesinde suda yü-
zer. Büyük çekici çiçekleri birbiri üzerine si-
metrik şekiller oluşturacak şekilde yatan taç 
yapraklarına sahiptir. Kök işlevleri yelpaze 
şeklinde yatay olarak suyun altındaki çamur 
boyunca uzanan kök saplarıyla sağlanır.

Doğuda Lotus efsanevidir. Lotus her şeyin 
birbirine bağlı olduğu, aslında hiçbir şeyin 
evrenin kalan kısmından ayrı olmadığı dü-
şüncesinin sembolik ifadesidir ve ayrıca 
Lotus çiçeğinin güneşi, doğumu ve aydın-
lamayı simgelediğine inanılır.Bunun sebebi 
ışık ve oksijenin olmadığı, bir bitkinin yetişe-
meyeceği ortam olan bataklığın içinde bü-
yümeye başlayarak, nehrin yüzeyine doğru 
uzanmasıdır. Lotusun amacı, yaşayabilmesi 
için gerekli olan ışığa ve oksijene ulaşmak-
tır. Suyun yüzeyine vardığında büyümesini 
durdurur. Hemen ardından burada üstü 
dikenli yuvarlak tomurcuklar oluşturmaya 
başlar. Tomurcuklar birkaç saat gibi kısa bir 
sürede, boyu neredeyse bir metreye varan 
dev yapraklara dönüşürler. Çünkü ne kadar 
bol yaprakla nehrin üzerini kaplarsa, o kadar 
çok güneş ışığından yararlanarak fotosen-
tez yapılacaktır.

Lotus bitkisinin ihtiyaç duyduğu bir başka 
şey de oksijendir. Ne var ki bitkinin kökle-
rinin bulunduğu çamurlu nehir yatağında 
oksijen yoktur. İşte bu sebeple lotus, kökle-
rinden çıkan sapları yukarıya, yapraklarının 
bulunduğu su yüzeyine doğru uzatır. Kimi 
zaman boyu 11 metreye varan bu saplar 

yapraklara bağlanır ve yaprakla kök arasın-
da oksijen taşıyan bir kanal görevi görürler.
Lotus suyun üzerindeki ışığa ve oksijene 
ulaştıktan sonra, dev yapraklarının sularla 
dolup batmaması için kenarlarını yukarıya 
doğru kıvırır. Lotus bitkisi zarif görünümüne 
karşın, insanları bile üzerinde taşıyabilecek 
kadar kuvvetli, kocaman yapraklara sahip-
tir. Bir diğer önemli özelliği de çamurlu ve 
pis ortamda bulunmasına rağmen, bitkinin 
yaprakları sürekli temizdir. Çünkü bitki, üze-
rine en ufak bir toz zerresi geldiğinde he-
men yapraklarını sallar ve toz taneciklerini 
belli noktalara doğru iter. Yaprağın üzerine 
düşen yağmur damlaları da bu noktalara 
doğru yönlendirilir ve buradaki tozların sü-
pürülmesi sağlanır.

Acaba bir nehrin derinliklerinde yaşama 
yeni başlayan tomurcuk, ışığa ve oksijene 
ihtiyaç duyduğunu, noksanlığı durumun-
da yaşayamayacağını, ihtiyacı olan şeylerin 
suyun üzerinde mevcut olduğunu nereden 
bilir? Her zaman tertemiz kalmayı kirlenme-
meyi nasıl başarır?

Bazı kişilere göre de Lotus tüm binlerce yıl-
lar içerisinde kazandığı bu ayırt edici özel-
likleriyle, doğada güçlünün ayakta kaldığına 
dair en güzel kanıtlardan biridir. Ve Lotus, 
aydınlanmanın ne olduğunu bize anlatmak 
istercesine tüm mükemmellikleriyle hala 
karşımızdadır.

Sizce de efsane olmayı hak etmiyor mu..?

Sevgiler…
Mert Güler
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Türkiye, dizi ve programlarını da YouTu-
be’dan takip etti…

Yılın sonuna yaklaşırken Türkiye’de ve Dün-
yada 2019’da YouTube'a damgasını vuran 
videolar, kanallar ve anlar 'YouTube Rewind' 
başlığı altında toplandı.
Müzik ve genel içerik olarak iki grupta hazır-
lanan listede Reynmen’den “Derdim Olsun” 
ve “Ela” ile Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan 
Oldu” şarkıları Türkiye’de müzik kategorisin-
de ilk sırada yerini alırken, genel listede ise 
komedi, dizi ve yarışma programı videoları 
öne çıktı.

En Popüler 10 Genel İçerik Videosu - 2019 
Türkiye

YOUTUBE'DA 2019’UN EN POPÜLER VİDEOLARI BELLİ OLDU

1. Konuşan Kediler 3 - En Komik Kedi Vi-
deoları

2. Güldür Güldür Show 188.Bölüm - Okul 
Koridoru

3. Hercai 1. Bölüm

4. O Ses Türkiye performansım ve fotoğ-
raflarım!- Beren Gökyıldız

5. Çok Güzel Hareketler 2 | Canımız Sıkılır 
2 (7.Bölüm)

6. HESAP KİMDE ? ( 45.500 TL HESAP! )

7. Agah hemşireyi yakalıyor! - Zalim İstan-
bul 1. Bölüm

8. Ben Fero Sosyal Medyadan Gelen Soru-
ları Yanıtlıyor

9. GÜLERSEN, KAYBEDERSİN! | Soğuk Sa-
vaş S2E20 w/ Her Yerde Sen Ekibi - Ay-
büke Pusat, Furkan Andıç

10. Kim Milyoner Olmak İster? - Arda Ayten, 
milyonluk soruya bakın ne cevap verdi?

En Popüler 10 Müzik Videosu - 2019
Türkiye

1. Reynmen - Derdim Olsun (Official Vi-
deo) 

2. Reynmen - Ela (Official Video)

3. Fatih Bulut - Çok Sevdim Yalan Oldu 

4. Norm Ender - Mekanın Sahibi

5. Ben Fero - Demet Akalın [Official Vi-
deo] 

6. Ziynet Sali - Bana da Söyle

7. Tuğçe Kandemir - Gülü Soldurmam

8. MERO - OLABILIR (OFFICIAL VIDEO)

9. Ben Fero - Biladerim İçin [Official Audio]

10. Feride Hilal Akın - Yok Yok

Global listelerde en çok izlenen ve beğeni 
alan müzik videoları ise aşağıdaki şekilde 
sıralandı: 

En Çok İzlenen Müzik Videosu - 2019
Global

1. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Vi-
deo Oficial)

2. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official 
Video) ft. El Guincho

3. Anuel AA, KAROL G - Secreto

4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozu-
na & J Balvin - China (Video Oficial)

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No 
Me Conoce (Remix)

6. Shawn Mendes, Camila Cabello - Seño-
rita

7. Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) 
| Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar 
Raja | Balaji Mohan

8. BLACKPINK - ‘Kill This Love’ M/V

9. Billie Eilish - bad guy

10. 10. Ariana Grande - 7 rings

En Çok Beğenilen Müzik Videosu - 2019 
Global 

1. Shawn Mendes, Camila Cabello - Seño-
rita

2. BTS Boy With Luv feat. Halsey' Official 
MV

3. BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

4. Billie Eilish - bad guy

5.  Lil Nas X - Old Town Road (Official Mo-
vie) ft. Billy Ray Cyrus
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Taylan KÜMELİ
Sağlıklı Beslenme ve

Diyet Uzmanı

YAŞLANMAYI ANTİDİOKSANLARLA GECİKTİRİN

Yaşlanma hızınızı ve çeşitli hastalıklara ya-
kalanma riskinizi bazı noktalara dikkat ede-
rek geciktirebilirsiniz. Daha genç ve geç 
yaşlanmak istiyorsanız aşağıdaki önerileri 
unutmamalısınız:

Karsinojenlere maruz kalma sürenizi azaltın: 
''Serbest radikaller'' olarak bilinen kirletici-
lere, toksinlere, buhar gazlarına, ağır me-
tallerle (kurşun, civa, alüminyum) etkileşim 
sürenizi en aza indirin. Bu maddelerin çokça 
yer aldığı bölgelerde oturmaktan kaçının. 
Şehir yaşamında oldukça zor olan bu du-
rumun üstesinden gelebilmek için haftanın 
belli günlerinde ormanlık alanlarda, park-
larda, bahçelerde yürüyüş yaparak, koşarak 
hem ruhunuzu ve hem de bedeninizi tok-
sinlerden arındırmaya çalışın.

Doğal antioksidanlardan yararlanın: Doğal 
antioksidanlar olan sebze ve meyvelere 
(brokoli, ıspanak, portakal, çilek, ahududu 
gibi vitamin ve mineral zengini besinler) 
diyetinizde bol bol yer verin. Bu besinlerin 
içinde bulunan bileşikler toksinlerin zararlı 
etkilerini nötralize ederler.

Daha fazla pigment tüketin: Ahududu, çilek, 
erik, siyah üzüm ve kiraz gibi meyveler ve 
bu meyvelerin kabukları bol miktarda anti-
oksidan içerikli renkli bileşikler ihtiva eder-
ler. Ispanak, brokoli ve kırmızı biber gibi 
sebzeler de aynı güce sahiptir. Bu besinler 
çeşitli hastalıkların neden olduğu problem-
lerin oluşumunu yavaşlatabilir veya başlan-
gıcını geciktirebilir. Bu nedenle soğan, sar-
mısak, lahana dışındaki beyazlardan kaçının. 
Bol veya koyu renkli, pigment içeriği fazla 
olan sebze ve meyvelerden çokça tüketin.
Basit karbonhidratları diyetinizden çıkarın: 
Şeker, beyaz un, beyaz pirinç gibi basit kar-

bonhidratların sahip olduğu boş kaloriler-
den, özellikle kan şekerini kontrol etmede 
problemleri olan veya aile öyküsünde diya-
bet bulunan bir kişiyseniz, kaçının. Yüksek 
kan şekeri; hastalıklar ve ağrıyla ilgili olan 
iltihabi durumu artırmakta ve yaşlanma iş-
lemini yüzde 30 oranında artırmaktadır.

Antioksidan vitamin ve besin desteklerine 
olan ihtiyaçlarınızı düşünün: Antioksidan 
besinleri yeteri miktarlarda tükettiğinizde 
belki vitamin veya besin desteklerine ihti-
yacınız olmayabilir. Ancak herhangi bir ra-
hatsızlığınız ya da riskiniz varsa daha fazla 
dikkat etmek zorundasınız. Örneğin; üzüm 
çekirdeği ekstresi, şeker miktarı yüksek olan 
üzüm ve alkol içeren kırmızı şaraba göre 
daha sağlıklı bir tercih olabilir.

Antioksidan Etkili Bazı Destekler

E vitamini C vitamini Beta-karoten Çinko Se-
lenyum Alfa Lipoik Asit Likopen Pycnogenol 
Proantosiyanidinler Coenzyme Q10 Gingko 
Biloba Milk Thistle.. (Besin desteği olarak 
sadece doktor önerisi ile kullanmalısınız.)

Welness Notları:

Antioksidanlardan Faydalanın!

Bedensel aktivitelerinizin tümünde vücudu-
nuz, oksijeni yakıt, yani hayat kaynağı ola-

rak kullanır. İşte bu oksijen, molekülleriniz-
de, hücrelerinizde, doku ve organlarınızda 
yıpranmaya, paslanmaya, yaşamı kısaltan 
yapısal farklılaşmalara yol açar. Bedeniniz 
yaşlandıkça hücrelerinizi, doku ve organ-
larınızı kısacası, yaşamınızı tehdit eden bu 
paslanma (oksidasyon) hız kazanır. Ve ne 
yazık ki bedeniniz yaşlandıkça sahip oldu-
ğunuz doğal paslanma önleyici savunma 
sistemleriniz de (doğal antioksidan aktivite) 
gücünü sürekli kaybeder. Artık görmeniz 
de, duymanız da, hafızanız da, uyku düzeni-
niz de, cinselliğiniz de sorunludur. Kansere, 
şekere, damar sertliğine, Alzheimer'a daha 
bir yakındır bedeniniz.

Bedeninizi bu paslanmadan (oksidasyon-
dan) nasıl koruyacaksınız? Burada antiok-
sidan aktivitesi yüksek bir beslenme tarzı, 
antioksidan aktivitesi yüksek vitamin ve mi-
neraller (C vitamini, E vitamini, selenyum) ile 
bitkisel antioksidan destekleri (Ginkgo Bilo-
ba, Milk Thistle) yardıma çağırmanın zamanı 
gelmiştir.

Antioksidanları vücuda kazandırmanın en 
ucuz ve etkin yolu antioksidanlardan zen-
gin besinleri tüketmektir. Amerika'daki ünü 
Pritikin Uzun Yaşam Kliniği uzmanlarından 
Grabowsky koyu renkli sebzeler ve taze 
meyvelerin yoğun tüketilmesi hálinde gün-
lük antioksidan ihtiyacın karşılanabileceğini 
belirtiyor.
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SOĞUK HAVALARDA SİZ DE BİR KEDİYİ
ÜŞÜMEKTEN KURTARABİLİRSİNİZ!

Kış geldi, peki küçük dostlarımızı kışın 
soğuğundan korumak ister misiniz? Çok 
basit bir şekilde yağmurdan dahi etkilen-
meyecek bir kedi evi yapabilirsiniz. Ayrıca 
kedilerinizi kışın evinizde tutmanın da altı 
yolunu açıklıyoruz!
 
Soğuk kış günleri sokak hayvanları için 
sandığınızdan daha zor geçer. Evlerinizde 
peteklerin veya halınızın üzerine kurula-
rak ısınan ve keyif yapan kedilerin aksine 
sokakta yaşayan kediler dondurucu so-
ğuğun ve yağışların etkisini gösterdiği kış 
günlerinde yiyecek bulmakta zorlanıyor, 
sıcak bir yuva bulamayanlar içinse kış çok 
daha zor geçiyor. 

Ancak her yerde kolaylıkla bulabileceği-
niz birkaç malzeme ile aşağıdaki yöntem 
sayesinde sokaktaki kedilerin daha rahat 
bir kış geçirmesine yardımcı olabilirsiniz. 
2 adet strafor, 1 adet maket bıçağı, 1 adet 
bant ve Koroplast çöp torbası ile bir kedi 

evi hazırlıyoruz:

1. Öncelikle hazır bir koli bulun ve bu koliyi 
bantlayarak iyice sağlamlaştırılın.

2. Maket bıçağı kullanarak kestiğiniz stra-
forla koliyi kaplayın.

3. Yine bantla sağlamlaştırın.

4. Yağışlardan korumak için Koroplast çöp 
torbalarıyla kaplayın.

Kışın kedilerinizi evde tutmanın 6 yolu
Sokakta yaşayan kediler için güzel ve sağ-
lam bir ev yaptınız. Peki, kedinizin kışın so-
kağa kaçmaması için ne yapabilirsiniz. Bu-
nun da basit yolları var. İşte o 6 yol:

1. Bir top yünü kedinizin kucağına atın. Ken-
diniz bununla oynamaya bayılacak, sokağı 
unutacak.

2. Dilerseniz top yünü yerine tuvalet kâğı-
dını da deneyebilirsiniz. 

3. Evdeki bir kurdeleden, banttan veya 
alüminyum folyodan büyükçe bir çember 
oluşturun. Tam ortasına da kedinizi otur-
tun. Kedilerin bu çemberleri sevdiği ve dı-
şına çıkmadığı söyleniyor.

4. Alüminyum folyodan bir huni şapka 
yapıp kedinizin kafasına takın ve birlikte 
eğlenceli vakit geçirin.

5. Bir torbayı yere bırakın. Kediniz bu tor-
bayı görünce dayanamayacak.

6. En önemlisi de bakımlarına dikkat edin. 
Bunun için Koroplast’ın Kedi Kumu Torba-
sı gibi pratik çözümlere ihtiyacınız olacak. 
Koroplast Kedi Kumu Torbası ekstra güç-
lü yapısı ile kolay yıpranmıyor, delinmiyor. 
Büzgülü ağız kapatma sistemi ile de kulla-
nım kolaylığı sağlıyor. 
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Fatma FİDAN

VÜCUDUMUZ BİR KALE,
KALEYİ GÜÇLENDİRMEK SİZİN ELİNİZDE

Y enebilen ve yaşam için gerekli olan bit-
ki ve hayvan dokularına ‘ Besin’ denir. 

Yemeklerin içinde bulunan karbonhidrat, 
protein, yağ, vitamin, mineral ‘Besin öğe-
si’olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel araştır-
malarda insanoğlunun günlük alması gere-
ken 50’ye yakın besin öğesine ihtiyaç vardır.

Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın 
doyurmak ya da canının çektiği şeyleri ye-
mek içmek değildir. Beslenme; sağlığı ko-
rumak, geliştirmek ve yüksek yaşam kalitesi 
içerisinde yaşaması ve zihinsel olarak olarak 
da kendini iyi hissetmesi için vücudunun 
gereksinim duyduğu besin öğelerini yeterli 
miktarda almak için bilinçli yapılması gere-
ken bir davranıştır.

Besin öğelerini vücudun gereksinim düze-
yinden az alınması sonucu yeterli enerjinin 
alınmaması ve vücut dokularının yapılana-
maması durumuna YETERSİZ BESLENME 
denir.

Besin öğelerinin gereğinden az ya da çok 
alındığında, büyüme ve gelişme engellen-
mekte sağlığımız bozulmaktadır. Gereğin-
den fazla besin tüketildiğinde ise, vücutta 
yağ olarak birikir. (Obezite)  Metabolik ve 
kronik birçok hastalığın ( Şişmanlık, kalp 
–damar hastalıkları, bazı kanser türleri, Di-
yabet (Şeker hastalığı) vb. ortaya çıkmasına 
zemin hazırlanır ve bu hastalıkların ortaya 
çıkması hızlanır. Bu duruma DENGESİZ BES-
LENME denilmektedir.

Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak için, 
besin öğesi değerleri, yapı ve özellikleri yö-
nünden görevleri farklı olan 4 temel besin 
grubunda yer alan besinler yeterli miktarda 
tüketilmelidir.

1. Süt ve Türevleri:

Bu grupta olan süt, yoğurt, peynirler, süt-
ten yapılan dondurma ve benzerleridir. Bu 
gruptaki besinler kemik gelişimi ve sağlığı 
için gerekli kalsiyumun en iyi kaynağıdır. 
Ayrıca bu grup, büyüme ve gelişmede, sağ-
lıklı yaşamın sürdürülebilmesinde esas olan 
iyi kaliteli proteini içermesine rağmen,  C 
vitamini ve demir gibi besin öğelerini içer-
mez. Her gün 2 su bardağı kadar süt, yoğurt 
ya da eşdeğeri diğer süt ürünleri almalıyız.

2. Et, Yumurta, Kurubaklagil Grubu: 

Bu gruptaki et, tavuk, balık, yumurta, kuru 
fasulye, nohut, mercimek, vb. besinler bu-
lunur. Bu besinler çalışan hücrelerimizin 
temelini oluşturan proteinin en iyi kaynağı-
dır. Ayrıca bu gruptaki besinler kan yapıcı 
demir, bağışıklığı güçlendiren çinko, sinir 
sistemimizin düzenli çalışmasını gerektiren 
B vitaminleri içinde en iyi kaynaktırlar. Bu 
gruptaki bitkisel kaynaklı olan besinlerde 
B12 vitamini bulunmaz, buna karşın kalbi-
mizin ve kaslarımızın çalışmasında gerekli 
magnezyum ve potasyumdan, zararlı okside 
edicilere karşı koyan E vitamini yönünden 
zengindirler. Bu nedenle her gün 1 yumurta, 
1 yumurta kadar et, tavuk, balık, 1 porsiyon 
da bitkisel kaynaklardan almalıyız.

3.  Sebze ve Meyve Grubu:

Bileşimlerinin önemli bir kısmı sudan olu-
şur. Bu nedenle günlük enerji alımında çok 
büyük rolü yoktur. Mineral ve vitamin ba-
kımından zengindir. Folik asit Vitaminin 
ön maddesi olan Beta-karoten, E, C, B12 
vitamini, kalsiyum, potasyum, demir, mag-

nezyum, posa ve diğer antioksidan özelli-
ğe sahip bileşiklerden zengindir. Sebze ve 
meyveler diğer gruplarda bulunmayan C vi-
tamini sağlarlar. Aynı zamanda özellikle ye-
şil yapraklılar ve havuç, kayısı; A vitamini için 
iyi kaynaktırlar. Sebze ve meyveler bedenin 
çalışması sırasında oluşan ve dışarıdan ge-
len zararlı oksitleyici etkenlere karşı bedeni 
koruyan antioksidanları sağlarlar. Farklı renk 
ve yapıdaki sebze ve meyvelerde farklı an-
tioksidanlar bulunduğundan, olanaklar için-
de mevsime uygun farklı sebzelerden gün-
de en az 3, meyvelerden günde 2 porsiyon 
yemeliyiz.

4. Ekmek ve Tahıl Grubu :

Bu grupta buğday, mısır, çavdar, yulaf, pi-
rinç   ve bunlarla yapılan  un, buğday gibi  
bu grupta yer alır. Bu grupta en çok bulunan 
besin öğesi karbonhidrattır.  Ayrıca az mik-
tarda lif kalitesi düşük bir protein bulunur.  
Bu gruptan alınacak miktar beden hareketi-
ne göre harcanan enerjiye uygun olmalıdır. 
Tam tahıl ürünleri günde 6 porsiyon olarak 
tüketilmelidir. ( 6 dilim ekmek veya 3dilim 
ekmek, 1kase çorba, 4 yemek kaşığı pilav) , 
Ağır işte çalışanların gereksinmesi daha faz-
la olduğundan tüketim birkaç katına artar-
ken tam tersi şişman ve hareketsiz olanlar-
da daha az tüketilmesi uygundur. Tam tahıl 
ürünlerini tüketilmeye özen gösterilmelidir. 

Her gruptaki besinlerin vücudumuz için 
farklı bir yeri vardır. Herhangi bir gruptan 
fazla, diğer gruptan ise az veya hiç almamak 
yine dengesiz beslenmenin habercisidir.

Hayatın ritminin devamı için sağlıklı besle-
nin...
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TÜRKİYE’DE DOĞASIYLA AZ BİLİNEN YERLER

3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin doğal 
güzellikleri oldukça dikkat çekiyor.  Tür-
kiye’de doğa harikası  deyince aklınıza 
popüler yerler geliyorsa çok şey kaçırıyor-
sunuz. Biletall.com blog yazısında Türki-
ye’nin saklı kalmış doğa harikalarına yer 
verdi.

Haydi başlayalım!

Ihlara Vadisi, Aksaray

Belirli bölümlerinde 120 metreye kadar 
derinlikler olan kanyon görünümündeki 
vadinin oluşumu, Hasan Dağı’nın volkan 
püskürtmesi ile volkanik bir katman oluş-

ması ile başlıyor. Zamanla, seller, rüzgar ve 
aşınmalar ile şimdiki şeklini alıyor. Bölge-
den geçen Melendez çayı ise araziyi derin 
bir şekilde yararak vadi boyunca çarpıcı gü-
zelliğini oluşturur. Uzun bir yürüyüş rotası 
olan bölgeyi tam anlamıyla gezmek için en 
az bir gününüzü ayırmanız gerekiyor.

Kaçkar Dağları, Rize

Kaçkar Dağları Milli Parkı, Doğu Karade-
niz’in sahili boyunca uzanan sıradağlardan 
oluşur. Bir kısmı Rize’de bir kısmı Artvin’de 
olan sıradağ, dünyada az rastlanan bitki-
leriyle, muhteşem görüntüsüyle ve huzur 
veren gölleriyle 1994 yılında milli park ilan 

edilmiştir. Görüp görebileceğiniz en güzel 
manzaralardan biri olan Tatos gölleri, 2400 
metre yükseklikteki Kito Yaylası, tarihi Şen-
yuva köprüsü bölgede görebileceğiniz yer-
lerden sadece birkaçı.

Şehriban Kanyonu, Kastamonu

Karadeniz’in bir başka doğa harikası olan 
kanyon Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde 
bulunmaktadır. Dik yamaçları ile kanyo-
nun bazı duvarları birbirine değecek kadar 
yakındır. Bölge, Şenpazar çayı, Değirmen, 
Fabrika, Göcet, Küpçüler (Tatlıca) dereleri-
ne de içerisinde barındırmaktadır. Kanyon 
ilk defa 1997 yılında Atlas ekibi tarafından 
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uzman bir ekip ve teknik araçlar ile 8 saatte 
geçilmiştir ve hala küçük şelaleler ve gölet-
ler yaparak akışına devam etmektedir.

Uzungöl, Trabzon

Pek çok kişinin ismini duyduğu ama gitme 
fırsatı bulamadığı bu harika Trabzon’un 
Çaykara ilçesine bağlıdır ve Trabzon’a 99, 
Rize’ye 77 km uzaklıktadır. Uzungöl’ün say-
dığımız diğer seçeneklerden daha biliniyor 
ve tercih ediliyor olması, yapılacak etkinlik 
bolluğu ile ödüllendirilmiştir. Bölgede ATV 
turu, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü ve 
safari gibi etkinlikler yapılabilmektedir. O 

kadar yol gitmişken Uzungöl’ün çevresine 
yerleşmiş restoranlarda kuymak yemeden 
dönmemek lazım.

Cilo Dağı, Hakkari

4170 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en 
yüksek ikinci dağı Buzul Dağı diye de bi-
linmektedir. Bunun sebebi, dağın daimi kar 
sınırının 3500 metrenin üzerinde olması ve 
kış aylarında uzunluğu 10 km’yi bulan bu-
zul vadileri bulunmaktadır. Dağın önceden 
buzul dolu olan bazı bölgelerinde buzul-
ların çekilmesi veya yer değiştirmesi ile bu 
boşluklar su ile kaplanmış ve küçük gölet-

ler oluşmuştur.

Muradiye Şelalesi / Van

Birçok tarihi ve doğa güzelliğini barındıran 
Van’daki bir başka hoş ve huzurlu bölge 
Muradiye Şelalesi’dir. Şelalede suyun üze-
rine kurulan köprüden geçerken sallantının 
heyecanını yaşarken manzaranın tadını çı-
karacaksınız. Bahar ve yaz aylarında etra-
fındaki çiçekli, yeşil çevresi ile, kış olduğun-
da da suyu donduğu için çıkan muhteşem 
manzara ile görenleri hayran bırakıyor. Van 
otobüs bileti ile şehre gelirseniz mutlaka 
Van kahvaltısını deneyimleyin.
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AKBANK SANAT’TAN ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELER
Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla bu-
luşturan Akbank Sanat, eğlenceli ve yara-
tıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yaptı. 
Yıllardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu 
konuda öncü kurumların başında gelen 
Akbank Sanat, Aralık ayında da dopdolu 
bir programla minikleri sanat ile buluştur-
du.

RENGARENK KUPALAR (6-12 Yaş)

Akbank Sanat’ın “Rengarenk Kupalar” atöl-
yesi’nde çocuklar önce Salvador Dali’yi 
tanıdı, daha sonra sanatçının resimlerini 
inceleyerek Dali’nin sürreal kaleminden 
aldıkları ilhamla kendi porselen kupalarını 
tasarladı. Çocukların el becerilerini gelişti-
recek fırça uçlu porselen kalemleriyle farklı 
desen çalışmalarıyla kupaları üzerinde sür-
real bir dünya yaratan çocuklar, kendilerine 
veya sevdiklerine özel kupalar tasarlama-
nın keyfine vardılar.

KENDİ ÇANTAMI TASARLIYORUM (6-12 
Yaş)

“Kendi Çantamı Tasarlıyorum” isimli atöl-
ye çalışmasında çocuklar hayal güçlerini 
kendi tasarladıkları çantalara aktardılar. 
Sanatçı Frida ve hayatını dinledikten son-
ra Frida’nın resimleri üzerine fikir yürüten 
çocuklar, pamuklu bez çantalar üzerine 
Frida’dan ilham alan çizim çalışmalarıyla 
renkli ve birbirinden eşsiz çantalar ile ya-
ratıcılıklarını Akbank Sanat’ta ortaya çıkar-
dılar.

OYUNCAK HEYKEL ATÖLYESİ (7-12 Yaş)

Minikler için bulunmaz bir çalışma ortamı 
ve sonsuz hayal gücü Akbank Sanat Oyun-
cak Heykel Atölyesi’nde çocuklar, hayalle-
rindeki oyuncak heykeli yapma ve sonra 
bu heykeller ile dilediği gibi oynama fırsatı 
buldular. 
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YARATICILIK ÇOCUK OYUNCAĞI (6-10 
YAŞ)

Yaratıcılık kalemden oyuncak yapmaktır! 
Bu atölyede eğlenceli kalemler, çocukların 
yaratıcı ellerinde sanatsal maket oyuncak-
lara dönüştü. Resimlerini boyamak için kul-
landıkları kalemlerle bu kez maket oyuncak 
üreten çocuklar, tasarımlarını ikonik sanat 
desenleri ile bezerken bir yandan da dün-
yaca ünlü ressamları ve onların ünlü tablo-
larını incelediler. 

Keçeli kalemleriyle hem yaratıcı resimlere 
hem de çok eğlenceli oyunlara imza atan 
çocuklar, atölyeden kendi yaptıkları sanat-
sal oyuncak maketler ile ayrıldılar.

YILDIZ SANATLARI (6-12 YAŞ)

“Yıldız Sanatları” atölyesinde çocuklarla 
birlikte bir kağıdın içindeki güzelliği gö-
rebilmek için sanat, ortaya çıkartabilmek 
için matematiksel tasarım ve bu işi kural-
lara bağlamak için de bilimsel düşünceyi 
kullandık. Algoritmik düşünme becerisi 
geliştirmeyi amaçladığımız ve yaratıcılığın 

sınırlarını zorladığımız etkinliğimizde, sa-
nat, matematik ve illüzyon bir arada. Ço-
cuklar matematik teoremi ile ortaya çıkar-
dıkları pentagram yıldızlarını Vincent Van 
Gogh’un en ünlü eseri “Yıldızlı Gece“ tab-
losundaki yıldızlarla buluşturdu.

AİLECE MOZAİK (4-12 Yaş)

Akbank Sanat’ta düzenlenen “Ailece Mo-
zaik Atölyesi”nde, “Millefiori” tekniği ile 
birbirinden renkli ve yaratıcı mozaikler ha-
zırladılar, aileler çocukları ile birlikte hem 
eğitici hem de eğlenceli zaman geçirdiler. 
Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve ya-
ratıcılık! Çocuklarla büyüklerin hayal birlik-
teliğinden ortaya harika eserler çıktı.

MOZAİK HEYKEL ATÖLYESİ (5-10 Yaş)

Akbank Sanat’ın çocuklar için hazırladığı 
Mozaik Heykel Atölyesi ile çocuklar yumu-
şacık ve rengarenk parçaları birleştirerek 
hem becerilerini, hem de yaratıcılıklarını 
geliştirdiler. Eğlence ve hayal gücünün bir 
araya geldiği atölyede, minik ve renkli par-
çalar birbirinden farklı eserlere dönüştü!
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Doç. Dr. Selçuk Göçmen
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 

SİNİR SIKIŞMASI KADINLARI
DAHA ÇOK ETKİLİYOR

V ücudun herhangi bir anatomik bölü-
münde meydana gelen sinir sıkışmaları 

yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Sinir sı-
kışmalarında, etkilenen sinire göre şikayet-
lerin de değiştiğini, genellikle uyuşukluk, 
ağrı, keçeleşme ile başlayan şikayetlerin, 
sorun ilerlediğinde güçsüzlük ve kaslarda 
erimeye kadar gidebildiğini belirten Ana-
dolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Sinir sı-
kışmaları özellikle 40-60 yaş aralığındaki 
kadınlar, piyanistler, kuaförler, bilgisayar 
operatörleri, bankacılar, diş hekimleri, hey-
keltıraşlar ve ev kadınları gibi ellerini aşırı 
kullanan kişilerde daha sık görülüyor” açık-
lamasında bulundu.

Sinir sıkışmalarında etkilenen sinire göre 
şikayetlerin de değişebildiğini ancak genel-
likle uyuşukluk, ağrı, keçeleşme ile başlayan 
şikayetlerin, sorun ilerlediğinde güçsüzlük 
ve kaslarda erimeye kadar gidebildiğini 
vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beyin 
ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk 
Göçmen, “Eğer hastalar istirahat, rehabili-
tasyon veya diğer tedavilerle iyileşmezse 
ve tetkiklerde ağır düzeyde sinir sıkışıklığı 
saptanmışsa cerrahi tedavi yapılması uygun 
olur” dedi.

Diyabet, menopoz, duruş bozuklukları 
ve ani kilo kaybı sinir sıkışmalarına ne-
den oluyor

En sık görülen sinir sıkışmasının karpal tünel 
sendromu adıyla bilinen ve el bileğinde me-
dian sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan klinik 
tablo olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selçuk 
Göçmen, “Ayrıca, dirseğimizin dış kısmında 
ulnar sinirin ve dizimizin yan-dış kısmındaki 
peronel sinirin sıkışmasına ait klinik tablo-

ları da sık görülen sinir sıkışmaları arasında 
sayabiliriz” şeklinde konuştu. Sinir sıkışma-
sının nedenleri arasında diyabet, romatiz-
mal hastalıklar, tiroit hastalıkları, menopoz, 
oturuş ve duruş bozuklukları, kırılan ya da 
yerinden kayan kemikler, hamilelik, obezite, 
ani kilo kayıpları, tümörler, tekrarlayan yan-
lış hareketler, otururken ve yatarken yapılan 
yanlış pozisyonlar sorunun görülme oranını 
artıran başlıca faktörler olduğunu belirten 
Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Cisimlerin elle sıkı 
ve şiddetli bir şekilde tutulması, bileğin aşırı 
bükülmesi gibi aktiviteler de benzer şekilde 
görülme oranlarını yükseltiyor” dedi.

Sinir sıkışması yürüyememeye ve yazı 
yazmaya engel olabilir

Sinir sıkışmalarının tedavi edilmemesi du-
rumunda günlük aktivitelerde güçlük çeki-
lebileceğini ve yürüme sorunlarının görüle-
bileceğini söyleyen Doç. Dr. Göçmen, “Sinir 
sıkışması elde ise, hastalarda poşet taşıma, 
yazı yazma, bardak tutma gibi günlük ak-
tivitelerin yapılmasında ciddi güçlükler or-
taya çıkar. Bacaklarda olan ileri derece sinir 
sıkışmalarında ise hasta yürüyemez, ayağını 
sürümeye başlayabilir. Bu da ayağının takı-
lıp düşmesine, merdiven çıkamaması, araç 
kullanamaması gibi problemlere yol açabi-
lir” dedi.

Ağır düzey sinir sıkışmaları cerrahi yön-
temi ile tedavi edilebiliyor

Hafif ve orta düzeydeki sinir sıkışmaları 
için uygulanan konservatif tedavinin sinir 
üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için 
olduğunu, tedavide ayrıca iltihap giderici 
ilaçların da yazılabildiğini veya kortizon en-
jeksiyonlarının yapılabildiğini belirten Doç. 
Dr. Selçuk Göçmen, “Eğer hastalar istirahat, 
rehabilitasyon veya diğer tedavilerle iyileş-
mezse ve tetkiklerde ağır düzeyde sinir sıkı-
şıklığı saptanmışsa cerrahi tedavi yapılması 
uygun olabilir. Açık cerrahide, bir kesi yapı-
larak sinir üzerinde bası oluşturan bantlar 
kesilir ve sinir serbestleştirilir. Endoskopik 
yöntemde ise, küçük bir kesi yapılarak en-
doskopik kamerayla bant içeriden kesilir ve 
bası kaldırılır. Her iki yöntem de genellikle 
lokal anestezi eşliğinde yapılır. Ameliyat 
yaklaşık 30 dakika sürer ve hastaya günübir-
lik yatış yapılabilir” açıklamasında bulundu.

Sinirleri korumanın 7 yolu

• Oturuş, yatış ve duruş pozisyonlarınıza 
dikkat edin ve uzun süre yanlış bir pozis-
yonda kalmayın. Örneğin, uzun süre bacak 
bacak üstüne veya bağdaş pozisyonunda 
oturmayın.

• Ev kadınıysanız sürekli tekrarlayan bez sık-
ma, el işi yapma gibi zorlayıcı hareketlerden 
kaçının.

• Sürekli klavye/fare kullanıyorsanız, bilekle-
rinizi uzun süre bükülü tutmayın.

• Dirsekleriniz masaya veya herhangi bir 
yere dayanarak çalışmayın.

• Ellerinizle çok fazla yük taşımayın ve bilek-
lerinizi bükülü tutmayın.

• Bağ, eklem ve kasları güçlü tutmak için 
düzenli olarak germe-esneme egzersizleri 
uygulayın.

• Diyabet, guatr veya romatolojik hastalığı-
nız varsa, rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin.
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Dr. Kübra Esen Salman
Deri Hastalıkları Uzmanı

DİYABET DERİ ENFEKSİYON RİSKİNİ
%50 ARTTIRIYOR

T ürkiye’de ve dünyada diyabetli has-
ta sayısı her geçen gün artıyor. Çağın 

salgını diyabetin özellikle çeşitli organlar-
da yarattığı etkinin istenmeyen sonuçlara 
neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık 
Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra 
Esen Salman “Diyabetik hastalarda deri en-
feksiyonları diyabeti olmayanlara göre yüz-
de 25-50 oranında daha sık görülüyor. Bu 
riski arttıran önemli faktörler arasında kan 
şekeri yüksekliği yer alıyor” açıklamasında 
bulundu.

Diyabetik hastalarda deri enfeksiyonları 
riskini arttıran faktörler arasında kan şekeri 
yüksekliği, his kaybı ve damar hastalıklarının 
yer aldığını vurgulayan Anadolu Sağlık Mer-
kezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen 
Salman, “Diyabetik hastalarda vücudun sa-

vunma hücreleri kan şekeri yüksekliği nede-
niyle görevini yerine getiremiyor ve böylece 
deri enfeksiyonlara eğilim artıyor” dedi.

Deri enfeksiyonları hızlı bir şekilde teda-
vi edilmeli

Diyabetik hastalarda meydana gelen deri 
enfeksiyonlarının hızlı bir şekilde tedavi 
edilmesi gerektiğini vurgulayan Deri Has-
talıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, 
“Diyabetik hastalarda sık gördüğümüz deri 
enfeksiyonları; çıban olarak bilinen Folikülit/
Furonkül dediğimiz kıl kökü enfeksiyonları, 
deri apseleri, kasık ve koltuk altı gibi katlantı 
bölgelerinde seyreden mantar ya da bakte-
riyel enfeksiyonlar, ayak üzeri, bacak ve yüz 
bölgesinde gelişebilen selülit/erizipel (yı-
lancık) dediğimiz enfeksiyonlar ve ayak ve 

tırnak mantar enfeksiyonları olarak adlan-
dırabiliriz” şeklinde konuştu. Enfeksiyonun 
türüne göre belirtilerinin de farklılık göster-
diğini anlatan Dr. Salman, “Özellikle selülit/
erizipel gibi enfeksiyonlar tedavi edilmezse 
ateş, üşüme, titreme, halsizlik, ciddi bacak 
ağrısına sebep oluyor. Mantar enfeksiyon-
ları tedavi edilmediğinde mantar yayılabilir 
ve bulaşıcılığı nedeniyle diğer bireyler de 
etkilenebilir” şeklinde konuştu.
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Dr. Cem Hızlan
Psikiyatri Uzmanı 

KIŞIN METABOLİZMANIN YAVAŞLAMASI
DURGUN VE İÇE DÖNÜK HİSSETMEYE NEDEN OLUYOR

M evsim değişiklikler genel olarak dep-
resif bozuklukları ve anksiyete bo-

zukluklarını kolaylaştırıp ortaya çıkmasına 
zemin hazırlayabiliyor. Kış aylarında meta-
bolizmanın yavaşladığını ve bu mevsimde 
hissedilen durgunluk ve hüznün de meta-
bolizma ayarlanmasının bir sonucu olarak 
düşünülebileceğini belirten Anadolu Sağlık 
Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan, 
“Sonbahar ve kış mevsimlerinde günler kı-
salırken ve güneş ışığı azalırken hissettiği-
miz hüznü bir depresyon habercisi olarak 
değil, mevsimsel doğal bir tepki olarak gö-
rülmeli” açıklamasında bulundu.

Mevsim değişikliklerinde genel olarak vücut 
saatinin yeni mevsime göre baştan ayarlan-
dığının varsayılabileceğini söyleyen Ana-
dolu Sağlık Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. 
Cem Hızlan, “Öncelikle aydınlık ve karanlık 
sürelerin değişmesi uyku saatlerimiz başta 
olmak üzere vücut ritmimiz ve metaboliz-
mamızla ilgili yeniden uyum sağlamaya ya-
rayan pek çok değişikliği beraberinde geti-
riyor” dedi. Bu düzenleme ve ayarlamaların 
bilinçli olarak yapılmadığını, bu durumun 
bin yıllar içinde evrimle kazanılmış otoma-
tik bir mekanizma olduğunu söyleyen Dr. 
Hızlan, “Diğer canlılarda da bu mevsimsel 
ayarlamaların daha çarpıcı örneklerini gö-
rebiliriz. Pek çok farklı canlı türünde görü-
len ‘kış uykusuna yatma’ bu metabolizma 
ayarlamasının sonucudur. Bazı hayvanlarda 
mevsim değişikliğiyle birlikte metabolizma 
o kadar yavaşlar ki o hayvanlar kışı uyuyarak 
geçirmek zorunda kalırlar” şeklinde konuş-
tu.

Sonbahar mevsimi hüzünlü hissetmek 
için gereken şartları taşır

Duyguların çevreyle olan ilişkiyi belirledi-
ğini, dolayısıyla içinde bulunulan ortam ve 
şartlara bağlı olarak zaman zaman mutlu, 
canlı ve aktif hissetmenin ne kadar normal-
se, yine şartlara bağlı olarak hüzünlü, dur-
gun ve içe dönük hissetmenin de o kadar 
normal sayılabileceğini belirten Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Cem Hızlan, “Sonbahar ve kış 
mevsimi bizim hüzünlü, durgun ve içe dö-
nük hissetmememiz için gereken şartları 
taşır ve biz böyle hissederiz. Bundan korun-
maya çalışmak, üzerine gitmek, yenmek gibi 
kavramlar aslında anlamsızdır” dedi.

Kimi insanlar mevsim değişikliklerine 

karşı daha hassas olabilir

Mevsimsel depresyon ya da anksiyete bo-
zukluğu gibi klinik durumlar için biraz daha 
farklı yaklaşmanın doğru olduğuna değinen 
Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan, “Hepimiz 
taşıdığımız yapı gereği çeşitli hassasiyetle-
re sahip olarak yaşarız. Kimi insanlar soğu-
ğa daha hassastır, kimileri yağlı yemeklere 
gibi. Kimi insanlar da mevsim değişikliğinin 
etkilerine diğer insanlara göre daha hassas 
olabilirler. Bu durumda mevsim değişikliği-
nin etkileri daha şiddetli hissedilir ve zaman 
zaman bu etkiler günlük hayatı sürdürmeyi 
zorlaştıracak boyutta olabilir. Bu tip durum-
larda bir doktorla görüşmek, mevcut duru-
mun tıbbi yardımı gerektirip gerektirmediği 
konusunda destek almak gerekli olur” açık-
lamasında bulundu.



Gücünüzün farkındasınız. 
Aynı düşünceye sahip 

arkadaşlarınız da desteği ile 
yeni projeler üreteceksiniz. 

Özgürlük duygunuzu kişisel zevklerinizle 
kombine edeceğiniz özel aylardan biri. 
Çalışma yaşantınızda çalışkan ve disiplinli 
davranarak, çevrenize iyi bir örnek teşkil 
ediyorsunuz. Özgürlük duygunuzu kişisel 
zevklerinizle kombine edeceğiniz bir 
dönem. Çalışma yaşantınızda çalışkan 
ve disiplinli davranarak, çevrenize iyi 
bir örnek teşkil ediyorsunuz. Toplumsal 
yaşantınızda size olumlu ufuklar açacak, 
yeni projelere sıcak bakıyor fakat 
risklerden çekiniyorsunuz. Cesaretinize 
güvenmeli ve kendinize yeni bir şans 
vermelisiniz.

BOĞA
Ailenizle ilgili 

konuların gündem 
kazanmasıyla; uğraşılarınız 

artacaktır. Dolunay aile ve yuva 
evinizde gerçekleşiyor. Bulunduğunuz 
ortamlarda sessiz kalmaktan çok 
konuşmalarınızla ilgi çekeceksiniz.  
Oğlakta ilerleyen Jüpiter mantıklı 
düşüncelerinizi ortaya dökerken, 
sizi daha çekici kılacaktır. İçsel 
sıkıntılarınızın nedeni; bir çok farklı 
şeyleri aynı anda düşünmenizden 
kaynaklanıyor. Çevrenizdeki kişilerin 
değişik fikirlerinden etkileneceğiniz 
bir ay olacak. Rafine düşünmek size 
çok şey kazandıracak. Güneş ve Plüton 
kariyer evinizden verdiği  destekle  
Jüpiter’den  aldığınız desteği, olumlu 
bir şekilde kullanacaksınız. Kendinize 
güveniyorsunuz.

koç
Venüs, Mars ve 
Merkür yuva ve aile 
evinizde ilerliyor. 

Kişiselliğinizi sorguluyor ve 
mükemmel olma yolunda önemli işler 
planlıyorsunuz. Bu hafta, aynı ortak 
özelliklere sahip yakın dostlarınızla bir 
araya gelmek isteyebilirsiniz. Kendinizi 
iyi hissetmek için, motivasyon desteğine 
ihtiyaç duyacaksınız. Düşüncelerinizi 
hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz 
için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. 
Duygusal olmaktan çok, mantıksal 
davrandığınız için, hatalarınızdan asgari 
bir şekilde zarara uğruyorsunuz. Atılımcı 
yönlerinizin ortaya çıktığı dönemlerden 
birini yaşıyorsunuz. Girişimci ruhunuzu 
ortaya koyarken, desteksiz kaldığınızı 
düşünmemelisiniz.

akrep

Kafanıza koyduğunuz 
her şeyi anında yapma 
isteyişiniz yüzünden, 

kendi enerjinizin altında 
boğulduğunuzu hissedebilirsiniz. 

Özgür yaşamaktan hoşlanmanıza 
rağmen; iş başarı konusuna gelince, 
içsel disiplininiz mükemmellik bir tablo 
oluşturuyor. Bu hafta çevrenizdeki 
olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. 
Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavrınız 
var. Bildiğiniz konulardan taviz vermek 
istemeyişinizi bazıları ters algılayabilir. 
Maddesel konularda istediğiniz 
şartların oluşması için, daha sabırlı 
olmalısınız. Aktif yapınız çevrenizdeki 
bazı oluşumları, olumsuz etkiliyor. Ani 
gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı 
olmalısınız. Önemli anlaşmalar sizi 
bekliyor. 

İKİZLER
Karşıt düşünceye sahip 
kişilerle yaptığınız 

görüşmelerde ikna 
kabiliyetinizi etkili 

bir şekilde kullanacaksınız. Güncel 
olayların sizin için önemli olduğunu 
biliyor ve kendinizi yönlendirme 
konusunda oldukça başarılı davranıyor 
ve isteklerinizde ısrarcı oluyorsunuz. 
Karşıt evinizde ilerleyen Güneş Ve Plüton 
derin duygu karmaşası veriyor. Bildiğiniz 
konularda konuşmanız gerekirken, 
çevrenizde gelişen olumsuz olaylara 
da yorum getirmek isteyebilirsiniz. 
Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale 
etmemeniz gereken konulara el 
koyuyorsunuz. Girdiğiniz topluluklarda 
dikkat çekiyorsunuz. Ayın ortasında 
gösterip, bazı kişilerle aranızda 
istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

yengeç
Maddi konularda 
girişimciliğinizi engelleyen 
gizli kuşkularınız var. İş 
birliği içinde hareket etmek 

için katılım beklemenize rağmen, 
sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler 
var. Yapmanız gereken çok iş var ve 
siz zaman problemleri yaşıyorsunuz. 
Olayları abartmanız konusunda bazen 
aşırıya kaçıyorsunuz. İş çevrenizde 
disiplinli davranmalısınız. Duygusal 
konularda, derin ve anlamlı düşünceler 
içinde olacaksınız. Özgürce ve 
rahat düşünmenize yardım ediyor. 
Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. 
İş hayatınızla ilgili  pratik yönleriniz 
ön plana çıkarken, rahatladığınızı 
göreceksiniz. Hayallerinize asılmalısınız.

terazİ
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Duygusal hayatınızla iş 
yaşantınızı karıştırmak 

sizi huzursuz kılabilir. 
Dağınık çalışan 

insanlardan nefret ediyorsunuz. 
Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir 
tavır içindesiniz. Hafta ortasına  doğru 
kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla 
karşılaşmanız mümkün.: Duygularınızı 
içinizde hapsetmeyin. Sezgilerinizi 
istediğiniz alanda kullanabileceğinizi 
çevrenize ispat etmelisiniz. Fikir birliği 
içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir 
tartışma ortamı yaratmamalısınız. Aşırı 
yorgunluktan sinirleriniz gergin. Olaylara 
daha esnek bakmayı öğrenmelisiniz. 
Kafanızda her zaman, uğraştığınız 
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Duygusal 
yönlerinizi ön 

plana çıkarmaktan 
çekindiğiniz için, hayallerinizi 

saklama gereği duyabilirsiniz. Pratik 
düşünmenize rağmen düşünceleriniz 
paylaşmak konusunda çekimsersiniz 
Yolları kapsayan ve kültür yapınızı 
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Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde 
derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz. 
Kazançlarınızı sorgulamak yerine, 
enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma 
alanlarını keşfetmelisiniz. Siz, madde ve 
kariyer gücünüzü birlikte kullandığınız 
zaman, duygusal anlamada daha 
tatminkar oluyorsunuz. Başarılarınızı 
perçinlemek için seçimleriniz konusunda 
ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki 
seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. 

balık
İçsel disiplininizi güçlü 
tutmayı başaracağımız 

bu hafta, olayları sakin 
bir şekilde izleyeceksiniz,  

Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi 
denetleyebilirseniz, olayların seyri 
istediğiniz boyuta gelecektir. Bugün, 
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kazançlı çıkacağınızdan emin 
olabilirsiniz.. İş yaşantınızda farklı 
düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı 
ve pratik davranışlarınız sayesinde 
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başaracaksınız. Duygusal konularda 
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Arkadaş çevrenizde 
size yaklaşmak isteyen 

birçok kişi var. Onların 
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çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit 
düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Uranüs 
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size şans getirmeye devam ediyor. 
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Kendinizi özgür 
bırakmanın keyfini 

yaşamalısınız. 
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parasal konularla eş değerde ilerliyor. 
Partnerinizden destek beklemenize 
rağmen, bunu ona hissettirmek 
istemiyorsunuz. Gelecekle ilgili 
güçlü hayalleriniz var. Onları bir an 
önce yaşama geçirmek için çaba 
göstermelisiniz. Neptün kariyer evinizde 
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yay
Uranüs aile ve yuva 
evinizde geri hareketini 
yapmaya devam ediyor. 

Duygu ve mantık karmaşası 
yaşadığınız bu günlerde içsel 

çatışmalarınızın önüne geçemiyorsunuz. 
Ne zaman ve nerede hangi duygunuzun 
ön plana çıkacağının belli olmadığı 
yaşam kesitleri, yorgunluğu da 
beraberinde getiriyor. İlişkilerinizi sürekli 
saygı bazında tutmanız, çevrenizde 
iyi bir imaj uyandırıyor. Çekiciliğinize 
diyecek yok doğrusu. Girdiğiniz her 
çevrede gözler sizin üstünüze çevriliyor. 
Sevdiğinize kendinizi ispat etmelisiniz.. 
Geçmiş ve gelecek arasında , ustaca 
köprü kurmak zorundasınız.

kova
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 361.720 1 ANKAmall AVM 546.491 1 Mavibahçe AVM 351.854
2 City's Nişantaşı AVM 329.234 2 Forum Ankara Outlet 136.889 2 TerraCity AVM 347.204
3 İstanbul Cevahir AVM 245.509 3 Cepa AVM 71.937 3 Espark AVM 133.331
4 Kanyon AVM 241.193 4 Kentpark AVM 70.450 4 Park Afyon AVM 130.493
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 201.866 5 Gordion AVM 65.930 5 Kulesite AVM 118.289
6 İsfanbul AVM 198.036 6 Next Level AVM 56.402 6 Forum Kayseri AVM 110.968
7 Marmara Park AVM 175.756 7 Atlantis AVM 50.660 7 Forum Mersin AVM 110.520
8 Emaar Square Mall 153.356 8 Taurus AVM 50.361 8 Forum Gaziantep AVM 108.598
9 Trump AVM 142.765 9 Nata Vega Outlet 41.836 9 Gebze Center 107.842

10 Mall of İstanbul 109.895 10 One Tower AVM 41.221 10 Forum Bornova AVM 104.991
11 İstinyePark AVM 109.384 11 Podium Ankara AVM 38.302 11 MarkAntalya AVM 96.072
12 Brandium AVYM 106.362 12 Antares AVM 37.972 12 Forum Trabzon AVM 93.699
13 Maltepe Park AVM 103.711 13 Arcadium AVM 34.465 13 Antalya Migros AVM 92.936
14 Buyaka AVM 102.031 14 Anatolium Ankara AVM 32.308 14 Özdilek Bursa AVM 92.708
15 Aqua Florya AVM 101.678 15 Kızılay AVM 28.014 15 ÖzdilekPark Antalya AVM 85.613
16 Zorlu Center 99.260 16 Panora AVYM 26.702 16 Point Bornova AVM 81.258
17 Torium AVM 95.734 17 365 AVM 24.126 17 Outlet Center İzmit 77.660
18 Palladium AVM 94.317 18 Atakule AVM 22.971 18 MalatyaPark AVM 77.540
19 Viaport Asia Outlet 91.116 19 Tepe Prime Avenue 20.959 19 Kent Meydanı AVM 60.376
20 Tepe Nautilus AVM 87.562 20 Armada AVM 17.086 20 Deepo Outlet Center 59.678

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 59.167 1 ANKAmall AVM 13.417 1 14 Burda AVM 20.890
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 57.644 2 Antares AVYM 7.219 2 TerraCity AVM 11.226
3 Akyaka Park 54.880 3 Kentpark AVM 4.923 3 Park Afyon AVM 7.587
4 Kanyon AVM 50.262 4 Tepe Prime Avenue 4.716 4 Sera Kütahya AVM 6.219
5 Emaar Square Mall 19.387 5 Nata Vega Outlet 4.396 5 HighWay Outlet AVM 6.035
6 Capitol AVM 14.861 6 Cepa AVM 3.591 6 Kayseri Park AVYM 5.393
7 Trump AVM 14.829 7 Armada AVM 3.477 7 MalatyaPark AVM 5.025
8 Buyaka AVM 13.516 8 Gordion AVM 2.765 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.746
9 Viaport Asia Outlet 12.204 9 Atlantis AVM 2.761 9 Gebze Center 4.303

10 İstinyePark AVM 10.145 10 Panora AVYM 2.673 10 Deepo Outlet Center 3.779
11 Astoria AVM 7.925 11 ACity Outlet 2.196 11 Korupark AVM 3.452
12 Zorlu Center 7.874 12 Taurus AVM 2.184 12 Espark AVM 3.264
13 Akasya AVM 7.514 13 Arcadium AVM 2.056 13 Forum Mersin AVM 3.128
14 Sapphire Çarşı 5.624 14 Next Level AVM 1.825 14 17 Burda AVM 2.928
15 ArenaPark AVYM 5.455 15 365 AVM 1.807 15 Antalya Migros AVM 2.800
16 Marmara Forum AVM 5.269 16 Bilkent Center AVM 1.700 16 Outlet Center İzmit 2.436
17 İsfanbul AVM 5.251 17 Forum Ankara Outlet 1.673 17 Palladium Antakya AVM 2.280
18 Palladium AVM 5.204 18 Anatolium Ankara AVM 1.358 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.218
19 Galleria Ataköy AVM 4.784 19 Podium Ankara AVM 1.288 19 Forum Bornova AVM 2.131
20 Watergarden İstanbul 4.609 20 One Tower AVM 1.153 20 Forum Gaziantep AVM 2.069

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 92.245 1 ANKAmall AVM 130.942 1 TerraCity AVM 92.797
2 Zorlu Center 75.902 2 Antares AVYM 37.847 2 Mavibahçe AVM 74.212
3 Buyaka AVM 56.512 3 Cepa AVM 31.752 3 Optimum - İzmir 47.027
4 City's Nişantaşı AVM 52.432 4 Gordion AVM 30.628 4 M1 Adana AVM 46.733
5 İstinyePark AVM 51.308 5 Nata Vega Outlet 28.834 5 41 Burda AVM 42.028
6 İsfanbul AVM 50.525 6 Armada AVM 25.552 6 Park Afyon AVM 39.295
7 Watergarden İstanbul 48.855 7 Podium Ankara AVM 24.028 7 Kulesite AVM 38.146
8 Forum İstanbul AVYM 43.777 8 Kentpark AVM 23.798 8 Point Bornova AVM 35.555
9 Mall of İstanbul 43.709 9 ACity Outlet 22.748 9 Westpark Outlet AVM 34.213

10 Maltepe Park AVM 39.529 10 Atlantis AVM 22.122 10 Forum Bornova AVM 33.191
11 Hilltown AVM 38.951 11 Metromall AVM 21.724 11 17 Burda AVM 29.361
12 Vadistanbul AVM 38.948 12 Atakule AVM 21.584 12 Agora AVM 29.224
13 Akyaka Park AVM 38.602 13 Panora AVYM 21.251 13 Agora Antalya AVM 28.653
14 212 İstanbul Power Outlet 38.500 14 Forum Ankara Outlet 15.794 14 39 Burda AVM 28.376
15 Kanyon AVM 38.356 15 Bilkent Center AVM 15.125 15 Mall of Antalya AVM 27.847
16 Marmara Park AVM 35.924 16 Arcadium AVM 14.902 16 Antalya Migros AVM 27.357
17 Trump AVM 32.820 17 Taurus AVM 13.503 17 10Burda AVM 26.329
18 Meydan İstanbul AVM 29.985 18 One Tower AVM 13.157 18 01Burda AVM 25.736
19 Istmarina AVM 25.129 19 Next Level AVM 9.407 19 Gebze Center 23.740
20 Aqua Florya AVM 24.603 20 Kartaltepe AVM 9.162 20 Kent Meydanı AVM 23.715
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16 Zorlu Center 99.260 16 Panora AVYM 26.702 16 Point Bornova AVM 81.258
17 Torium AVM 95.734 17 365 AVM 24.126 17 Outlet Center İzmit 77.660
18 Palladium AVM 94.317 18 Atakule AVM 22.971 18 MalatyaPark AVM 77.540
19 Viaport Asia Outlet 91.116 19 Tepe Prime Avenue 20.959 19 Kent Meydanı AVM 60.376
20 Tepe Nautilus AVM 87.562 20 Armada AVM 17.086 20 Deepo Outlet Center 59.678

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 59.167 1 ANKAmall AVM 13.417 1 14 Burda AVM 20.890
2 ÖzdilekPark İstanbul AVM 57.644 2 Antares AVYM 7.219 2 TerraCity AVM 11.226
3 Akyaka Park 54.880 3 Kentpark AVM 4.923 3 Park Afyon AVM 7.587
4 Kanyon AVM 50.262 4 Tepe Prime Avenue 4.716 4 Sera Kütahya AVM 6.219
5 Emaar Square Mall 19.387 5 Nata Vega Outlet 4.396 5 HighWay Outlet AVM 6.035
6 Capitol AVM 14.861 6 Cepa AVM 3.591 6 Kayseri Park AVYM 5.393
7 Trump AVM 14.829 7 Armada AVM 3.477 7 MalatyaPark AVM 5.025
8 Buyaka AVM 13.516 8 Gordion AVM 2.765 8 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.746
9 Viaport Asia Outlet 12.204 9 Atlantis AVM 2.761 9 Gebze Center 4.303

10 İstinyePark AVM 10.145 10 Panora AVYM 2.673 10 Deepo Outlet Center 3.779
11 Astoria AVM 7.925 11 ACity Outlet 2.196 11 Korupark AVM 3.452
12 Zorlu Center 7.874 12 Taurus AVM 2.184 12 Espark AVM 3.264
13 Akasya AVM 7.514 13 Arcadium AVM 2.056 13 Forum Mersin AVM 3.128
14 Sapphire Çarşı 5.624 14 Next Level AVM 1.825 14 17 Burda AVM 2.928
15 ArenaPark AVYM 5.455 15 365 AVM 1.807 15 Antalya Migros AVM 2.800
16 Marmara Forum AVM 5.269 16 Bilkent Center AVM 1.700 16 Outlet Center İzmit 2.436
17 İsfanbul AVM 5.251 17 Forum Ankara Outlet 1.673 17 Palladium Antakya AVM 2.280
18 Palladium AVM 5.204 18 Anatolium Ankara AVM 1.358 18 Bursa Kent Meydanı AVM 2.218
19 Galleria Ataköy AVM 4.784 19 Podium Ankara AVM 1.288 19 Forum Bornova AVM 2.131
20 Watergarden İstanbul 4.609 20 One Tower AVM 1.153 20 Forum Gaziantep AVM 2.069

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 92.245 1 ANKAmall AVM 130.942 1 TerraCity AVM 92.797
2 Zorlu Center 75.902 2 Antares AVYM 37.847 2 Mavibahçe AVM 74.212
3 Buyaka AVM 56.512 3 Cepa AVM 31.752 3 Optimum - İzmir 47.027
4 City's Nişantaşı AVM 52.432 4 Gordion AVM 30.628 4 M1 Adana AVM 46.733
5 İstinyePark AVM 51.308 5 Nata Vega Outlet 28.834 5 41 Burda AVM 42.028
6 İsfanbul AVM 50.525 6 Armada AVM 25.552 6 Park Afyon AVM 39.295
7 Watergarden İstanbul 48.855 7 Podium Ankara AVM 24.028 7 Kulesite AVM 38.146
8 Forum İstanbul AVYM 43.777 8 Kentpark AVM 23.798 8 Point Bornova AVM 35.555
9 Mall of İstanbul 43.709 9 ACity Outlet 22.748 9 Westpark Outlet AVM 34.213

10 Maltepe Park AVM 39.529 10 Atlantis AVM 22.122 10 Forum Bornova AVM 33.191
11 Hilltown AVM 38.951 11 Metromall AVM 21.724 11 17 Burda AVM 29.361
12 Vadistanbul AVM 38.948 12 Atakule AVM 21.584 12 Agora AVM 29.224
13 Akyaka Park AVM 38.602 13 Panora AVYM 21.251 13 Agora Antalya AVM 28.653
14 212 İstanbul Power Outlet 38.500 14 Forum Ankara Outlet 15.794 14 39 Burda AVM 28.376
15 Kanyon AVM 38.356 15 Bilkent Center AVM 15.125 15 Mall of Antalya AVM 27.847
16 Marmara Park AVM 35.924 16 Arcadium AVM 14.902 16 Antalya Migros AVM 27.357
17 Trump AVM 32.820 17 Taurus AVM 13.503 17 10Burda AVM 26.329
18 Meydan İstanbul AVM 29.985 18 One Tower AVM 13.157 18 01Burda AVM 25.736
19 Istmarina AVM 25.129 19 Next Level AVM 9.407 19 Gebze Center 23.740
20 Aqua Florya AVM 24.603 20 Kartaltepe AVM 9.162 20 Kent Meydanı AVM 23.715
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
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‘‘ÖNCE ŞARKI SONRA FILM’’
GONCA VUSLATERİ:
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri 2020 yılına hızlı bir giriş yapıyor.

Oyuncu arkadaşı Fırat Tanış ile "Erkek Arkadaşım Bir Feminist" oyununda oynamaya de-
vam eden Gonca Vuslateri önce single çıkaracak sonra da sinema filminde oynayacak. Bir 
yıl önce Sezen Aksu tarafından kendisine hediye edilen sürpriz bir Sezen Aksu şarkısı için 
sanatçının Kanlıca' daki stüdyosunda çalışmalarını sürdüren Gonca Vuslateri ünlü iletişimci 
Özgür Aras'ın prodüktörlüğünde müzik severlere yeni single çalışmasını Ocak ayının sonun-

da müzikseverlerle buluşturacak.

Sezen Aksu'nun hediye ettiği şarkı için gece gündüz stüdyoda çalışan Gonca Vuslateri "Tam 
kendi tarzım, kendi standartlarıma göre bir şarkı ve söylemekten çok keyif alıyorum. Özgür 
ile yollarımız kesişince bu şarkının doğru zamanına karar verdik ve şimdi stüdyodayız. Usta 
Sezen Aksu'ya teşekkür ederim. Single deneyimi de benim için değişik olacak. 2020'ye hem 

sinema filmi hem de single bakalım daha ne sürprizler yapacağım "dedi.

ÖZGÜR ARAS
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ROLLS-ROYCE, FALCON WRAITH İLE
EN DETAYLI SÜSLEMESİNİ SUNUYOR

Dünyanın en hızlı uçabilen kuşu olan Pe-
regrine şahini, Rolls-Royce Bespoke tasa-
rımcılarına ilham oldu. Bu yırtıcı ve güçlü 
kuştan esinlenilerek yapılan özel nakış ta-
sarımı, Rolls-Royce Wraith’in tavanını süs-
lüyor.

Rolls-Royce mühendis ve zaanatkarların-
dan oluşan özel bir ekip yaklaşık 250 bin 
ilmekten oluşan Peregrine Şahini’ne hayat 
verirken, bu yırtıcı kuş Rolls-Royce Wraith’in 
tavan döşemesinde kendine yer buldu.

Gökyüzünde kanatlarını açmış şekilde ko-
numlandırılan motif, Rolls-Royce Wraith 
modelinin odak noktalarına ustalıkla eklen-
di. Otomobil iç kısımda bulunan bu motif, 
arka yolcu koltukları arasında süsleme ola-

rak da kullanılıyor. Ayrıca, otomobilin pi-
yano kaplama yüzeyleri üzerine boyanmış 
olan şahin kanadı motifi, Charles Blue deri 
rengini ön plana çıkarıyor.

Şahini büyük bir özveriyle işledik

Müşterilerin isteklerini yorumlama ve 
onları nakışa çevirme konusunda yete-
neğini kanıtlayan Rolls-Royce Motorlu 
Araçlar Bespoke Nakış Uzmanı Josh Liles, 
Rolls-Royce deri tasarım bölümünde çırak-
lık yapmadan önce, makine mühendisliği ve 
3B tasarım ve mimarlık eğitimi almış bir ta-
sarımcı. Marque bölümünde dokuz yıl ge-
çirdikten sonra, Marque’in tüm nakışlarının 
sorumluluğunu üstlenen Josh Liles, yete-
nekli bir zanaatkârlar ekibine liderlik ediyor.

Liles; “Tasarım, Peregrine Şahini’nin kasları-
nı, hareketini, tüylerinin gölgesini saatlerce 
gözlemleyerek anlamamız gerekiyordu. Ku-
şun asil ve yırtıcı duruşunu uygulamak is-
tedik. Nakışın çoklu ilmekleri, dikişin yönü, 
uzunluğu ve aralıkları, tasarımın son hali 
üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Şa-
hinin gagasını kasıtlı olarak şekillendirdik 
ve saldırgan teması yaratmak için gözlerini 
büyük yaptık ”dedi.

Liles sözlerini şöyle sürdürdü: “Şahini büyük 
bir özveriyle nakışa işledik. Teknik olarak, 
bu dikiş yoğunluğunu deri üzerine işlemek 
gerçekten zordur. Nakış, deri üzerinde pü-
rüz yaratıyor; bu da doğal olarak Rolls-Roy-
ce'da kabul edilemeyen duruma neden olu-
yor” dedi.
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Tıklayın, Habersiz Kalmayın!
www.mallandmotto.com

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

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



104

 Haberler / MALl&MOTTO 


