
Bahar kapıyı çalar…
Çok bekledik biliyorum ama çalar…
Nasıl açacağınız size bağlı…
Dolar yükselmiş, krediler coşmuş bir taraftan,
Aşk fenalaşmış, dostlar firarda diğer taraftan.
Yaz planları yapanlar apayrı bir konu.
Cemre önce nereye düştü söyleyeyim size AVM’lere…
Bahar vitrinlere geldi, çiçekler açtı. 
Mevsim dönüşümlerinde iki tarz alışveriş tutkunu ortaya çıkar. 
Birincisi kimse almadan hemen alayım.
İkincisi bir indirime düşsün öyle alayım.
Peki havalar güzelleşince ne olacak?
Herkes kendini sokağa mı atacak?
İşte burada yine açık havayı kullanan, bahçesini, terasını iyi hazırlayan 
kazancak. 

İndirimler ne olacak derseniz?
Vallahi bekleyeceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. Alayım seneye de giyerim 
mantığın tarz bir şeylerin peşindeyseniz işte o indirimler patır patır karışımıza 
çıkacak. 

Neden Nisan heyecanı var peki?
Geçtiğimiz yılın nisan ayı AVM endekslerinde cirolar en çok yer kiralama 
ve giyim satışından elde edilmiş. Kiralamalar tabii ki ekstradan dükkanlar 
değil. Kiralanabilir avm içi yerler için geçerli. Tanıtım yapmak isteyen bir çok 
markanın başvurduğu yöntemler ve corner tarzı ürünler için yapılmış. 

O zaman bahar hem üretene hem de tüketene güzel gelir demek doğru olacak.

Bununla beraber; 

Her ay Mall&Motto sayımızda size o ayın en ince detaylarını sunuyoruz.
Bu ay da bahara hazır giriş yaparken yine birbirinden farklı etkinliği, özel 
günleri, sektörün içindekileri ve dışardan bakabileceklerimizi inceledik. 

İyi okumalar,
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Nuri Şapkacı
ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

“Diji 3.0 ile geleceğin AVM’lerini 
bugünden kurguluyoruz.”

C.Serhat Türkkan

RÖPORTAJ
ÖZEL
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Serhat Türkkan- Merhabalar, bize biraz 
ECE’den ve ECE’nin Türkiye’ye bakışından 
bahseder misiniz?

Nuri Şapkacı- ECE, Türkiye’ye 2000 yılında 
bir hizmet şirketi olarak girdi. Sektörün öncü 
şirketlerinden biriyiz. Kendi yatırımlarımıza, 
sektörü tanıyıp pazara hakim olduktan sonra 
başladık. Şu an portföyümüzde 12 AVM var. 2 
sene içerisinde bu sayı 17’ye çıkacak. Geçen 15 
yıl zarfında Avrupa’daki 50 yıllık birikimimizi 
Türkiye’ye taşıdık. Yönetmekte olduğumuz 
200’e yakın AVM ile Avrupa sektör lideri olarak 
deneyimlerimizi ve gücümüzü Türkiye ile 
paylaşmaya devam ediyoruz. ECE’nin geçmişte 
olduğu gibi bugün de Türkiye’ye inancı tam. 
Doğu Avrupa’ya baktığınızda pazar doyum 
noktasına gelmiş durumda. Türkiye ise genç ve 
tüketim odaklı nüfusu, gelişme potansiyeli ile 
yatırımlar için cazibesini koruyor. Elbette, zaman 
zaman ekonomik ya da politik dalgalanmalar 
yaşanıyor. Ancak ECE olarak, Türkiye’deki 15 
yıllık tecrübemizle bu dalgalanmaları tanıyoruz; 
ne zaman, nasıl aksiyon almamız gerektiğini 
biliyoruz. Önemli olan, yabancı yatırımcının 
orta ve uzun vadede Türkiye’ye nasıl baktığı. 
Biz, uzun vadeli düşünen bir yatırımcı olarak, 
Türkiye’ye tamamen pozitif bakıyoruz. Bu 
yüzden de Türkiye’deki yatırımlarımıza devam 
edeceğiz. Yönetim tarafında da portföyümüzü 
genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde iş 
geliştirme anlamında çok fazla gelişme olur mu? 
Genel sektör açısından söylüyorum, yavaşlayarak 
devam edecek. Ama satın almalar devam edecek. 
Çünkü hem yerli hem de yabancı yatırımcının 

bu anlamda iştahı var. Biz, ECE Grubu olarak 
4 yıl önce, 2 milyar Euro aktif değeri olan bir 
fon kurmuştuk. O fon kapandı. ECE, yaklaşık 6 
ay önce yine yaklaşık 2 milyar Euro değerinde 
yeni bir fon daha kurdu. Bu fonun hedef 
ülkeleri arasında Türkiye de var. Satın almaların 
çoğunun çok yüksek ihtimalle Türkiye’de 
satınalmaların gerçekleşmesini bekliyoruz. 
Nerelerde satın alma olabilir derseniz, pazardaki 
yerini kuvvetlendirmiş güçlü AVM’leri almak 
hedeflerimiz arasında. Aynı şekilde, 10-15 yılını 
tamamlamış, yenileme ve büyüme potansiyeline 
sahip AVM’leride yine hedef olarak görüyoruz. 
Seçimlerden sonra, 2016 yılı başında yeni 
yabancı yatırımcıları da daha fazla göreceğiz. 
Belki ortaklıklar da olabilir. Kendi grubumuz 
adına konuşmam gerekirse bizim Türkiye’ye 
inancımız tam ve yatırımlarımız da devam 
edecek. 

Serhat Türkkan-  Sektörde büyüme ile birlikte 
kalifiye personel ihtiyacı da oluşuyor. Baktığımız 
zaman birçok AVM, başka bir AVM’ den transfer 
metodu ile istihdam ediyor yönetim kadrosunu.  
Fakat sizde çeşitli junior müdürler, MT’ ler var. 
Hatta bir AVM açılmadan 7 – 8 ay öncesinden 
müdürünün belli olduğunu ve o konuda eğitim 
aldığını, açıldığı anda tam donanımlı işe 
başladığını biliyorum doğru biliyorsam eğer. 

Nuri Şapkacı- Evet, doğru! Aslında ECE’nin 
güçlü taraflarından biri de bu. Çünkü AVM 
yönetim şirketlerine bakarsanız, aslında bu 
şirketlerin en büyük aktif silahının elindeki insan 
gücü olduğunu görebilirsiniz. İnsan gücünün 

eğitimi ise çok önemli. Çünkü ancak bu şekilde 
en iyi hizmeti verebilirsiniz ve bu nedenle 
de oraya yatırım yapmanız gerekir. Yatırımcı 
kimliğimizi bir tarafa bırakıyorum, danışman bir 
firma olarak da yatırımcılarınıza en iyi hizmeti 
bu şekilde verebilirsiniz. İyi eğitimli ve kalifiye 
personeliniz varsa, yatırımcılarınızı memnun etme 
olasılığınız da bu şekilde artıyor. Bizim şu anda 
elimizde 12 proje var. Ancak sadece bu projelerin 
başında olan 12 AVM müdürümüz yok. 5 AVM 
müdürü de arkada eğitim görüyor ve gelecek 
projeler için hazırlanıyorlar.  Bu bir tek Türkiye 
için de geçerli değil. Aynı sistem Avrupa’da 
var. Bir çok AVM müdürü adayımız, şu anda 
farklı AVM’lerde eğitim görüyor.  Böylelikle ne 
zaman yeni AVM gelirse, elimizdeki yetişmiş 
personeli, rahatlıkla ve otomatik olarak bu 
yeni AVM’lere yerleştirebiliyoruz. AVM 
yöneticilerimiz, bir AVM’nin başına geçmeden 
önce, Almanya,Türkiye veya herhangi başka bir 
ülkedeki bir AVM’de rotasyona tabi tutuluyor. 
Bu ne demek? Düşünün ki yönetici adaylarımız, 
20-30 yıllık AVM müdürlerinin yanında belki 
asistanı gibi çalışıyor. Oradaki sorunları görüyor. 
Çözümleri öğreniyor. Bir tek AVM de değil; 
faaliyette olduğumuz 16 ülkeden herhangi 
birinde ya da birkaçında veriyoruz eğitimleri. 
Yunanistan’da, Türkiye’de, Almanya’da, 
Rusya’da ya da Polonya’da olabilir bu eğitimler. 
Böylelikle yeni bir AVM portföyümüze katıldığı 
an, bu AVM müdürleri alınıp o AVM’nin başına 
yerleştiriliyor. 2 sene boyunca, tecrübeli, kurum 
kültürüne ve süreçlere hakim kişilerin yanında 
ve bölümler içerisinde de eğitim görüyorlar. Yani 
sadece kendi departmanlarında değil, diğer 

C.Serhat TürkkanNuri Şapkacı



MALl&MOTTO / Özel Röportaj

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

4.
sa

yı
 /

 N
isa

n 
20

15

6

disiplinlerde de eğitim görüyorlar. Kiralamanın, 
mimarinin, finansın, iş geliştirmenin işleyişini 
görüyorlar. Böylelikle resmin bütününe hakim 
oluyorlar. Bunun doğal sonucu olarak da tam 
donanımlı bir şekilde AVM yöneticisi olarak 
atanmak üzere hazır hale geliyorlar. Bu sistemi 
yürütebilmek için ise tabii ki arkada bir güç 
ve imkanlar gerekiyor. Biz, ECE’de istihdam 
ettiğimiz arkadaşlarımızı rahatlıkla Almanya’ya 
gönderebiliyoruz, oradaki AVM’lerimiz de 
çalıştırabiliyoruz. Bu imkanın yanı sıra aslında 
bir de finansal güç gerekiyor.  Yani parayı 
bu insanlara yatıracaksınız. ECE’de insanlar 
mutluysa, açıkçası en büyük sebeplerden birisi 
de budur. Ayrıca sadece AVM müdürleri değil, 
diğer çalışanlarımız da rotasyona tabi tutuluyor. 
Bu ECE’nin kültüründe olan bir şey. İlk başta çok 
maliyetli görünse de orta ve uzun dönemde geri 
dönüşünü çok rahatlıkla alıyoruz. 

Serhat Türkkan- Birçok AVM’ de ECE kökenli 
insanları görüyoruz. Hatta sektörün önemli 
aktörlerinde bir tanesi de ECE’den çıkan bir 
oluşum ve sizin rakibiniz olarak görünüyor. Yani 
ECE’yi bir okul olarak görebilir miyiz?

Nuri Şapkacı-  Evet, ECE bir okul, doğru. 
ECE’den çıkan insanlar farklı şirket ve 
oluşumlarda da yer alabiliyorlar; farklı 
sektörlerde hizmet vermeye çalışıyorlar. Ancak 
şunu da unutmamak lazım. ECE bir ya da iki 
kişiden oluşan bir şirket değil. Buradan bugün ben 
de bir başkası da gidebilir. Onun yerine arkada 

onun yerini ikame edebilecek birileri her zaman 
vardır. Burada biz 10’dan fazla departmandan 
bahsediyoruz: Mimariden, iş geliştirmeye, 
hukuktan finansa, AVM yönetiminden kiralamaya 
kadar… Buradaki ekibin aynısı diğer ülkelerde ve 
genel merkezimiz olan Almanya’da da kuruludur. 
Buradan yarın ben giderim, Almanya’dan biri 
gelir yerimi doldurur. Bizdeki sistem kaybolmaz, 
mevcudiyetine devam eder. Ama buradan giden 
herhangi birinin, ECE’nin bütün hizmetlerini 
entegre olarak tam anlamı ile vereceğim demesi 
bence biraz yanıltıcı.  Çünkü arkada çok ciddi 
bir sistem ve ekip gerekiyor. Ancak doğrudur; 
ECE bir okul gibidir.  Rakip firmalarda birçok 
arkadaşımız var. Bu güzel bir rekabet. 

Serhat Türkkan- Bir de okul gibi olmanız 
yanında, sektörde ilklere de imza attığınızı 
biliyoruz. Örneğin teknolojiye ciddi yatırımlar 
yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara Park’ta 
bir lansmana katıldık. Orada Marmara Park 
AVM Müdürü, çok ilginç ve keyifli bir geziden 
sonra, bir takım yeniliklerden bahsetti. Bir de 
sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Teknoloji 
nereye gidiyor; AVM’ler yeni düzende nasıl 
konumlanıyorlar? Mesela toplantıda değindiğiniz 
bir nokta çok dikkatimi çekmişti. Herkes 
online satışlardan rahatsız olduğunu söylerken, 
siz bundan nasıl bir fayda sağlayabiliriz diye 
çalışmalar yaptığınızı ilettiniz. Bu beni çok 
etkilemişti. 

Nuri Şapkacı- Doğru, kesinlikle haklısınız. 

Serhat Türkkan- Herkes online satışlardan 
rahatsızlık duyarken, ilk defa sizden duydum 
bunu. Siz, “o yönde bir potansiyel var, o 
potansiyelden nasıl bir değer sağlarız?” 
noktasındasınız. 

Nuri Şapkacı- Kesinlikle öyle! Akıllı cihazlar ve 
yeni teknolojiler hayatın bir parçası haline geldi.  
Önümüzdeki dönemde teknolojinin gelişmesi 
ile bu daha da öteye gidecek. Buna karşı 
gelemezsiniz, suyun önünde duramazsınız.  Su, 
yolunda akacak. Buradan baktığınızda, aslında 
bundan nasıl fayda sağlayabileceğinize bakmanız 
gerekiyor. 

Teknoloji, hayatın bir parçası haline geldi. 
Bu bir gerçek. Örneğin Almanya’ da internet 
satışlarının, toplam perakende cirosunun yaklaşık 
%8’ini oluşturduğunu biliyoruz. Türkiye’de bu 
rakam yaklaşık %2’ler civarında henüz. Biz, 
internet kanalı üzerinden satışlara da hakimiz. 
Zira Otto Grubu’nun bünyesinde yer alan “Otto 
Online” dünyada Amazon’dan sonra en çok 
perakende satış yapılan site. Otto Online, kendi 
grup şirketlerimiz arasında olduğundan, internet 
üzerinden satışın içeriğini, artılarını ve eksilerini 
çok net görebiliyoruz. Hem AVM bacağına hem 
de online satış kanallarına hakim olduğumuz 
için de, her iki kanalı çok iyi analiz edebiliyoruz. 
Bunun sonucunda da biz bundan nasıl fayda 
sağlayabiliriz düşüncesi ile geçtiğimiz 3-4 sene 
boyunca bu konuda çalışmalar yaptık, akılcı 
çözümler üretmeye çalıştık. Önemli bir AR-GE 
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yatırımı gerektiren bu çalışmaların sonucunda 
da, Future Labs (geleceğin labarotuvarları) adını 
verdiğimiz 3 AVM de sosyal medya ile entegre 
çeşitli dijital çözümleri uygulamaya geçirdik. 
Bu alışveriş merkezlerinden biri Hamburg’daki 
Alstertal AVM, biri Essen’daki Limbecker Platz, 
bir diğeri ise İstanbul’da bizim bünyemizdeki 
Marmara Park AVM. Daha önce de anlatmış 
olduğumuz gibi, sistemi Türkiye’de ilk defa 
Marmara Park’ta Diji 3.0 adı altında lanse ettik. 
Diji 3.0 altı farklı istasyondan oluşan dijital 
uygulamalar bütünü. İçerisinde photobuzzer 
ve çocuklar için uzay yolculuğu  gibi eğlence 
unsurları barındırırken, bir yandan da Love to 
Shop akıllı telefon uygulaması ile, Mall Wall 
adını verdiğimiz dev ekran ile de entegre, 
perakende markalarının kampanyalarını, AVM 
de yapılan aktiviteleri, kişiye özel duyurularla 
ziyaretçilerimizle paylaşabildiğimiz, satışları 
artırmaya yönelik bir platformu barındırıyor ve 
bunların tümü de ülkemizde de çok kullanılan 
Facebook, twitter, pinterest gibi sosyal medya 
unsurları ile bağlantılı olarak çalışıyor. 

Sonuç olarak, geleneksel satış kanalı olan 
mağaza / AVM ile online satış kanalını biraraya 
getirmiş olduk. Çünkü geleceğin, çok kanallı 
perakendecilikte olduğuna inanıyoruz. Biz, Diji 
3.0 ile hem bünyemizdeki perakende markalarını, 
hem de müşterilerimizi aynı platformda biraraya 
getirerek, yatırımcılarımız dahil olmak üzere 
tüm paydaşların fayda sağladığı, kullanıcı dostu, 
eğlenceli, dijital uygulamaları hayata geçirdik. 

Burada, sizin sorunuzla da bağlantılı olarak ve 
istatistiklere ve deneyimlerimize dayanarak 
akla gelebilecek önemli bir soruya da cevap 
vermek istiyorum: Internet satışları geleneksel 
perakendenin yerini alabilir mi? Birçok açıdan 
bakarak söyleyebilirim ki, mümkün değil! 
Çünkü insanların, alacakları ürünlere gidip 
dokunmaya ihtiyaçları var. Kumaşına bakacak, 
dikişine bakacak, üzerinde deneyecek… Bunun 
da ötesinde, insanların sosyalleşme ihtiyaçları 
da var. AVM’de arkadaşları ile buluşmak, 
yemek yemek, keyifli vakit geçirmek, görmek 
ve görülmek istiyorlar. Bundan vazgeçilmesi 
mümkün değil. Internet satışlarında artış 
olacak mı? Evet, olacak! İnsanlar internetten 

ürünlere ve fiyatlarına bakıyorlar. Kıyaslama 
yapabiliyorlar. Kimi zaman satın almaya 
dönüşüyor. Kimi zaman alınan ürünlerin önemli 
bir bölümü, iade ediliyor. Çoğu zamansa, 
online satış kanalları üzerinden yapılan ürün 
araştırmaları, AVM ya da mağazaya giderek 
satın alma ile sonuçlanıyor. İnsanlar, almak 
isteyebilecekleri ürünleri online satış kanalından 
belirliyorlar, alternatifleri değerlendiriyorlar ve 
AVM’ye satın alma odaklı olarak geliyorlar. 
Hedefledikleri mağazaya gidip alışverişlerini 
yapıp çıkıyorlar. Aslında satışlara pozitif olarak 
etki yapabilen, satışları hızlandıran bir sistem 
söz konusu. Sonuç olarak biz, belli bir noktaya 
kadar gelişim göstereceğinin bilincinde olarak 

Alstertal Alışveriş Merkezi, Hamburg
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online satışlardan korkmuyoruz. Geliştirdiğimiz 
uygulamalar ile teknolojiden faydalanarak 
AVM’lerimize fayda sağlıyoruz. Tüketici 
ve perakendeciyi bilinçli olarak biraraya 
getiriyoruz. 

Serhat Türkkan- Bu öngörüyü Marmara 
Park’ta söylemiştiniz. O da benim dikkatimi 
çekmişti. Siz bence geleceğin satış kanalını 
anlattınız. Aynı cümleyi kullanmıştınız 
internetten bakacak, görecek, beğenecek, 
AVM’ye gelip dokunacak! 

Nuri Şapkacı- Evet kesinlikle öyle! Geleceğin 
AVM’lerini bugünden kurgulamamız lazım. 
Geleceğin AVM’lerini kurgularken de 
teknolojiyi en üst seviyede kullanmamız 
gerekiyor. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, 
bunu bugünden yapmayan, geç kalmış olur. 
Yukarıda da belirttiğim gibi Türkiye genç 
nüfusu sebebiyle bu tür gelişmelere çok kolay 
adapte olabilen bir yapıya sahip. Türkiye’de 
yaş ortalaması 29. Y jenerasyonu gitti, şimdi 
Z jenerasyonunu konuşuyoruz. Bu jenerasyon 
ise teknoloji ile çok iç içe. Daha çocuk 
yaşta, adeta genlerinde mevcutmuşçasına 
kullanabiliyorlar akıllı cihazları. Alışveriş 
merkezlerine girdiklerinde ise hem görsel, 
hem de dokunsal olarak teknoloji bağlantılı 
aktiviteleri kolaylıkla ve severek uyguluyorlar. 
Örneğin Diji 3.0 bünyesindeki istasyonlardan 
olan Uzay Yolculuğu isimli çocuk oyun 
alanında, bir yandan teknolojinin etkileyici 
görselliği ile kendilerini uzay atmosferinde 
hissediyorlar; uzay temalı çeşitli oyunlar 
oynuyor, bu sayede tatlı bir rekabet ortamında 

birbirleri ile de iletişime geçiyorlar. Düşünün, 
atlayıp zıplayarak topladıkları puanlarla 
kendi gezegenlerini yaratıyorlar. Hem 
eğlenip hem de uzay hakkında çeşitli bilgiler 
ediniyorlar. Elele vererek uzay araçlarına 
yakıt dolduruyorlar. Bunlar elbette, AVM’ye 
bir daha gelmeleri için bir motivasyon 
yaratıyor, daha cazip hale getiriyor. Onlar 
ebeveynlerinden birinin gözetiminde 
orada eğlenirken, diğer ebeveyn alışveriş 
yapabiliyor örneğin. 

Biz, teknolojinin getirdiği yenilikleri 
çeşitli vasıtalarla kullanıyoruz. Türkiye’de 
teknolojiyi en bilinçli ve hedef odaklı 
kullanan gruplardan biri olduğumuza 
inanıyorum. Örneğin, geçtiğimiz yaz 
MetroCity’de Avea ortaklığında görme 
engelli ziyaretçilerimiz için “Sesli Adımlar” 
projesini hayata geçirdik. Bu proje aslında 
dünya çapında bir ilkti. Projenin amacı 
görme engelli ziyaretçilerimizin AVM içinde 
gitmek istedikleri yeri akıllı cihazlarına 
ücretsiz olarak indirebildikleri bu uygulama 
ile bulmalarını sağlamaktı. Burada biz 
bir eksikliği karşılamaya, görme engelli 
ziyaretçilerimiz için ufak da olsa bir katkı 
sağlamaya  çalıştık. Sonuç itibari ile yönetim 
firması olarak tüm ziyaretçilerinizin alışveriş 
merkezinizde rahat etmesi için çalışmak 
zorundasınız. Biz, burada BoniBeacon ağı 
kullanılarak Türkiye’nin en büyük GSM 
operatörlerinden biri olan Avea’nın teknolojik 
desteği ile hayata geçirilen bir aplikasyonu, 
tamamen fayda ve çözüm sağlamak amacı ile 
kendi AVM’mizde uygulamaya koyduk.   

Serhat Türkkan- Sizde mutlaka yakından takip 
ediyorsunuzdur. Bizim de etkinlik kanalımız 
olduğundan  AVM’lere etkinlik yaptığımız için 
bu sosyal sorumluluk projelerini özellikle takip 
ediyorum. Çoğu sonuç odaklı değil; etkinlik 
yapmış olmak için yapılmış etkinlikler. Bu 
yaptığınız uygulamanın, cidden bir ticari amacı 
yok. Burada harcadığınız para ile alacağınız 
fayda arasında bir uçurum var. Ama gerçekten 
orada  insana yatırım yapılmış. Ben en az 8 -10 
tane proje biliyorum, fakat bu iş güzel iş.

Nuri Şapkacı- Bu proje Avea’dan bize 
geldiğinde açıkçası ben çok heyecanlandım. 
Hemen yapalım dedim. Ama diğer taraftan da 
bir sorumluluk alıyorsunuz. Program doğru 
çalışır mı? Bir sorun yaşanır mı? Tüm bunları 
da analiz ettik. Engelsiz Erişim Derneği, bu 
konuda çok önemli katkı sağladı hepimize. 
Gelip deneme yaptılar. Uygulamadaki sorunlu 
noktaları paylaştılar. Bunlar düzeltildi. Çünkü 
katma değeri yüksek ve daha önce denenmemiş 
bir şey yapıyorsunuz. Yapalım mı, yapmayalım 
mı  diye çok düşündüm. Bu hizmeti vermek 
beni çok heyecanlandırdı. AVM’ye gelen bir 
tek görme engelli vatandaşımızın bile rahatça 
dolaşması, onların hayatına ufacık da olsa 
olumlu anlamda dokunabilmek büyük mutluluk 
verdi hepimize. 

Serhat Türkkan- insana yatırım bu işte.

Nuri Şapkacı- Kesinlikle! MetroCity’de 
başlattığımız bu uygulama, şu an 5 AVM de 
aktif durumda. MetroCity, Maltepe Park, 
Espark, ACity ve Marmara Park‘ta bu hizmeti 

 Limbecker Platz, Essen
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sağlayabiliyoruz. Kullanan vatandaşlarımızdan 
olumlu tepkiler de alıyoruz. Ayrıca AVM’ler 
için engellilerle ilgili bir de yasa çıkmıştı 
biliyorsunuz. O yönden de örtüştü ve çok iyi de 
oldu. Bu anlamdaki çalışmalarımız devam ediyor. 

Serhat Türkkan- İnsana yatırımı şuradan 
çıkartıyorum: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 
16 – 19 Mayıs arası Engelliler Haftası. Herkes 
3’ünde , birkaç ünlü ismi getirip imza günü 
yapalım onu yapalım bunu yapalım. Günü 
kurtarmak için yapılan etkinlikler. Ben 2008 
den beri AVM’ ler ile ilgili bulduğum her şeyi 
okuyorum inceliyorum. İlk defa gerçekten günü 
kurtarmak için değil insana yatırım yapmak adına 
bu işi gördüm.

Nuri Şapkacı- Bu proje o kadar hızlı gelişti 
ki. Nasıl bu kadar hızlı davrandık, geriye 
bakınca ben bile şaşırıyorum. Ama projeyi 
gerçekleştirmek istedim. Görünce sanki 
kendi şirketimmiş, ben yapacakmışım gibi 
heyecanlandım. Birkaç kişi dedi ki, kaç kişi 
gelecek. Ama oradaki sayının benim için hiçbir 
önemi yok. Ve çok ciddi de PR aldı o proje. 

Serhat Türkkan- Diji 3.0’a geri dönersek, 
elinizde sonuçları ölçümleyebildiğiniz bir 
istatistik var mı?

Nuri Şapkacı- Genel olarak baktığımızda 
Google’ın bu anlamda yaptığı bir araştırma var.  
Bu araştırma sonuçlarına göre mobil ve akıllı 
cihazlarla internet üzerinden yapılan aramaların 
%50’ si mağazaya gitmek ile sonuçlanıyor. 
Bunların da yaklaşık %18’i ciroya dönüşüyor. 
Bu çok önemli bir veri. Bizim uygulamamız 
özelinde, elimizde kullanım oranlarını gösteren 
bazı rakamlar var. Ancak sistem yeni uygulamaya 
konduğu için, önümüzdeki dönemde daha 
sağlıklı istatistikler alabileceğiz. Ancak kullanım 
oranlarına bakarak şunu söyleyebilirim ki, 
Marmara Park’ta çok başarılı gidiyor şu anda 
Diji 3.0. Perakendeciler de yapılan işin değerinin 
farkında aslında. Eskiden kampanyalarını 
küçük el broşürleri, posterler vb ile duyururken, 
şimdi bu platformdan da faydalanıyorlar. Bu da 
müşterilerimizin AVM dışındayken bile, hızlı 
bir şekilde bizden haberdar olmasını sağlıyor. 
Ancak bunu da bir mesaj kirliliği içerisinde 
yapmıyoruz. Uygulamamız, kullanıcıların 
seçimleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir 
uygulama. Ben, sadece bu markaların ya da bu 
sektörlerin kampanyalarını istediğim zaman 
görmek istiyorum diyor aslında kullanıcı. 

Serhat Türkkan- Bazı AVM’ lere bir 
giriyorsunuz otoparktan yukarı kadar taksim gibi 
o indirim bu indirim diye afişler var, görüntü 
kirliliği. Bu sistem bunu kaldırıyor.

Nuri Şapkacı- Evet, aynen öyle. 

Serhat Türkkan- Etkinlikler ile alakalı 
pazarlama da yakın gelecekte, sosyal medya 

etkinlikleri denen bir şey girdi hayatımıza, bu 
klasik etkinliklerin önüne geçecek mi sizce?

Nuri Şapkacı- Bunları birbirinin alternatifi 
değil birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak 
görmek lazım. Nasıl geleneksel alışveriş devam 
edecekse, geleneksel etkinlikler de devam 
edecek. Bunlar insanları biraraya getiren 
etkinlikler. Siz AVM’de etkinliklerle aslında 
ne yapıyorsunuz? Bir hedef kitleniz var. Bu 
hedef kitleye yönelik olarak, reklamlarınızı 
yapıyorsunuz, belli mecralara ilan veriyorsunuz, 
yine hedef kitlenizin ilgisini çekecek aktiviteleri 
organize ediyorsunuz, içeriye çocukları çekmek 
için çocuklara ve ailelere yönelik aktiviteler 
yapıyorsunuz. Teknoloji ve sosyal medya da 
bunun bir parçası haline geldi. Etkinlikleri 
de web sitenizde ve sosyal medyadan 
duyuruyorsunuz. Müşterilerinizi facebook, 
twitter gibi mecralarda etkinliklerinize daha fazla 
özendirebiliyorsunuz ve müşterinizi teknolojik 
anlamda entegre ediyorsunuz. Markanızla hedef 
kitleniz arasında duygusal bir bağ kuruyorsunuz. 

Eskiden flyer dağıtılırdı. Çok fazla gazete ilanı 
verirdiniz belki. Çoğu boşa giderdi. Şimdi ise 
web sayfanızdan ve sosyal medya ağınızdan 
binlerce üyenize,  müşteri kitlenize anında 
aktiviteyi duyuruyorsunuz. Resmini orada 
görüyor, aktivitede kendisini görebiliyor. 
Ve bir bağ kuruyorsunuz müşterinizle 
markanız arasında. Geleneksel etkinliklerden 
vazgeçilmeyecek, ama teknolojiyi daha fazla 
kullanıp etkinleştireceğiz. Teknolojiyi bir 
iletişim aracı olarak kullanıyoruz ve çok ciddi 
etkisini görüyoruz. Bir de şu var: Beğeniler 
kadar eleştiri de alabilirsiniz. Bu eleştiriler ile 
kendinizi çok hızlı şekilde düzeltebilirsiniz. 
İnteraktif olarak değerlendirmiyorsanız, o 
zaman bunu kullanmanın bir anlamı yok. 

Serhat Türkkan- Ülkemizde bir dolar 
dalgalanması var. Peki sizce AVM’ lerin 
çoğu dolar ya da euro üzerinden kiralanıyor. 
Objektif olarak bunun bu şekilde yürümesi mi 
gerekir sizce yoksa normal bir kur üzerinden 
sabitlenmeli mi ?

MetroCity, İstanbul
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Nuri Şapkacı- 15 yıldır Türkiye’deyiz. 
Ekonomide inişler ve çıkışlar oluyor ve 
olacak da. Ama orta ve uzun dönemde 
Türkiye‘de yatırımlar, hem yatırımcı hem 
de perakendeciler açısından ileriye gidecek. 
Kısa dönem dalgalanmalar her zaman olabilir. 
Son dönemde yapılan kontratların çoğu euro 
bazında yapıldı. Bu anlamda perakendeciler 
biraz daha şanslı diye düşünüyorum. Biz 
genelde kuru fikslemeye sıcak bakmıyoruz. 
Çünkü kiracıların birebirde performanslarına 
bakmak lazım. Burada kira ciro oranı ön 
plandadır. Yatırımcının her kur yükselişinde 
indirim yapması, çok ciddi bir maliyeti 
beraberinde getiriyor. Düşünün bir AVM’nin 
tamamında kuru fikslediniz. Önemli bir maliyet 
demek bu. Elbette zor dönemlerde ihtiyacı olan 
kiracılarımızın yanında oluyoruz. Ancak biz 
genel eğilim olarak ekonomik krizlerde şunu 
yapmaya çalışıyoruz hep yatırımcılarımızla 
beraber: Kiracıları değerlendirelim, 
performanslarına bakalım, destek verilmesi 
gereken varsa verelim. Birilerine bazen %10 
indirim verebilirsiniz; birilerine belki %30 
verebilirsiniz. Bu çok normal. Aslında sadece 
kriz dönemlerinde değil, normal dönemlerde 
de düzenli olarak performansları takip ve 
analiz ediyorsunuz. Kiracılarla oturuyorsunuz, 
konuşuyorsunuz. İndirim verilmesi gerekiyorsa 
gene indirim veriliyor ama bu dönemlerde 
evet biraz daha hassas olmak gerek. Bakıp 
incelemek lazım. Ama son iki aydır kurdaki 
yükselişle birlikte “indirim verilmeli mi, kurlar 
fikslenmeli mi?” diye konuşulmaya başlandı. 
Önümüzü görmek lazım öncelikle. Hepimiz 
biliyoruz ki seçim dönemlerinde maalesef 
kurlarda zıplamalar oluyor. Ama seçimler 
sonrasında da genellikle bu toz duman hızlı bir 
şekilde sükûnete dönüşüyor.  Burada önemli 
olan nedir biliyor musunuz? Şu anda cirolar 
düşmüyor.

Serhat Türkkan- Ama kapı girişlerinde 
azalma var?

Nuri Şapkacı- Kapı girişlerinden ziyade 
kiracılar için ne kadar ciro yaptıkları önemli. 
Geçen senenin Ocak ayı ile kıyasladığımızda, 
AYD’nin raporlarına göre cirolarda %30’lara 
yakın artış var. Demek ki insanlar hala 
alışverişe devam ediyorlar. Kur bir taraftan 
zıplamış olsa, diğer yandan insanlar da 
alışverişlerini aşağı çekmiş olsalar, o zaman 
deriz ki herkesin artık bir şey yapması lazım. 
2008 – 2009 krizi böyle bir krizdi. Kurlar hem 
perakendecileri negatif etkiledi, diğer taraftan 
tüketiciler de harcamalarını kısmaya başladı. 
Şu an böyle bir şey yok. 

Serhat Türkkan-Merak ettiğim bir şey 
soracağım. Karşıdan örnek vereyim. Anadolu 
yakasında bir Akasya AVM gerçeği var. Birçok 
AVM kapı girişlerinde gerçekten bir düşüş var. 
Herkes diyor ki düşüş yok neden?

Nuri Şapkacı- Akasya yeni açılan bir AVM. 
Yeni açılan AVM’lerde bu olur. Biz Marmara 
Park’ta veya diğer yeni açılan AVM’lerimizde 
de bu süreci yaşıyoruz. İlk 7-8 ay insanlar o 
AVM’yi görmek ister. Aslında onların bütünü 
gerçek müşteri değildir. Kişi sayısı olarak 
yüksek görünse de bir kısmı sadece AVM’yi 
görmeye geliyordur. AVM’ler bir seneden 
sonra oturmaya başlar. Gerçek müşterilerinizi 
bulmaya başlarsınız. Oraya artık alışveriş 
yapan müşteriler gelmeye başlar. Bu da giriş 
sayılarını biraz aşağı çeker ama önemli olan 
cirodur. Benim buna benzer AVM’lerim var. 
Birine 30 bin kişi giriyor diğerine 15 bin kişi 
giriyor. Ama 15 bin kişi daha çok ciro yapıyor. 
Böyle olunca hem kiracılar ciro yapıyorlar, 
hem de insanlar daha ferah bir ortamda 
alışveriş yapıyorlar.

Serhat Türkkan- Peki sektörel bazda cirolarda 
bir düşüş hissediliyor mu?

Nuri Şapkacı- Biz, kiracılara sektör olarak 
bakıyoruz. Tek tek bütün kiracıların sektör 
bazında ciroları inceleniyor. Farklı illerdeki 
AVM’lerdeki aynı kiracılar inceleniyor. 
Böylelikle bir AVM’de problem varsa 
çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Elinizde 
karşılaştırabileceğiniz unsurlar var.  Bir ya da 
iki AVM’niz varsa, sizin bu analizi yapmanız 
çok zor. Ancak portföyünüz genişse çok daha 
sağlıklı analiz edebiliyorsunuz. Problem 
olan durumlarda, AVM müdürleri,  kiralama 
müdürleri ilgili kiracılarla görüşüyorlar. 
Problem nereden kaynaklanıyor, nasıl destek 
verebiliriz,  reklam mı verelim, daha fazla destek 
mi verelim. Kiracılar size gelmeden proaktif 
davranıyorsunuz. Bir mağaza müdürünün 
değişmiş olmasının bile ciroya %40 oranında 
etkisinin olduğunu biliyorum. İyi bir mağaza 
müdürü ve kötü bir mağaza müdürü arasındaki 
fark bu. Bunu görüp önlemini alabiliyor olmak 
da güzel bir şey. Kiracınıza diyorsunuz ki:  
Bakın burada bir problem var. Reklamınızda 
mı, personelinizde mi, dekorasyonunuzda mı? 
Mağaza dekorasyonlarını kıyasladığımız oluyor. 
Kiracımıza gidip dekorunuzu değiştirin diyoruz. 
Çünkü onların da işlerine yatırım yapmaları, 
kendilerini yenilemeleri gerekiyor baktığınız 
zaman belirli aralıklarla. Siz AVM’lerinizi 
nasıl yeniliyorsanız, kiracıların da aynı şekilde 
kendini yenilemesi gerekiyor. Elinizdeki 
kaynağı verimli kullanmalısınız. 100 liralık 
bir kaynağınız varsa, bir kısmını reklama, 
bir kısmını aktivitelere, bir kısmını başka bir 
mecraya kullanacaksınız ki daha fazla müşteri 
gelsin. Tüm bu işleri yaparken hedef, her 
zaman ciro arttırmak olmalı. Aksi takdirde siz 
indirim vermeye başladınız, ancak içeri müşteri 
sokamıyorsunuz, cironuzu arttıramıyorsunuz, 

Marmara Park, İstanbul
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ömür boyu indirim veremezsiniz. Önemli olan, 
standartları korumak kaydıyla hep ciroları 
yüksek tutmaktır. 

Serhat Türkkan- ECE olarak 196 AVM’ ye 
sahipsiniz. Türk AVM Müdürleri yurt dışı 
projelerde de görev alıyorlar mı?

Nuri Şapkacı- Evet, alıyorlar. Çok yakın 
bir zamanda AVM Müdürü bir arkadaşımızı 
Doha’daki alışveriş merkezimizin yöneticisi 
olarak atadık örneğin.  Doha kolay bir yer değil. 
Yatırımcısı zor, daha oryantal bir bakış açısı 
var. Almanlara da baktığımızda, kültür çok 
yabancı geliyor. Ancak biz daha kolay adapte 
olabiliyoruz, daha yakınız çünkü. Dediler ki 
Türkiye’ den bir arkadaşımız gidebilir mi? 
Biz de arkadaşımızın da isteğiyle kendisini 
görevlendirdik. 

Serhat Türkkan- ECE’ nin Türkiye de 15 yıllık 
bir tecrübesi var. Bu ilerleyen süreçte 
Coca-Cola örneği   Muhtar Kent gibi ECE’nin 

üst yönetiminde de o zaman ileride bir Türkü 
çok rahat görebiliriz. 

Nuri Şapkacı- Neden olmasın?

Serhat Türkkan-Yurt dışında pek çok AVM 
gezdim ama şunu gördüm ki, hiçbir yerde 
Türkiye kadar rekabet yok. Burada sahada 
yetişen, bir de ECE kültürü ile yetişen insanlar 
bence burada çok daha farklı.

Nuri Şapkacı- Gerçekten öyle. Kendi işimle 
ilgili konuşmam gerekirse, biz burada çok 
farklı yatırımcı profilleri ile iş yapıyoruz. 
Farklı bakış açıları ve durumlara göre çözümler 
üretebiliyoruz. Ben yurt dışına gittiğimde, 
buradaki yatırımcı ilişkilerini anlatıyorum 
sunumlarımda. Çünkü Türkiye’ de çok farklı 
yatırımcı kitleleri ile iş yapıyoruz. Çok 
profesyoneli de var, daha duygusal yaklaşanları 
da var konulara, çok kurumsalı da var. Yurt 
dışına bakıldığında ise hemen hemen her 
zaman kurumsal bir profil ile iş yapıyorsunuz. 

Belli zamanlarda raporlamalarınızı 
yapıyorsunuz. Belirli standart toplantılar 
var. Onlara katılıyorsunuz. Yatırımcı 
performansınıza bakıyor.  Orada bir düşüş 
ya da memnuniyetsizlik varsa, o zaman 
hesap soruyor. Bunun dışında kolay kolay 
bir problem yaşanmıyor. Türkiye ise çok 
farklı. Türkiye’de yatırımcınız sizi yüzyüze 
görmek, belki sizinle bir çay içmek ve sohbet 
etmek istiyor. İnsan ilişkileri ve iletişim bizim 
toplumumuzda çok önemli. Hiçbir problem 
yokken bile, yatırımcımız beni arayıp, “ya 
Nuri neden bir kahve içmeye gelmiyorsun?” 
diyebiliyor. Bunu Almanya’daki 
arkadaşlarımıza anlattığımda ilk zamanlar 
anlamakta zorluk çekiyorlardı. İşin yoksa 
neden gidiyorsun derlerdi. Şimdi ise bunun 
kültürel bir davranış tarzı olduğunu anlamış 
durumdalar. 

Serhat Türkkan- Vermiş olduğunuz tüm 
bilgiler için çok teşekkür ederiz. Görüşmek 
üzere...

 Diji 3.0 - Marmara Park, İstanbul
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VII. AVM YATIRIMLARI KONFERANSI
Birbirinden değerli konukları ve önemli oturumlarıyla gerçekleştirildi.

50 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 
AVM sektörünün temsilcisi AYD'nin 
(Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 

Derneği) gelenekselleşen AVM Yatırımları 
Konferansı, 5 Mart 2015’te Wyndham Grand İstanbul 
Levent Otel’de geniş bir katılımla gerçekleştirildi.  
AVM sektörüne yön veren AYD ve sektörün eğitim, 
bilgi ve gelişim merkezi SOYSAL işbirliği ile hayata 
geçirilen konferans; AVM yatırımcılarını, merkez 
yöneticilerini, perakendecileri ve sektöre destek veren 

firmaları bir araya getirdi. VII. AVM Yatırımları 
Konferansı’nda sektörel konulardan yeni ufuklar 
açacak oturumlara, farklı bilgi ve deneyimlerin 
aktarıldığı yol gösterici bir içerik sunuldu. AVM 
Yatırımları Konferansı, 7’nci yılında 9 farklı 
oturuma ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Kadir 
Çöpdemir’in üstlendiği Konferans; AYD Başkanı, 
Multi Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü 
ve EMAAR Bölge CEO’su Ozan Balaban’ın açılış 
konuşmaları ile başladı. 
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı, Açılış Konuşması

İlginç ve farklı bir ülkede yaşıyoruz. 
Her günümüz farklı her anımız bir olay ama bir 
yanda da ülkemiz büyümeye gelişmeye devam 
ediyor. 

İhracatımız 150 milyar doların üstüne çıktı. 
Oysa 1990’lı yıllarda ihracatımız 15 milyar 
dolar seviyesindeydi. Artık kolay kolay krize 
girmeyen dinamik bir Türkiye var karşınızda. 
Sermayesi güçlü şirketler ile iş adamlarımız 
dünya ekonomisinde önemli yer tutuyor. Sadece 
yakın coğrafyada değil dünyanın her yerinde 
iş adamlarımız yıldızlaşıyor ve biz hepsiyle 
gurur duyuyoruz. Yıldızlaşan bir sektörde bizim 
sektörümüz perakende ve alışveriş merkezleri 
Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri oldu. 
50 milyar dolarlık yatırım değerine sahip AVM 
sektörünü temsilen gururla söyleyebilirim ki 
sektörümüz 2014 yılında büyümeye devam 
etti. Yarattığımız değer rakamlara da yansıdı. 
Geçtiğimiz 1 yılda alışveriş merkezleri olarak 

9.8 milyon metrekarelik bir büyüklüğe 
ulaştık. 2014’te gerçekleştirdiğimiz 75 
milyar liralık ciro ile AVM’ler devletimize 
20 milyarlık vergi katkısı sağladı. Markaların 
büyümesine üretimin çoğalmasına organize 
perakendenin artışına, istihdam kapasitesinin 
400 binin üzerine çıkmasına, sektörün yabancı 
yatırımların cazibesi ve Türkiye ekonomisinin 
en önemli uzun vadeli kaynak sağlayıcı 
olmasına destek olmanın onurunu yaşıyoruz. 
Bu sene ciro hedefimiz 90 milyar lira. Tüm 
bu gelişmeler olurken, hükümetimizin, 
devletimizin katkılarını yadsıyamayız, tabii 
ki büyüme bireyler, kurumlar ve en önemlisi 
devletle olur.

Devletin serbest ekonomiyi desteklemesini, 
popülist politikalardan uzak, oy kaygısı 
olmadan iki tacirin ticaretine müdahale etmeden 
görevi olan kanun yapma ve denetleme 
vazifelerini yapması gerekiyor. Çözüm 
sürecinin devamını, basında ve yargıda tarafsız 
adil duruş talep ediyoruz. Milli değerlerimize, 
gelenek ve göreneklerimize inançlara ve en 

önemlisi insana saygıyı rica ediyoruz. Gelişen 
büyüyen ülkelerde sancılar çok olur, herkes 
doğruları arar, ilerlemenin yollarını bulmaya 
çalışır, farklı düşünce ve fikirler de olabilir. Ama 
devleti ve bayrağı için bir olur. Ülkemizdeki 
kutuplaşmanın bütünlüğe dönüşmesini görmek 
istiyoruz. Geçtiğimiz iki senede perakende 
sektörü için bir çatı olan federasyon kuruldu. Bu 
federasyona yaptıkları katkılar için Sayın Vahap 
Küçük’e ve Hüseyin Doğan’a huzurlarınızda 
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca  
BMD başkanı seçilen Sami Kario ve tekrar KMD 
başkanı seçilen Alp Özpamukçu’yu kutluyorum. 

Biliyorsunuz konferansımızı AVM sektörüne 
yön veren derneğimiz ve sektörün eğitim, 
bilgi ve gelişim merkezi SOYSAL işbirliği ile 
hayata geçiriyoruz. Bize çok şey kattılar. Bugün 
yaratılan değerin detaylı şekilde inceleneceği 
konferansımızda, farklı bilgi ve deneyimlerimizi 
paylaşabileceğimiz bir çok sektörel konuda farklı 
oturumlarımız olacak. Öncelikle konferansın Ana 
sponsor Emaar ve Tüm değerli sponsorlarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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Hulusi Belgü’nün ardından sözü alan EMAAR TR 
CEO’su Ozan Balaban, Son dönemlerde yaşanan 
kadına şiddet konusuna değindi ve 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’ne dikkat çekerek başladı.

Ozan Balaban 
Emaar Türkiye CEO’su Açılış Konuşması

Hepiniz taktir edersiniz ki çevre faktörler 
nedeniyle ülke ekonomisi adına 2014’te zor bir yıl 
geçirdik. Dolar ve Euro’daki ani yükselişler 2014 
yılı enflasyonunun beklenenin üzerinde çıkması 
ülke ekonomisine yön verenler açısından zorlayıcı 
olsa da konunun uzmanları 2015’in daha iyi bir 
yıl olacağı konusunda birleşiyor. Ümit ediyoruz ki 
petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine 
asıl katkısı 2015 yılında görülecek ve enflasyon 
sert düşüşler yaşayacak. Ayrıca merkez  bankasının 
daha ciddi faiz indirimine gireceği umuduyla 
seçimler sonrası daha rahat bir soluk alacağımızı 
düşünüyorum. 2015 yılında ülke büyümesi %4 
olarak tahmin edilirken 2016 ve 2017 yılarında ise 
üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen 
daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilen 
verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisi ile 
artış hızı %5 olarak hedefleniyor. Bu dönemde 
büyüme artırılırken cari açığında yavaş yavaş 
düşürülmesi ön görülüyor. Özellikle sanayi 
sektöründe üretimde verimliliği artırmaya yönelik 
politikalar yoluyla toplam faktör verimliliğinin 
büyümeye katkısı artırılırken üretim faktörleri 
açısında daha dengeli bir büyüme yapısına geçiş 
sağlanacağı ön görülüyor.

Değerli konuklar, 
Tüm bu ekonomik veriler karşısında 2014 yılından 
yüz akıyla çıkan sektör perakende sektörüdür. 

Özellikle istihdam verilerinde %65 ile işe 
alımda en çok perakende sektörü öne çıkarken 
onu %58 ile inşaat %40 ile de enerji sektörü 
takip etti. 

Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve genç 
nüfusu ile birincil öncelikleri arasında 
istihdamın yer aldığı düşünülürse Organize 
Perakende  Sektörü’nün Türkiye ekonomisinin 
olumlu gelişimine her zaman büyük katkılar 
sağladığı da bu rakamlardan anlaşılıyor. 
Özelikle kayıt dışı istihdamın engellemesinde 
de büyük etkisi olan organize perakende 
sektörü büyümeye devam ediyor. Bugün 
Türkiye genelinde toplan aktif AVM sayısı 
341’e ulaştı. 2015 için ortalama 355’e 
yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl toplam 
kiralanabilir alan büyüklüğü 9.8 milyon m2 
ulaşırken geçen yıl cirosal büyümeyi 75 
milyar TL işle kapatan sektörün bu yıl 90 
milyar TL cirosal büyüme ve son 5 yılda da 
ortalama %7 bileşik büyümeye ulaşacağını 
ön görüyoruz. Özellikle AVM’lerin büyümeyi 
tetikleyici unsurlar olduğu, büyümenin aynı 
zamanda istihdamın yükselmesi anlamına 
gelmesi, sektör için son derece sevindirici bir 
gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Sevgili misafirler
İstanbul, özellikle organize perakende 
sektörü için son derece önemli bir merkez. 
14 milyonun üzerinde nüfusu, artan gelir 
seviyesiyle her geçen gün gelişen, dönüşen ve 
olumlu yönde değişim geçiren bir kent. Geçen 
yıl İstanbul’a 12 milyon turist geldi. 2015’te 
ise bu rakamın yüzde 13 artışla yaklaşık 13,5 
milyona ulaşması bekleniyor. Ayrıca İstanbul, 
kişi başına düşen 261 metrekarelik toplam 

kiralanabilir alanı ile Türkiye’de perakende 
yoğunluğu bakımından ilk sırayı alıyor. 2017 
yılına kadar tamamlanması beklenen perakende 
arzı ile birlikte İstanbul’un, perakende 
yoğunluğu en yüksek şehir olmaya devam 
etmesi öngörülüyor. 

Büyüyen metrekareler, artan turist sayısı 
üstelik gelen turistlerin Körfez,  CIS ülkeleri ile 
Orta Asya’dan oluşur, lüks tüketim pazarının 
da eş zamanlı olarak büyüyeceğine işaret 
ediyor. Bu nedenle Emaar Türkiye olarak hem 
Çamlıca’daki Emaar Square projemizde, hem 
de Büyükçekmece’de iki alışveriş merkezi 
yatırımını başlattık.  Emaar Squar AVM,  bin 
metrekareden fazla kiralanabilir alanı, lüks ile 
her kesime hitap eden markaların mükemmel 
karması, sualtı hayvanat bahçesi, eğlence 
alanlarıyla yepyeni bir alışveriş tarzı yaratıyor. 
Büyükçekmece’de projelendirdiğimiz  bin 
metrakere  kiralanabilir alanıyla dikkat çeken ve 
Türkiye’de bir ilk olan Village Luxury Designer 
Outlet, hem konumu, hem getireceği yenikler 
hem de hepsi birbirinden ünlü  mağazayla 
yerleşik outlet mantığını kökünden değiştirecek 
bu konuda son derece iddialı  olduğumuzu da 
belirtmekten çekinmiyorum. 

Değerli konuklar,
Kısaca başta da söylediğim gibi 2015 yılı 
hepimiz için daha iyi bir yıl olacak. Dünyanın 
en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden 
biri olarak Türkiye ekonomisine duyduğumuz 
güvenle çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz. Hepinize tekrar 
konferansımıza hoş geldiniz diyor, keyifli ve 
öğretici bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. 

Ozan Balaban 
Emaar Türkiye CEO’su 

Açılış Konuşması
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Reteam Group CEO’su Kathrine Heiberg, 
“Yeni Nesil AVM’lerin DNA’sı” başlıklı 
oturumda; “Yeni AVM’lerde, mevcutlarda 
var olan neler olmayacak?”, “Konsept 
çeşitliliğini artırmayan AVM’lerin 
ne kadar ömrü kaldı?”, “Yeni dönem 
AVM yatırımlarında yeni stratejiler, 
trendler neler?” gibi daha birçok sorunun 
yanıtını katılımcılarla paylaştı. Heiberg, 
konuşmasında “Bugünün dünyasında birçok 
AVM var ve insanlar sizin AVM’nize gelme 
seçimi yapıyorlar. Bir AVM ‘de yalnızca 
iyi bir mimari yetmez, doğru malzemeleri 
kullanmanız gerekir.  Her AVM benzersizdir, 
bir DNA sı vardır. Bir AVM içerisinde  farklı 
ürünleri satıldığı için farklı atmosferler 
olmalıdır. İnsanlar üç nedenle alışveriş 
merkezine gider; toplantı, gezme veya 
alışveriş.” dedi.

Hemen ardından söz alan Penti, Yönetim 
Kurulu Başkanı ve BMD Başkanı Sami 
Kariyo, perakende sektörüyle AVM yatırımcı 
ve işletmecilerini doğrudan ilgilendiren 
analizleri “Perakende ve AVM Sektörü: 
Nerede Birlikte, Nerede Ayrı?” başlıklı 
oturumunda paylaştı. Kariyo, konuşmasında 
üretici olmanın ve perakendeciliğin farklı 
olgular olduğuna değindi. AVM’lerdeki 
verimlilik için gerekli şartlar arasında; proje 
finansmanındaki taahhütler, fonksiyonel 
mimari, marka karması,trafik lokasyon, 
yaşam tarzı sunmak, minimum giderle 
AVM yönetimi yer alırken; Perakende 
de ise; alışveriş deneyimini maksimize 
etmek, ihtiyaçları karşılamak, doğru ürün 
assortmentını bulmak, çabuk ve etkin olmak, 
hizmet güven oluşturmak, lokasyon  ve 
trafik yaratmak olduğunun altını çizdi. Ve 
bu iki kavramın ortak paydaları olduğunu 
vurguladı.

Kathrine Heiberg
Reteam Group CEO’su

Sami Kariyo 
Penti  Yönetim Kurulu 
Başkanı ve BMD Başkanı
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İlker Uzkan 
Moka Genel Muduru

Acil Sezen 
Ekonomi Gazetecisi

İlk kahve molasının ardından sözü “AVM’lerde 
Yeni Nesil Ödeme Sistemleri”  başlıklı oturumla 
Moka Genel Müdürü İlker Uzkan aldı. Uzkan, 
ödeme sadakatle birleştiğinde daha farklı bir 
konuma geliyor. AVM içerisinde döngü sağlamak 
da önemli. Puanları AVM içerisinde kazansın, 
yine AVM içerisinde harcasın. Yalnızca kantitatif 
bakış açısıyla bakmak değil, AVM olarak 
müşterileri gerçekten anlayıp segmente edebilmek 
önemlidir.” dedi.
 
Açıl Sezen oturum öncesi yaptığı konuşmada; 
AVM’lerin geçen sene devlete katkısının 20 
milyar TL olduğunu, son 10 yılda yıllık ortalama 
4 milyar dolar yatırımın gerçekleştiğini belirtti.  
Sezen Yıllık doğrudan sermayenin %10’unu 
AVM’lerin sağladığını da vurguladı. “
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Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu...

Öğle yemeği sonrasında verilen “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri”nde, Alışveriş Merkezleri Hizmet 
Kalitesi Benchmark Projesi'nde 2014 yılında en yüksek notu alan AVM yöneticilerinin  ödülleri takdim edildi. 

Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecisi Açıl Sezen’in yaptığı “AVM’ler Neden Değerlidir? Rakamlar ve Öykülerle 
AVM’ler” başlıklı oturumun özel konukları ise; MarkAntalya AVM Müdürü Ceyda Gamzeli, Starcity AVM Genel 
Müdürü Fahir Çam, Oasis Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Mazhar Vardar ve Sanko Park AVM Müdürü Niyazi 
Büyükaksu oldu.
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Öğle yemeği sonrasında verilen “Alışveriş 
Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri”nde, 
Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Benchmark 
Projesi'nde 2014 yılında en yüksek notu alan 
AVM yöneticilerinin  ödülleri takdim edildi. 
Ardından Pronet Genel Müdür Yardımcısı 
Melih Niyego’nun “Ne Kadar Güvendeyiz?” 
başlıklı oturumunda AVM’lerin güvenliği 
değerlendirilirken; yeni yapılacak projeler ve 
eski projelerdeki dönüşüm konseptleri irdelendi. 
“VII. AVM Yatırımları Konferansı”nın özel 
konuklarından biri de pazarlama ve strateji 
çalışmalarına beş boyutlu bir yön kazandıran 
Koreli dahi tasarımcı Jinsop Lee oldu. Lee, 
“Tamamen Duyusal” başlıklı oturumunda; 
marka başarısına giden yolda beş duyuya 
birden hitap edip, duyular arasındaki ilişkiyi 
güçlü tutmanın yöntemlerini masaya yatırırken; 
müşteri mutluluğundan satışları artırmaya kadar 
mükemmel marka deneyiminin yöntemlerini de 
sıra dışı örneklerle katılımcılarla paylaştı. 

Jinsop Lee
Tasarımcı

Enver Aysever
Gazeteci & Yazar

Enver Aysever Hulusi Belgü

Enver Aysever &  Hulusi Belgü

nextlevel.com.tr
ESKİŞEHİR YOLU / SÖ ÜTÖZÜ

B U R C U  ES M ER S O Y
N EX T  LEV EL’ D A !

5  Nisan Saat: 1 5 . 0 0



nextlevel.com.tr
ESKİŞEHİR YOLU / SÖĞÜTÖZÜ

BURCU ESMERSOY
NEXT LEVEL’DA!

5 Nisan Saat: 15.00
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Kadir Çöpdemir
Moderatör

İkinci kahve molası sonrası söz alan Next 
Academy Kurucusu Levent Erden “Gelelim 
Gerçeklere” diyerek, katılımcılara kendilerini ve 
yaptıkları işleri yeniden tarif etmelerine yardımcı 
oldu. Sonrasında gerçekleştirilecek olan “Enver 
Aysever ile Aykırı Sorular” isimli oturumda 
deneyimli gazeteci ve yazar Enver Aysever, 
aykırı sorularını bu kez AYD Başkanı ve Multi 
Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü’ye 
sordu. Sektörle ilgili her şeyin ayrıntılı bir şekilde 
tartışıldığı bu oturumda; şehirlerin değişen 
yüzü, alışveriş merkezlerinin toplumsal etkileri, 
yeşil alan tartışmaları, dünü ve bugünüyle 
hız kesmeyen projeler, yatırımlar ve yasal 
düzenlemeler ele alındı.
 
Bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen “VII. AVM 
Yatırımları Konferansı” TAMPF Özel İkramlı 
Network Saati ile sona erdi…

Levent Erden
Next Academy Kurucusu

Kadir Çöpdemir

Uzkan’ın ardından VIA Properties, Yönetim 
Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, “AVM 
Sektöründe İnovasyon”  başlığı altında AVM 
sektörünün ihtiyaçlarını mercek altına aldı.
Bayraktar, “Via Properties olarak tema parklar 
yapıyoruz. Hızlı büyüme ve rekabetin yüksek 
olmasından dolayı farklılaşmak gerekiyor. 
Örneğin, Tuzla’da, denizin üstüne alışveriş 
merkezi yapmayı planlıyoruz. Türkiye’nin 
standart AVM’lere ihtiyacı yok, çünkü farklılık 
gerekiyor.” dedi.

Coskun Bayraktar
VIA Properties  Yonetim 
Kurulu Başkanı





MALl&MOTTO / Özel Röportaj

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

4.
sa

yı
 /

 N
isa

n 
20

15

24

“Bölgedeki  diğer  projelere  rakip olarak  değil,  
beraber  sinerji  oluşturma ve ortak katma değer 
yaratma noktasından bakıyoruz.”

Şadi Aşıroğlu
Özdi lek  Center  Müdürü

C.Serhat Türkkan

RÖPORTAJ
ÖZEL
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“ÖzdilekPark  İstanbul” yatırımı 
planlanırken bölgesel rekabet 
değerlendirmesi nasıl yapıldı?

AVM yatırımlarının da aslında diğer 
yatırımlardan farkı  yok, mantık olarak 
önce  yatırımın ölçeğini belirliyorsunuz, 
belirlediğiniz yatırım sizin ve iş ortağınız 
pozisyonunda ki mağazalar ile istediğiniz 
sonucu alacağınıza inanıyorsanız o zaman 
yatırımı gerçekleştirme kararı alıyorsunuz.

Dünya’nın her yerinde yatırımın ön 
görülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili en 
basit süreç aslında böyledir. Biz de buradaki 
yatırımla ilgili yönetim kurulumuz  ve   
genel müdürlüğümüz  ile önce doğal olarak 
bir fizibilite süreci geçirdik.

ÖzdilekPark İstanbul için konumu, 
demografik özellikleri, sosyoekonomik 
özellikleri, coğrafi özelliği, ulaşım ağı ile 
olan ilişkileri, nüfus hesaplamaları gibi 
değerleri baz alınarak buna uygunluğu 
ve katma değer olarak bir geri dönüşüm 
hesaplaması yaptık. Bunların hepsine 
bakarak  karar verdik.

Biz  konuya  bölgedeki  diğer  projelere  
rakip olarak  değil,  beraber  sinerji  
oluşturma ve ortak katma değer yaratma 
noktasından bakıyoruz. Örnek vermek   
gerekirse,  eskiden kuyumcuların bir arada 
olduğu kuyumcular  çarşısını yada 
halıcıların bir arada olduğu halıcılar 
çarşısını  düşünün. Bu şekildeki pasajları  
düşünün.  Eski arasta mantığını düşünün 
o arastaların içerisinde aynı iş yerleri 
kolundaki bir arada olma mantığını 
düşünün. Bunun temelinde iki şey var bir 
bunların hepsinin olduğu nokta bir çekim 
alanı yaratıyor sizin kuyumcu ile ilgili 
bir ihtiyacınız olduğunda doğal olarak 
hepsinin bir arada bulunacağı aynı anda 
kısa sürede birden fazla yerde alacağınızla 
vereceğinizi kıyaslayabileceğiniz  bir  çok 
noktaya sahip oluyorsunuz. O yüzden orayı 
tercih ediyorsunuz yani bir pazar oluşturma, 
pazarda başka bölgelerdeki hareketliliği o 
bölgeye toplama gibi bir avantajı var. 

Bizim sektörün ilk örneği kabul edilen 
“Kapalıçarşı” mantığıda böyledir.  Birbiri   
ile aynı iş kolundaki noktalar bir arada yer 
alıyorlar o yüzden ilk olarak  pazar büyütme 
gibi bir avantajı var ikincisi bazı durumlarda 
bunu tüm  proje, nokta, lokasyon  ve  konum 
için söylemiyorum ama bir arada olmanın 
getirdiği avantajlardan  faydalanabiliyorsunuz. 
Örneğin  o bölgede büyük çaplı yatırımların 
olması  bölgedeki ulaşım hattının ona göre 
planlanması gibi bir durumun ortaya çıkması 
gibi. Saydığım tüm bu analizler ile projemiz 
hayata geçti.

Açılış döneminde İstanbul’da ciddi bir 
duyurum yaptınız ve tüm mecraları 
etkili kullandınız. Tanıtım çalışmalarının 
sonuçlarından memnunmusunuz?

İşin boyutu biraz İstanbul’u da aştı Türkiye  
geneline  yayıldı. Biz  hem  bulunduğumuz 
nokta itibari ile hem de  bulunmak istediğimiz 
nokta itibari ile  en başta söylediğim fizibilitenin 
içerisinde yer alan basamaklar çerçevesinde  
bulunduğumuz yerin özellikle  varmak 
istediğimiz nokta itibari ile kimlerle iletişim 
kurmak istediysek onlara göre bir strateji 
oluşturduk. Açılış öncesinden itibaren başlayıp 
açılıştan bir müddet sonrasında da devam eden 
bir süreçti bu orada kendimizi doğru mecralarda 
anlattık, ulaşmak istediğimiz kitleye yönelik 
o kitlenin özellikle kullandığı noktaları tercih 
ettik doğru mesajlar verdik kendimizi doğru 
anlattığımızı düşünüyorum.

Hedef  kitlelerimizi  doğru seçtik o hedef 
kitlelerle doğru iletişim kurduk. Açıldıktan 
sonraki süreçte de hem bu rekabet hem de iş 
birliği içerisinde buranında bir çekim gücü 
olduğunu bilerek burada birden fazla AVM  
hani hep üç tane yan  yana   düşünülüyor  ya 
üç tane değil aslında daha geniş bir çembere 
baktığınızda dokuz yada on alışveriş merkezinin 
yakın yada uzak etki alanı içerisindeyiz. 
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C. Serhat TürkkanŞadi Aşıroğlu

AVM’den insanların beklentileri var. İşte bu 
beklentilerin analizini yaptık. İnsanlar bir 
AVM‘den  ne bekliyor?  Bu sorunun cevaplarını 
hem önceden topladık hem de mevcut da şu 
anda toplamaya devam ediyoruz. İnsanlar şimdi 
bizden ne bekliyor?  Biz bütün dikkatimizi 
burada o insanların beklentilerini doğru 
karşılayabilmek açısından farklılaşmaya 
veriyoruz. 

Yani CRM odaklı çalışıyoruz diyebilir miyiz?

Doğru yani  CRM’ i şu anlamda tanımlıyorsak 
çünkü sistemleri farklı olabilir , kurduğunuz  
sistem : Sizinle iletişime geçen noktaların 
ne dediklerini toplayabiliyor ve onlara 
dönüş yapabiliyorsa. Siz hedef  kitlenizle,   
kullanıcılarınızla sürekli iletişim kurabiliyor 
ve onların ne istediklerini , ne yaptıklarını 
içeride nasıl hareket ediyor ,neleri tercih 
ediyor gibi. Ne kadar alıyor ne kadar veriyor 
bu anlamda beklentilerini ölçmeyi kast 
ediyorsak. Biz bu iki boyutunu da yapıyoruz 
ve onlarla iletişimi de sonrasında değil 
anlık kurmaya çalışıyoruz. Yani siz  AVM  
içerisine  girip AVM’ yi kullandıktan sonra bu 
lokasyon da bulunan bu AVM’ nin  içerisinde 
bir deneyim yaşadıktan sonra bu deneyimin 
sonucunu bizimle paylaştığınız anda biz o 
iletişimi o an için kurmayı tercih ediyoruz.  

Sosyal medyayı kullanarak bizimle temas 
kurduysanız o alanda size dönüş yapıyoruz. 
Bu birebir dönüş eğer Serhat  Bey   bize dönüp 
AVM deki deneyimi ile ilgili bir şey paylaşmışsa 
bu olumlu bir beğeni de olabilir, talep  ya da 
öneri de  olabilir , hatta  şikayet de olabilir ama 
bizimle bir şekilde o deneyimle ilgili bir iletişim 
başlatmış ise biz Serhat Bey ile temas kuruyoruz.  
Bir ÖzdilekPark yöneticisi mutlaka Serhat 
Bey’e  ulaşmış oluyor. Bu bazen siz hala AVM 

içerisindeyken olabiliyor yada o gün içerisinde 
olabiliyor ama mutlaka dönüp Serhat Bey’in 
bizimle paylaşmış olduğu  deneyime  geri dönüş 
yapıyoruz.  Bazen  pazarlama  yöneticimiz   
bazen kalite yöneticimiz  bazen müşteri 
ilişkileri sorumlusu arkadaşlarımız bazen  AVM 
müdürümüz olabilir  bazen ben olabiliyorum. 
Ama mutlaka ÖzdilekPark içerisinde bu süreci 
yürütmek ve yönetmek ile ilgili sorumlu olan 
kişiler kendisi ile bir temas kurmuş oluyor.
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OCAK 2015’TE AVM CİRO ENDEKSİ %25,1 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research 
tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları 
açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2015 
Ocak döneminde 2014 Ocak ayına göre %25,1’lik bir artışla 179 puana ulaştı.

AVM'lerden yıla hızlı başlangıç
AVM'ler sıra dışı bir ocak ayını geride bıraktı. Ziyaretçi Endeksi bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşırken, cirolar %25,1 arttı, kişi başına harcama 
ise Ocak rekoruna imza attı.  

Alışveriş merkezleri, yeni yılın ilk ayında ziyaretçi rekoru kırdı. AVM Ziyaret Sayısı Endeksi, ocak ayında 112 seviyesine ulaşarak endeksin açıklanmaya 
başlandığı 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Ziyaretçi sayısında yaşanan bu artış, kendini ciro endeksinde de gösterdi. Ocak ayında AVM Ciro Endeksi, %25,1 artışla bugüne kadar yıllık bazda ulaşılan 
en yüksek ciro artışına sahne oldu. Rakam, endeksin açıklanmaya başlandığı tarihten bu yana en yüksek ciro artışı rakamına işaret ediyor. 
 
Kategoriler Coştu

Ciro Endeksi'nde kategoriler bazında değerlendirildiğinde ise hipermarket ve teknoloji dışındaki tüm sektörlerde %30 ve üzerinde artış meydana geldi. 
Giyim ve ayakkabı %40 ve %37 ile en yüksek ciro artışına sahne olan kategoriler oldu. Yiyecek kategorisi, yıllık enflasyon rakamlarına bakıldığında 
yaşanan gıda fiyat artışına paralel şekilde %29 yükseldi. TÜİK verilerine göre aralık ayında gıda enflasyonu %12.7, lokanta ve oteller kalemi ise %13.2 
fiyat artışına sahne olmuştu. Rakamlar, yıllık enflasyonda katılaşmaya başlayan fiyatlama davranışlarının etkisinin cirolara yansıdığına ve kendini AVM 
Ciro Endeksi’nde de göstermeye başladığına işaret ediyor.

Kişi Başına Harcama
AVM’lerde kişi başına harcama tutarı ise 39 lira ile bugüne kadar bir ocak ayında görülen en yüksek düzeye işaret etti. 
Geleneksel olarak yıla düşük başlayan ve aylar içinde yükselişe geçen kişi başına harcama tutarları, bu yılın Ocak ayında geçen yılın yaz aylarından bu 
yana devam eden yüksek harcama trendine devam etti. 
 
Sadece Teknoloji
Teknoloji kategorisinde ise zayıflama devam etti. %3 gerileyen teknoloji ciroları, aynı yılın geri kalanında da yılbaşından bu yana %10 değer kaybeden 
Türk Lirası’nın gölgesinde kalacak gibi görünüyor. Teknoloji marketler, ağırlıklı olarak stokla çalıştıklarından, kurdaki fiyat hareketlerinden çok hızlı 
etkilenmiyor. Ancak fiyat artışlarının kalıcı olması halinde yeni ürün maliyetleri firmalarda ve cirolarda baskıya neden olabiliyor.

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ocak 2015’te bir önceki yılın aynı ayına göre 36 puan 
yükselerek verimlilik m2 başına 681 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 806 TL, Anadolu’da ise 597 TL olarak 
gerçekleşti. 
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Ocak ayında en büyük ciro artışı diğer ve giyim kategorisinde oluştu…

Geçtiğimiz yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında 2015 ocak döneminde kategoriler bazında en yüksek artış %40 artışla giyim kategorisinde gerçekleşti. 
Ocak 2015 döneminde ayakkabı-çanta ciroları %37, AVM’lerdeki diğer* alanların ciroları %36, yiyecek kategorisi ciroları %29, genel alan ciroları %25 
ve hiparmarket kategorisi ciroları %16 artış gösterirken teknoloji kategorisinde cirolar %3 oranında azaldı. 
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Ziyaret Sayısı Endeksi 

Ocak 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinin %8,7’lik bir artışla 112 puana ulaştığını görüyoruz.

AVM Endeksi ocak 2015 
sonuçlarını değerlendiren 
AYD Başkanı Hulusi Belgü 
“AVM endeksi ocak 2015 
döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında %25,1 
oranında arttı. Bu oldukça 
yüksek bir artış. Ocak ayında 
hem indirim kampanyalarının 
etkisi hem de soğuk geçen 
mevsim şartlarının etkisiyle 
endeks verilerindeki artış 
seviyesi beklentilerin üzerinde 
gerçekleşti. Bu artışın yılın 
geneline yayılacak olumlu bir 
seyir olacağını düşünmek için 
henüz çok erken. Özellikle 
gündemin çok hızlı değiştiği 
ülkemizde seçim dönemine 
girilmesi; dolar kurundaki 
artış gibi faktörler hepimizi 
etkileyecek ve çok yakından 
takip edeceğimiz unsurlar 
olarak da gündemimizde yer 
alacak” dedi.
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BURCU ESMERSOY İLE SABA TÜMER 
PALLADIUM ATAŞEHİRDE BİR ARAYA GELDİ

İlk defa Palladium Ataşehirde 29 Mart Pazar 
günü bir araya gelen televizyon dünyasının 
önemli isimleri AVM ziyaretçileri ile keyifli 

bir sohbette buluştular.Saba Tümer'in sorduğu 
sorulara içtenlikle cevap veren Burcu Esmersoy 
AVM ziyaretçilerinden tam puan aldı. Farkındalık 
Stüdyosunun organize ettiği etkinlikten sonra 
hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren başarılı 
televizyoncular beraber olarak  ilk defa bir 
AVM etkinliğine katıldıklarını ve çok heyecanlı 
olduklarını söylediler.
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TİCARETİN MERKEZİ İSTANBUL 
PARANIN DA ‘BAŞKENTİ’ OLACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'u küresel düzeyde ticaret ve yatırım 
merkezine dönüştürmek için atağa kalktı. İTO, hazırladığı küresel ölçekli 
ve yedi ayaklı yeni vizyon ile dünya kaynaklarının ana hattını İstanbul'a 
bağlayacak.

İstanbul Ticaret Odası, hazırladığı geniş 
kapsamlı bir kampanya ile İstanbul'u küresel 

çekim merkezi yapmak için harekete geçti. 
Başta Merkez Bankası olmak üzere tüm finansal 
kuruluşların, hükümetin güçlü desteğiyle 
odaklandıkları ‘İstanbul Finans Merkezi’ne en 
etkin destek, İTO'nun ‘Paranın Başkenti İstanbul’ 
Projesi'nden gelecek.

İTO'nun atılımıyla İstanbul, bir yandan 
küresel düzeyde etkin bir ticaret merkezine 
dönüştürülürken, bir yandan da küresel ölçekli 
yeni vizyonla ‘paranın başkenti’ olacak ve 
dünyanın finansal ve ticari kaynakları ile 
yatırımlar için önemli bir çekim merkezi olacak.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, 
bu yeni atılımın ayrıntılarını anlatırken, sözlerine, 
"Oda olarak, 2015 yılında, uluslararası ölçekte 
ses getirecek yepyeni projeleri hayata taşıyoruz. 
Bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız çeşitli 
projeleri bir konsept dahilinde bir araya getirdik. 
Bunları da '2015 Küresel Vizyon Çalışması’ 
adı altında topladık" diyerek başladı. Çağlar, 
"Dünyadan İstanbul'a ve İstanbul'dan Türkiye'ye 
akan katma değerin ve zenginliğin artırılmasını 
hedefliyoruz. İşte bu nedenle de dünyanın parasal 
kaynaklarının önemli bir kısmının, İstanbul'a 
aktarımını sağlamak istiyoruz. Ve 356 bini aşan 
üyemizden aldığımız güçle, İstanbul ve Türkiye 
ekonomisi için küresel ölçekli bir adım atıyor 
ve 'Paranın Başkenti İstanbul' diyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki para, devletler için gücün ve milletler 
için itibarın en önemli sembolüdür. Ve hiç şüphe 
yok ki İstanbul, dünyada bu itibarın ve gücün en 
çok yakıştığı şehirdir’’ dedi. 

Bu çerçevede, İstanbul için ‘yedi proje’ 
ürettiklerinin altını çizen Çağlar, 2015 Küresel 
Vizyon çalışmasının yedi tepeli İstanbul’dan 
hareketle, yedi ana ayaktan oluştuğunu belirtti. 
 
1- İTO, İstanbul tüccarının hedef pazarlarını 
‘Ticaret Odaları Birliği’nde topluyor.

Öncelikle, İstanbul tüccarının mal satabileceği 
ve İstanbul’a yatırım yapabilecek iş adamlarını 
barındıran, dünyanın önemli şehirlerinin ticaret 

odalarını bir araya getirecekleri, İstanbul 
Ticaret Odası başkanlığında bir ‘Ticaret Odaları 
Birliği’ kuracaklarını vurgulayan Çağlar, "Bu 
sayede yurtdışındaki 3.5 milyon iş adamını, 
356 bini aşkın üyemizle bir araya getireceğiz" 
dedi ve birliğin işleyişine ilişkin şu bilgileri 
verdi: "Diğer odalarla sürdürülebilir veri ve 
tecrübe paylaşım ağı oluşturup edineceğimiz 
bu bilgi ve tecrübeyi üyelerimize aktaracağız. 
Üyelerimizin dünyadaki diğer önemli ve büyük 
ticaret odalarının da üyeleriymiş gibi hizmet 
almalarını sağlayacağız. Tüm bunları dünyaya 
duyurmak için de yabancı ekonomi basınının 
ve uluslararası yatırımcıların ilgisini İstanbul’a 
çekeceğiz."

Çağlar, bu hedeflere ulaşmak için hazırladıkları 
‘eylem planı’ çerçevesinde dünyadaki önemli 
ticaret odaları ile bir araya gelerek bir Ticaret 
Odaları Platformu'nun kurulmasına öncülük 
edeceklerini de vurguladı. Çağlar, her yıl 
İstanbul'da düzenlenecek, dünya ticaretinin 
geleceğinin ve sorunlarının ele alındığı 
uluslararası ekonomi basınının da yakından takip 
ettiği ‘Ticaret Odaları Zirvesi'ne de öncülük 
edeceklerini  belirterek, şöyle konuştu:
"Diğer ticaret odaları üyeleri ile İstanbul 

tüccarını bir araya getiren karşılıklı heyet 
ziyaretlerinin çok daha etkin hale getirilmesini 
sağlayacağız. Bu amaçla, 2015 Küresel Vizyon 
Projeleri ile eş zamanlı tematik panel, forum ya 
da tecrübe paylaşım toplantıları düzenleyeceğiz. 
Alım, ihale, ticari veri ve tecrübelerin 
paylaşılabileceği Ticaret Odaları Ortak internet 
sitesini kuracağız."

2- Dünyanın dört bir köşesindeki yatırımcılar 
‘İTO Küresel Girişimcilik Merkezi’ ile 
İstanbul'a geliyor.

İstanbul'un küresel bir ticaret merkezi ve 
paranın başkenti olurken, yatırımcıların da 
odağına yerleşeceğine dikkat çeken Çağlar, "Bir 
finans, bir gayrimenkul ve bir turizm merkezi 
İstanbul yükseliyor; mega projeleriyle, tarihiyle, 
kültürüyle yükseliyor. Kendi yükselirken 
yatırımcısını da yükseltiyor, ona geleceği vaat 
ediyor. Şimdi bu potansiyeli dünya ile paylaşmak 
zamanı" dedi ve küresel yatırımcılar için 
oluşturdukları vizyonu şöyle anlattı:

"Bu kapsamda, Odamızda açılacak 'İTO 
Küresel Girişimcilik Merkezi' ile geleceğin iş 
fikirlerine hem dünyadan, hem de yerel piyasadan 
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yatırımcılar aranmasına öncülük edeceğiz. Bu 
amaçla, her ay en gelişmiş ekonomilerin kalbine 
ticari misyon ziyaretleri düzenleyeceğiz. Bunun 
yanında, İstanbul Finans Merkezi’nde İTO 
Yatırım Merkezi (ICOC Investment Center) 
açacağız. Bu çalışmalarımızın tanıtımını yapmak 
için dünyanın önemli metropollerinde İstanbul 
Haftası organize edeceğiz."

3- Fuar ve Kongre Şehri İstanbul Projesi 
dünyanın en önemli etkinliklerinin çekim 
merkezi.

Ticaretin kılavuz kaptanı İstanbul Ticaret Odası 
olarak, üçüncü proje de ‘Fuar ve Kongre Şehri 
İstanbul’ konseptini benimsediklerini vurgulayan 
Çağlar, "Artık İstanbul dünya fuarcılığında da 
baş aktörlüğe oynuyor" dedi ve İstanbul Ticaret 
Odası olarak bu konudaki çalışmalarını ve 
hedeflerini de şöyle açıkladı:
 
"Öncelikle dünyanın en önemli fuarları ve 
kongrelerinin İstanbul’a getirilmesi yönünde 
çalışmalara odaklanacağız. Kongreler ve fuarlar 
sayesinde İstanbul’u ziyaret eden yatırımcıları, 
kentin yatırım cazibesiyle buluşturacağız. 
Sektörler özelinde yabancı basın mensuplarını 
İstanbul’da ağırlarken, fuar ve kongre 
katılımcıları için İstanbul’a yatırımı teşvik eden 
birincil seviyede iletişim sağlayacağız."

Bu yolda ilerlerken, hızlı bir şekilde İDTM 
Fuar Merkezi'nin ikinci etap inşaatını 
başlatacaklarının altını çizen Çağlar, "Bu 
kapsamda tur operatörleri ve Dünya Ticaret 
Merkezleri Birliği ile düzenli bilgilendirme 
toplantıları yapacağız" dedi.

4- Dünyanın alışverişi İstanbul Shopping 
Fest’te.

Küresel Vizyon Projeleri'nin dördüncü ayağını 
‘İstanbul Shopping Fest’in (ISF) oluşturduğunu 
vurgulayan Çağlar, ISF'nin 5. yılında 
küreselleştirmeye dönük çalışmalara ağırlık 
verdiklerinin altını çizdi ve "Bu çerçevede, 
2015 yılında tüm İstanbul'u dev bir AVM'ye 
dönüştürecek hazırlıklara odaklandık" dedi 
ve şöyle devam etti: "Ama bu sene, küresel 
vizyonla taçlanmış bambaşka bir Shopping Fest 
olacak. Bu projemizdeki temel amaçlarımızı, 
seçilen hedef kitlelerde ISF döneminin içinde, 
'İstanbul’a gitmek için en ideal zaman' algısını 
dünyada yaygınlaştıracağız. Buna bağlı olarak, 
İstanbul’un dünyadaki en önemli alışveriş 
şehirlerinden biri olarak algılanmasını ve 
ISF’nin dünyanın en önemli festivallerinden biri 
olmasını sağlayacağız. Bunu desteklemek için de 
ISF süresince yabancı turist sayısının arttırılması 
yönünde çalışmalar yaparken, yabancı 
ziyaretçilerin kişi başına düşen harcamasında 
düzenli artış oluşturmasını sağlayacağız."

Çağlar, ISF'deki hedeflere yönelik aksiyon 
planını anlatırken de şehri ana bölgelere 

ayırarak, yapılacak özel etkinlikler, konserler, 
görsel şovlar ve  alışverişte sağlanacak 
avantajlarla festivalin İstanbul’un her yanına 
yayılmasını önemsediklerini vurguladı.

Çağlar, "Bu çerçevede, festival süresince 
avantajlı alışveriş imkanı sunabilmek adına 
gerçekleştirdiğimiz Altın Günü, Kozmetik 
Günü, Ayakkabı ve Çanta Günü, Teknoloji 
Günü, Jean Günü, Dekorasyon Günü ve Yeme-
İçme Günü gibi konsept indirim günlerini 
sayısını artıracağız" diye açıkladı ve ekledi:

"Ayrıca, ziyaretçilerimizin alışveriş tutarına 
göre değişen ücretsiz servis sağlayarak, her 
yere kolayca ulaşıp alışveriş yapmalarının 
yolunu açacağız. Ücretsiz helikopter turu, yeni 
bir uçak bileti gibi promosyon çalışmalarıyla 
ziyaretçilerimizi yeniden gelmeleri yönünde 
teşvik edeceğiz."

İstanbul'un aynı zamanda küresel bir kültür-
sanat merkezi konumunda olduğunu da 
vurgulayan Çağlar, "İstanbul’da yapılacak 
uluslararası çapta konser ya da benzeri 
etkinliklerin İstanbul Shopping Fest ile aynı 
tarihlerde gerçekleşmesini sağlamak için 
de yoğun çalışmalarımız var. Bu tür büyük 
etkinlikler de İstanbul Shopping Fest'i dev 
bir çekim merkezine dönüştürerek, dünyanın 
her yerinden katılımı ve dolayısıyla alışveriş 
hacimlerini artıracak" dedi.

Çağlar, oluşturup yaygınlaştıracakları ‘Shop’n 
fun’ sloganı ile yabancı ziyaretçilere özel 
tur paketleri sağlanması için de çalışmalar 
yürüttüklerini belirterek, “Festival coşkusunu; 
havaalanından başlayarak AVM ve mağaza 
vitrin, cadde süslemeleri ve şehir mobilyaları ile 
daha da hissedilir kılınmalı” diye ekledi.

5- Dünya Ekonomisini Yönetenler 
İstanbul'da toplanıyor.

İTO'nun ‘yeni İstanbul vizyonu’ için, 
Türkiye'nin G20 Liderliği’nin de önemli 
fırsatlar oluşturduğunu vurgulayan Çağlar, 
"Tarihte her zaman dünyayı değiştiren kararlar 
İstanbul'da düşünüldü, yazıldı, çizildi. Bugün 
de dünyanın parasını yönetenler yeniden 
İstanbul'da toplanıyor" diye anımsattı.

Sözlerini, “Davos toplantılarına benzer 
şekilde, üst düzey bir toplantı düzenleyebilmek 
için gerekli koordinasyonu kurup, altyapı 
hazırlıklarını oluşturacağız” diye sürdüren 
Çağlar, Türkiye'nin dönem başkanlığını 
yapacağı G20 zirvesi boyunca; dünyaca 
tanınmış ekonomistler, CEO'lar, devlet 
başkanları ve tepe bürokratların İstanbul Ticaret 
Odası'nda gerçekleşecek ‘parayı yönetenler 
buluşmaları’na konuk olacağını vurguladı. 

’Dünya Ekonomisini Yönetenler İstanbul'da 
Buluşuyor’ konsepti ile konferanslar 

düzenleyeceklerini anlatan Çağlar, Business 
20 (B20) ve G20 kapsamında Türkiye’ye gelen 
önemli ziyaretçileri, İTO üyeleri ile bir araya 
getirmeye önem verdiklerini söyledi: "Dünya 
ticaretinin kanaat önderlerinin İstanbul’a 
getirilmesini sağlarken, onlar ile geniş kapsamlı 
toplantılar organize edeceğiz. Ayrıca, dünyanın 
önde gelen bankacı ve finansçılarıyla 'Gelişmekte 
Olan Finans Merkezleri Endeksi' çalışması 
yapacağız ve bu hedefe yönelik olarak bir de zirve 
düzenleyeceğiz. Ayrıca, dünya ekonomisinin önde 
gelenleriyle medya mensuplarını ağırlayacağız ve 
onlarla özel röportajlar yapacağız."

6- ‘İstanbul Dünyanın Yenilikçi Gücü’

İTO'nun yeni vizyonu ile İstanbul'un ‘Dünyanın 
Yenilikçi Gücü’ olacağını da vurgulayan Çağlar, 
"İstanbul Ticaret Odası olarak, üyelerimize ve 
Türkiye ekonomisine hizmet etmek için ortaya 
koyduğumuz dev projelerle, hem ülkemizin, 
hem de iş dünyamızın küresel rekabet gücünü 
arttırıyoruz" dedi.
 
Bu kapsamda, üzerinde duracakları öncelikli 
konular arasında dünyada gelir dağılımı 
adaletsizliği bulunduğunun altını çizen Çağlar, 
"Küresel gelir adaletsizliğine dikkat çekmek 
için uluslararası bir platform kurulması ve bu 
platformun uluslararası kamuoyunda UNICEF, 
Unesco gibi kabul görmüş bir platform olmasının 
sağlanması yönünde hazırlıklar yapıyoruz. Ayrıca, 
Avrupa ve Rusya ile Ortadoğu, Uzakdoğu ve 
Afrika gibi güney yarımküre ülkeleri ile serbest 
ticareti sağlayabilecek yeni bir serbest ticaret 
anlaşması yapılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden, İstanbul Dünya 
Ticaret Merkezi'ne, Teknopark İstanbul'dan, 
Türk eğitim sistemine armağan edilen 40'ı aşkın 
okula kadar dev projelere imza atan Odamız. 
2015 yılında da ülke ekonomisine damga vuracak 
hizmetlerine devam ediyor." dedi.

7- Ticaretin 2023 vizyonu ‘İstanbul Strateji ve 
Eylem Planı ile çiziliyor.

Küresel Vizyon Projesi’nin yedinci ayağı olarak 
da Türkiye ticaretinin 2023 vizyon ve hedeflerini 
ortaya koyan ‘İstanbul Strateji ve Eylem Planı’nı 
oluşturulması olduğunun altını çizen Çağlar, 
“İstanbul Ticaret Odası olarak hazırladığımız 
Strateji ve Eylem Planı’nın tüm taraflarca 
benimsenmesini ve bu çerçevede bir vizyon 
çizilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Çağlar, söz konusu çalışmayı, hükümetin 2023 
hedefleri çerçevesinde, Türkiye ekonomisi için 
çizeceği yol haritasının en önemli yol göstericisi 
ve kaynağı olarak ortaya koymak istediklerini 
vurguladı. Çağlar, “Aksiyon Planımız ise; ticari 
ve ekonomik durum analizi ve yol haritasının 
planlanmasını, rakip şehir ve ülke analizlerinin 
yapılması ve dünyada ticari ve ekonomik yönden 
başarı sağlamış iyi uygulama örneklerinin analiz 
edilmesini içeriyor” diye ekledi.
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ALP ALKAŞ PERAKENDE GAYRİMENKUL MERKEZİ 
EĞİTİM PROGRAMLARINA YENİLERİNİ EKLİYOR

Perakende gayrimenkul sektöründeki 
kariyerine başarılı bir şekilde devam ederken 

genç yaşta hayatını kaybeden Alp Alkaş anısına, 
JLL Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi işbirliği 
ile hayata geçirilen Alp Alkaş Perakende 
Gayrimenkul Merkezi, Swissotel’in Mimosa 
salonunda bir etkinlik düzenledi.

JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, Hüsnü M. 
Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü 
Özyeğin, Tema Holding/LC Waikiki ve Küçükler 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük 
liderliğinde "Özel Dönemlerde Özgün Yönetim 
- LCW Bir Başarı Öyküsü" ve Emaar Türkiye 
Pazarlama ve Satış Direktörü Ümit Türüdü Şen 
liderliğinde ise "Proje Geliştirme - Emaar Square 
Örneği" başlıklı dersler yapıldı. Gayrimenkul 
sektörünün ve iş dünyasının duayen isimlerinin 
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Alp Alkaş 

Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin ikinci 
sertifika programı dahilinde perakende ve 
ticari gayrimenkul sektörüne nitelikli çalışanlar 
yetiştirmek ve bu alanda sektörün ihtiyacı olan 
nitelikli insan kaynağını oluşturmak amacıyla 
kurulan Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul 
Merkezi’nin eğitiminin ardından gayrimenkul 
sektörü dernek başkanlarının ve Özyeğin 
Üniversitesi öğretim görevlilerinin katılımıyla 
bir kokteyl düzenlendi.

Etkinlikte Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul 
Merkezi olarak gayrimenkul sektörüne katma 
değer katmak için çalıştıklarını söyleyen Avi 
Alkaş, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek ve 
gençleri alanında uzman isimlerle buluşturacak 
eğitim programları ve sempozyumlar hakkında 
bilgi verdi: “Uluslararası Alışveriş Merkezleri 
Konseyi (ICSC) ilk kez Özyeğin Üniversitesi 

Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi 
çatısı altında 4-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
bir eğitim programı düzenleyecek. Buna ek 
olarak, iki yılda bir kez düzenlenen Asya Pasifik 
Gayrimenkul Araştırma Sempozyumu, 2016 
yılının Haziran ayında, Singapur Üniversitesi 
(NUS), Hong Kong Üniversitesi ve Tsinghua 
Üniversitesi işbirliği ve bizim öncülüğümüzle 
İstanbul’da gerçekleşecek. Bu iki etkinlikte de 
Türkiye’nin yanı sıra, tüm dünyadan gayrimenkul 
ve perakende sektöründe duayen isimler gelerek 
bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Ayrıca Özyeğin 
Üniversitesi’nin İşletme Yüksek Lisansı’na 
(MBA) Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul 
Merkezi işbirliğiyle yeni bir uzmanlık alanı 
ekleniyor. Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul 
Merkezi öğrencilerinin perakende ve gayrimenkul 
odaklı bir yüksek lisans programına devam etmesi 
mümkün olacak.”

Avi Alkaş
JLL Türkiye Ülke Başkanı

Hüsnü Özyeğin
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı

Vahap Küçük 
LC Waikiki ve Küçükler Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı
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DIESEL’IN YENİ KOLEKSİYONU İLE HAYAT “POZİTİF”
2015 İlkbahar-Yaz ön koleksiyonu için üniversite gençliğinden 
ilham alan Diesel yeni sezonu “pozitif olmak” ana temasıyla 
hazırladı.

Kendine ve tarzına güvenen, sıradışı 
olmayı tercih eden özgür ruhların 
markası Diesel, 2015 İlkbahar-Yaz ön 

koleksiyonunu yaratırken, bağımsız ve rahat 
olmayı seven öğrenci gruplarından ilham aldı. 
Nicola Formichetti’nin kreatif direktörlüğünde 
tasarlanan koleksiyonun ana fikri erkeklerle 
kadınlar için ortak bir vizyon oluşturmak üzerine.

Diesel’in yeni sezonun hikâyesi öğrenci 
kampüsleri ve kolej yaşamı ve belki de hiç okula 
gidememiş insanlar hakkında. Koleksiyon’un 
yaratıcısı Nicola Formichetti; “Yeni Koleksiyon 
2014 Kış koleksiyonunun evrimi niteliğinde, 
Diesel’in her daim DNA’sı denim, yeni sezonda 
tutkunlarımızın yine çok beğeneceği denimlerin 
yanı sıra deri ve askeri tema tüm koleksiyon 
içinde dağılarak güçlü ve sportif tema ile 
kombinleniyor.“

Diesel’in yeni sezonun ilk koleksiyonunda 
ağırlıklı olarak Preppy Rock, Tattoo ve Black 
Carpet stillerini göreceğiz. ‘Pozitif olmak’ ana 
temasında hazırlanan yeni sezonda kadın ve erkek 
koleksiyonlarında rahatlık ön planda olacak. 
Mevsim geçişleri için sportif ceket ve kazaklar 
tercih edilirken, Diesel’in can damarı olan denim 
ve deri ürünler yine baş köşede yerini alıyor. Yeni 
sezonda aynı zamanda gece hayatının şık kadın 
ve erkekleri için şifon ve deri elbiseler, gömlekler, 
blazer ceketler yer alıyor.

Modadan öte yaşam tarzıdır; Preppy Rock

Diesel’in çılgın müdavimleri standartların dışında 
yaşayan alternatif tutumlarıyla Preppy Rock 
tarzıyla dikkatleri çekiyor. Standart kalıpların 
dışında yaşayan, tarzını yaşam biçimi haline 
getirenlerin modadaki karşılığı olan Preppy 
Rock, bu sezon moda dünyasına yön verecek. 
Diesel’in yeni sezon koleksiyonunda yer alan düz 
kesim kolları taşlanmış jean ceketler, dar kesim 
deri pantolonlar ile kombinlenecek. Bunun yanı 
sıra blazer ceketlerin ceplerine, sweatshirtlere 
ve klasik şapkalara uygulanan mavi, sarı ve 
kırmızı renklerde harfler, numaralar ve Yunan 
harflerinden oluşan logolar ürünlere hareket 
katıyor.

2015 İlkbahar/Yaz sezonunun ön koleksiyonu 
tüm Diesel mağazalarında yerini aldı. Diesel 
mağazaları İstanbul Akmerkez, Nişantaşı, İstinye 
Park, Erenköy, Taksim, Akasya, Carousel ve 
Beyoğlu’ndaki Diesel mağazalarının yanı sıra 
İzmir Alsancak, Forum Bornova, Ankara Next 
Level, Bodrum, Kuşadası ve Antalya Migros’ta 
bulunuyor.
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KAYSERİ PARK KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Orta Anadolu’nun ilk ve gözde alışveriş ve yaşam merkezi olan Kayseri 
Park AVM, eğlenceli aktiviteleri, kampanyalarıyla kendinden söz ettirmeye 
devam ediyor.

8 Mart saat 16.00’da Kayseri Park AVM’de 
Powerhouse Spor Merkezi sponsorluğunda 
gerçekleşen “Kadınlar Günü’nde Sağlık 

ve Güzellik için Kayseri Park’ta Buluşalım” 
adlı etkinlikte kadınların hem eğleneceği hem 
de sağlık, güzellik, moda, fitness, beslenme, 
mutfak kültürü ve bireysel gelişim konusunda 
bilinçlendiği bir gün oldu. Ayrıca Kayseri Park 
AVM yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle karanfil dağıttı.

Özge Ulusoy güzellik sırlarını paylaştı.
Güzelliği ile dikkat çeken ve bunun sırrını 
soranlara bir yanıt niteliği taşıyan kitabını 5 ayda 
yazan Özge Ulusoy, sağlıklı ve güzel görünmenin 
ipuçlarını Kayseri Park ziyaretçileri ile paylaştı.
Etkinlik günü öncesinde “güzellik, bakım ve 
moda” üzerine söyleşi yapan Ulusoy, bahar 
ve yaz modasının tüyolarını da ziyaretçilerle 
paylaştı. Kadınlara, makyajlarını gece yatmadan 
önce mutlaka temizlemeleri uyarısında bulunan 
Ulusoy, “Markası ne olursa olsun mutlaka cildiniz 
için uygun bir temizleme jeli ve nemlendirici 
kullanın. Yüzünüze masaj yaparak, cildinizin 
canlanmasını sağlayın.” dedi.

Tony Hill Ve Karen Hill’de Kayseri’deydi
Düzenli olarak hareket etmeyen insanların 
bedensel kapasitelerinde azalma ve hatta sağlığın 
yitirilmesi söz konusu. Bu bilinçle spor eğitmeni 
Tony Hill ve eşi beslenme uzmanı Karen Hill, 
kadınlar için ücretsiz fitness ve özel beslenme 
programı ile Kayseri Park ziyaretçileriyle buluştu.

Tony Hill

Karen Hill
Özge Ulusoy
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SABANCI TOPLULUĞU ÇALIŞANLARI 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN BULUŞTU

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI GÜLER SABANCI: “BİZİM İÇİN 
KADIN HER GÜN DEĞERLİ”

Sabancı Topluluğu çalışanları Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla Sabancı Center’da düzenlenen 
etkinlikte bir araya geldi. Sabancı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın 
konuşmasıyla başlayan etkinlik kapsamında, 
kadınların iş hayatındaki konumunun tartışıldığı 
bir de panel düzenlendi. Panele Sabancı Holding 
İnsan Kaynakları Grup Başkanı Neriman Ülsever, 
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, 
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu 
Direktörü Melsa Ararat, Çimsa Genel Müdürü 
Nevra Özhatay başta olmak üzere Sabancı 
Topluluğu’ndan çeşitli seviyelerdeki çalışanlar 
katıldılar. Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde 
gerçekleşen panelin ardından, Temsa İş 
Makinaları Genel Müdürü Cevdet Alemdar 
ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Güler Sabancı, Temsa İş Makinaları tarafından 
düzenlenen forklift kullanma eğitimine katılan 
kadınlara sertifikalarını verdi.  Etkinliğin sonunda 
ise Sertab Erener sahne aldı.

“KADINLARIN KATILIMI VE YÜKSELİŞİ 
ÖNLENEMEZ BİR TRENDDİR”

Etkinliğin açılış konuşmasında kadınların iş 
hayatındaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğine 
vurgu yapan Güler Sabancı, şöyle dedi:

“Dünyayı etkileyecek, en önemli trendlerden 
biri; kadınların iş gücüne katılımı... Bu konuda 
konuşacağız. CNN International'da yaptığım 
röportajda da söylemiştim; "Bu yüzyıl kadınların 
yüzyılı olacak!". Buna yürekten inanıyorum. 
Aynen iklim değişimi, şehirleşme gibi kadınların 
iş hayatına katılımı ve yükselişi önlenemez bir 
trenddir ancak diğer büyük değişimler gibi aynı 
zamanda sancıları olan bir süreç. Ama bu sürece 
ayak uyduranlar, bu sancıları başarıyla atlatanlar, 
rekabette öne geçeceklerdir. Çok yol aldık, sizler 
bunun en güzel kanıtısınız. Ama bu yeterli değil. 
Yapacak çok işimiz var!

Google'a baktığımızda, kadın ve iş kelimelerinin 
ilk kez birlikte anılması 1900'lü yıllara denk 
geliyor. Nitekim, 1910 yılında 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor. Ancak 
dünyada kadınların gerçekten uyanışından 
1960'lara gelindiğinde bahsedebiliriz. 
Kadınların, iş gücüne katılımına ilişkin haklı 
talepleri, toplumda beklenen etkiyi yaratmaya 
ancak o zamanlar başlıyor. 1980/90'lar ise, 
potansiyellerini fark etmeye başladıkları yıllar. 
Kadınların iş gücüne katılımının ekonomik 
büyümeyi desteklediği ortaya çıktı. Cinsiyet 
eşitliğinin önemine dair farkındalık arttı. 
Buna paralel devlet politikaları geliştirilmeye 
başlandı. Benim kariyerime başlamam da 

bu yıllara denk geliyor. 1978'de üniversiteyi 
bitirip hemen çalışmaya başladım. İlk işim 
Lassa fabrikasında satın alma uzmanlığı idi. 
Ailemden çok destek gördüm. Özellikle Sakıp 
Sabancı, başarılı bir liderdi ve başarılı olmayı iyi 
öğretirdi. Bana "kızım, ben sana sadece kapıyı 
açabilirim. İçeri girmek, orada kalmak, başarılı 
olmak sana kalmış" dedi. Her ortamda, işte, 
ekiplerde, sivil toplum örgütlerinde, yönetim 
kurullarında, YPO'da, TUSIAD'da, ERT’de hep 
ilk ve çoğu zaman tek kadın oldum. Ancak son 
yıllarda bulunduğum ortamlarda daha fazla kadın 
görmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Kadının rolü açısından bu dönem, farkındalığın 
arttığı ve genel kabulün yükseldiği bir dönem 
olarak tanımlayabiliriz. Birazdan bahsedeceğim 
Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 
Gender Gap Raporu, ilk kez 2006'da yayınlandı. 
Birleşmiş Milletler Kadın konularında çalışan 
ofisi UN Women'ı 2010'da kurdu. Bu örnekler 
bize değişimle ilgili ipuçları veriyor. 

ABD İşçi İstatistikleri Kurumu'nun araştırmasına 
göre Amerika'da kadınların iş gücüne katılımı, 
1960 yılında %40'ın altında iken, 2012 yılında 
bu oranı %57'ye çıkarılabilmişler. Yani; 52 yılda 
%40'tan %57'ye ulaşmış! Neden Amerika'dan 
bahsediyorum? Amerika, eşitlik, demokrasi, 
kadın haklarının korunması, kadının ekonomiye 
katılımında örnek bir ülke.

Fed'in raporlarına göre, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde varlığın %51.3'ü halen kadınların 
elinde bulunuyor. (ve nihayet biliyorsunuz FED'in 
artık bir kadın başkanı var.) Bugün varlığın 
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%51'ine sahip olan kadınların, 2020 yılında ise 
varlığın 2/3'üne sahip olacakları öngörülüyor. 
Bu artışın sebebi ise, kadınların uzun vadeli ve 
daha iyi kazandıran kararlar verebilmeleri olarak 
görülüyor! 

New York'ta katıldığım "Women of the World" 
Konferansı’nın açılışında Amerika eski dışişleri 
bakanı Hillary Clinton'ı dinleme fırsatım oldu. 
Kadınların ekonomik güce bu denli ortak 
olabildiği, haklar ve eşitlikler konusunda örnek 
ülkelerden biri olan Amerika'da Hillary Clinton 
kadınların katılımı konusunda: "we have an 
unfinished business"! Yani; yarım kalmış bir işimiz 
var dedi. Hukukun üstünlüğü ve demokrasinin 
bilinen en ilerisi olan, eşitliğin yaşam biçimi 
olarak yerleştiği ABD gibi gelişmiş bir ülkede 
bile, son 10 yıllara etkisi olan birisi olarak Hillary 
Clinton böyle söylüyor. Çünkü oranın da kendine 
özgü sorunları ve zorlukları var.

Yapılan araştırmalar ve tahminler Amerika'da 2020 
yılına gelindiğinde kadının iş gücüne katılımında 
artış değil, %3'lük bir oranda düşüş yaşanacağını 
gösteriyor. Evet, Amerika'da varlığın büyük bir 
kısmı kadınların elinde. 10 yıl önce Fortune 500 
şirketlerinin sekizinin CEO'su kadındı. Ama 
şimdi bu rakam 26. On yıldaki artış dikkat çekici 
ama bizi sadece yaklaşık yüzde beşlik bir orana 
getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Oscar Ödülleri 
Töreni’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 
ödülüne layık görülen Patricia Arquette, ödülünü 
alırken “ücret eşitliği” konusunu gündeme 
getirdi. Geçen yıl MIT'de enerji konusunda bir 
konferansın açılışını yaptım. Orada tartışılan en 
önemli konulardan biri mühendislik eğitimi alan 
kadınların yeterli olmaması ve bu sorunun nasıl 
aşılacağı idi…

Yani; Biz, kızlarımız en az 18 yaşına kadar 
okusun, evlenmesin diye uğraşırken; Onlar 
mühendis kadın sayısı artsın diye uğraşıyorlar. 
Onlar başlamışlar ama "daha tamamlanmamış 
işimiz var" diyorlar. Daha önlerinde yolları var… 
Biz ise, birçok konuda daha yeni başlıyoruz. 
Bardağın bir dolu, Bir de boş tarafı var. Nereye 
baktığınız önemli. Ben dolu tarafına bakarak 
motive olan bir yapıya sahibim. Dolayısıyla, 
bugüne kadar yapılanlardan cesaret alıyorum. 
Ayrıca Amerika'da gerçekleşenlere bakıyorum. 
Onlar başardılarsa, biz de yapabiliriz diyorum. 
İlk iş olarak, hedefimizi, zirvemizi tespit edelim 
diyorum. Cesaretimizi korumamız, etkin ve 
hedeflere doğru çalışmamız gerekiyor.

“ BİZ EŞİTLİK İSTİYORUZ!”

Dünyanın içinde bulunduğu iklim, bize 
yolculuğumuzu destekleyen şartlar sunuyor. 
Rüzgar bizden yana esiyor. Yelkenlerimizi şişirip, 
daha hızlı ilerleyebiliriz. Ancak, nereye gitmek 
istediğini bilmeyenler için hiçbir rüzgar doğru 
rüzgar değildir. Biz eşitlik istiyoruz! Eşit haklar, 

eşit imkanlar, eşit destekler istiyoruz! Ama biz 
bu eşitliği hakkederek (meritle) almak istiyoruz. 
Biz ayrıcalık istemiyoruz! Hakkımızı istiyoruz! 
Sadece yasaların eşitlikten yana olmasının 
yeterli olmadığını biliyoruz. Uygulamalar, 
"mind-set", toplumun bakış açısı ve duruşu da 
belirleyici etkenler… Bu konuda hepimizin rolü 
var. Bugün içinde bulunduğumuz koşullar daha 
iyiye doğru değişiyor ama yeterli değil. 
Türkiye, 2014 rakamlarına göre Birleşmiş 
Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 
endeksinde 69. Sırada. Dünya Ekonomi 
Forumu'nun 2014 yılında hazırladığı Gender 
Gap Raporu’na göre ise 136 ülke içinde 125.
sırada yer alıyoruz. Türkiye'de 2013 yılı 
itibariyle kadınların iş gücüne katılım oranı 
%30. Kadınlarımızın ekonomiye katılımı aslında 
Türkiye'nin geleceği için tam bir zorunluluk. 
Bugün kadınların işgücüne katılımı %30. 
Erkeklerin ise %70; Bu ancak %75'e çıkabilir. 
Dolayısıyla, Türkiye 2023 hedefleri için hamle 
yapacaksa, mutlaka kadınların çalışmaya katılım 
oranını artırmalıyız. Bunun için de kadınlarımızı 
eğiterek iş hayatına katılmaya hazırlamamız 
gerekiyor. Kadınlarımızın eğitimini iyi 
planlayarak, kalkınmaya katkısı olacak şekilde 
yönlendirmeliyiz. Hatta daha açık söyleyeyim, 
kadınların daha çok ekonomik katılımı 
sağlanmazsa Türkiye'nin bu şartlarla, 2023 
hedeflerini gerçekleştirmesi mümkün değil. 
Ülkemizde iş dünyasında olduğu kadar, belki 
de en çok ihtiyaç duyduğumuz, politikada da 
kadınların katılımının kısıtlı kaldığını üzülerek 
gözlemliyoruz.

Birleşmiş Milletlerin Kadınların Siyasete 
Katılım Raporu'na göre 96 ülke içinde 90. 

Sıradayız. Aynı rapora göre, mecliste temsil 
oranı dünya ortalamasında %20 olurken, bizde 
%14. İskandinav ülkelerinde bu rakam %42, 
Amerika'da %22,6. Umuyorum ki, yaklaşan genel 
seçimlerde daha fazla kadın aday olsun. Siyasete 
katılan kadınlarımızın sayıları az da olsa, "fark 
yaratmalarını" ve başarılı olmalarını; dolayısı ile 
arkasından gelen yeni nesillere yol açmalarını 
diliyorum. Bu alanda da dünya ortalamalarının 
üstüne çıkmayı hedeflemeliyiz. Kendine güvenen, 
demokrat, özgür ve adil bir Türkiye'yi kadınlar 
olmadan gerçekleştiremeyiz. Cumhuriyet'in 
en önemli kazanımlarından, seçme ve seçilme 
hakkını dünyada ilk elde eden kadınlardan 
olduğumuzu unutmayalım. Bu hakkımıza 
sonuna kadar sahip çıkalım. En son Davos'ta da 
konuşuldu. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan 
ülkelerde, sağlıklı bir demokrasinin gelişmesi için 
kadınların her alanda eşit konumlanması, katılımı 
çok önemli. Bunu başarabilen gelişmekte olan 
ülkeler, önümüzdeki 10-20 yılda fark atacaklar, 
rekabette öne geçecekler.

Ülkemizde de, birçok ülkede olduğu gibi, 
cinsiyet eşitsizliği üzerine çok sayıda değerli 
çalışma yapılıyor. Bu durumu ölçmek, diğer ülke 
örnekleri ile karşılaştırma yapmak, şüphesiz ki 
iyileştirmenin başlangıcıdır. Her zaman söylerim: 
Ölçmediğimiz bir şeyi iyileştiremeyiz. Bu 
araştırmalar yolumuzu açacak. Artık kimseyi ikna 
etmek için zaman kaybetmeye gerek yok. Vakit 
kaybetmeden daha hızlı koşabiliriz. Benim bu 
konulara odaklanmam 80'ler ve 90'ların başıdır. 
İlk kez, “şirketimizde çalışan kadınlarımızı 
motive etmek için bir rol model olarak konuşma 
yapar mısın?” teklifini '90'lı yılların başında 
Dupont şirketinden aldım. 30'lu yaşlarımda 
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Kordsa'nın genel müdürlüğünü üstlenmiş ve 
sonrasında grup başkanlığı görevine gelmiştim. 
Beni ABD'ye Delaware'e davet ettiler. Yani; 
Türkiye'den önce yurtdışında deneyimlerimi 
paylaşmamı istediler. O zamanki yetkilerim 
ve sorumluluklarım ABD'deki şirketler için 
bile ilgi çekiciydi. Bugün Dupont'un başında, 
şirkete mühendis olarak girmiş ve en tepeye 
çıkmayı başarmış bir kadın CEO, Ellen Kullman 
var… 1802'de kurulan Dupont'da ilk kez bir 
kadın CEO 2009'da göreve geliyor. İşte başta 
bahsettiğim trendin bir başka göstergesi…

Bu konuşma bir başlangıç oldu. Daha sonra 
özellikle Türkiye'de ve yurtdışında bu tip 
toplantılara katılarak deneyimlerimi paylaştım. 
Çünkü herşeyin başı "özgüven" elde etmek, 
başaracağına inanmak, başaranları görmek, 
başaranları tanımak, bu özgüveni artırıyor.

“ İŞ HAYATINDA KADININ VARLIĞI VE 
ETKİN OLMASI ASLINDA İŞİN BAŞARISI 
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR UNSUR”

Araştırma sonuçları, kadınların çalışma 
hayatında olumlu etki yarattığını gösteriyor. 
Kadınların üst yönetimde etkin olarak yer 
almasına fırsat veren şirketlerde; hem kurumsal 
hem de finansal performansta, kritik kararların 
kalitesinde, yaratıcılıkta, inovasyonda, etik 
davranışlarda olumlu artış yaşandığı görülüyor. 
Dolayısıyla, iş hayatında kadının varlığı ve etkin 
olması aslında işin başarısı açısından önemli 
bir unsur. Başarı odaklı organizasyonlar ve 
yöneticiler, kararlarında bu unsuru göz önüne 
almalılar. İş hayatında bir başka gerçeklik de, 
dünyada kadınların toplam kazancı 13 trilyon 
dolar olurken, harcama gücü ise 20 trilyon dolar. 
Yani; biz hanımlar buradan da anlaşıldığı gibi 
harcamayı seviyoruz: Ve harcamalar konusunda 
karar vericiyiz. Dolayısıyla, tüketici olarak 
karar alma ve tüketim ekonomisini yönetme 
konusunda kadınların çok ciddi bir potansiyeli 
var. Amerika'da tüm satın alma kararlarının 
%85'ini kadınlar veriyor. Bu da ekonomide, 
çalışma hayatında kadınların ne kadar 
vazgeçilmez bir yeri olduğunu bir kez daha bize 
gösteriyor.

İçinde yaşadığımız çağa mobil çağ deniyor; 
Ve multi-tasking (aynı anda çok iş yapabilme 
becerisi) yetkinliği yüksek olan kadınlar, bu 
çağdan hiç şüphesiz daha kolay yararlanıyorlar 
ve daha kolay yararlanacaklar.

Birleşmiş Milletlerin Kadını Güçlendirme 
Prensipleri‘ne, tüm dünyadan 1000’e yakın 
CEO imza attı. Ne mutlu ki Türkiye'deki ilk 
imzacı biz olduk. Sizlerle bizim rakamlarımızı 
paylaşmak isterim. Sabancı Topluluğu'nda, 
toplam kadın çalışan oranımız %32, beyaz 
yakalı kadın çalışan oranımız %38 olurken; 
2014 yılında işe alınan çalışanlarda kadınların 
oranı %40'ı yakaladı. Beyaz yakada kadın 
çalışan terfi oranımız %49. 

Bu konu gündemimizdeki önceliğini koruyor.
Ülkemizde yapılan araştırmalar gösteriyor 
ki, bölgesel farklılıklar var. Biz, 41.yaşını 
kutladığımız Sabancı Vakfı ile bu alana 
odaklanıyoruz. 41 yıl önce babaannem Sadıka 
Sabancı'nın tüm mal varlığını bağışlamasıyla, 
yani; yine bir kadının öncülüğü ve iradesiyle 
kurulan vakfımız bu gün kadınlara katkı 
sağlamak, daha iyi koşullara ulaştırmak için 
çalışıyor. Toplumsal kalkınma ve gelişme; 
ancak kamu, özel sektör ve sivil toplumun, 
birlikte ve etkin çalışmasıyla gerçekleşir. Buna 
başarı üçgeni deniyor. Biz de, Sabancı Vakfı 
olarak, 2006 yılından beri "Birleşmiş Milletler 
Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak 
Programı’nı yürütüyoruz.

“ BÜTÜN ARAŞTIRMALAR, BÜTÜN 
VERİLER, DAHA İYİ BİR DÜNYA, 
DAHA İYİ BİR DEMOKRASİ VE DAHA 
İYİ BİR GELECEK İÇİN KADINLARA 
VE ONLARIN KATILIMINA İHTİYAÇ 
OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.”

Hedefimiz Himalayalar’a çıkmak. Bu işin 
zirvesini hedef almalıyız. Ama unutmayın 
Himalayalar küçük tepelerden oluşur. 
Dolayısıyla, her küçük tepe için hedef koyup 
ona göre hazırlanıp, adım adım bu tepeleri 
tırmanmalıyız. Bütün araştırmalar, bütün veriler, 

daha iyi bir dünya, daha iyi bir demokrasi ve 
daha iyi bir gelecek için kadınlara ve onların 
katılımına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 
Kadınların katılımı artmadan daha iyi bir dünya 
gerçekleşemeyecek. Bunu biliyoruz. Ama bundan 
dolayı şımarmayacağız, havaya girmeyeceğiz.

Bu değişim hepimize; büyüyen bir dünyada, daha 
kaliteli bir demokrasi ve daha kaliteli bir yaşam 
olarak geri dönecek!

Sözlerime son vermeden önce, sizlere başarı 
için bana çok faydalı olan 3 kuralı paylaşarak 
konuşmamı bitirmek istiyorum: Birincisi: Pes 
etmeyin. Yılmak yok! İş hayatı zordur, kadınlar 
için daha da zordur. Bunu böyle kabul edin. 
Bunun için sızlanmayın. Çalışın ve sabredin. 
Sebat edin. Yerinizde sıkı durun. Ayaklarınızı 
yere iyi basın.

İkincisi: İnsanlara uzanın. Yardım isteyin. Akıl 
isteyin, danışın. Hiç utanmak yok, hassas olmak 
yok. Soru sorun. Bundan çekinmeyin çünkü 
önemli olan doğru sonuca ulaşmaktır. Doğru işi 
başarmaktır.

Üçüncüsü: En zor şartlarda bile zorlansanız da, 
sıkılsanız da, dişlerinizi sıkıp gülümsemeye 
devam edin! Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim”.
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PRIMEMALL İSKENDERUN DÜNYA ORMANCILIK 
GÜNÜ’NÜ BİNLERCE FİDAN HEDİYE EDEREK KUTLADI

Kentin ilk ve tek alışveriş merkezi olan 
Primemall İskenderun birbirinden farklı 

ve eğlenceli etkinlikleri ile ziyaretçilerine 
alışverişten fazlasını sunmaya devam ediyor.

Primemall İskenderun 21 Mart Dünya Ormancılık 
Günü’nde ziyaretçilerine binlerce fidan hediye 
ederek Sosyal Sorumluluk projelerine bir yenisini 
ekledi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 

Hatay Serinyol Fidanlık Müdürlüğü iş birliği ile 
düzenlenen etkinlikte çam, defne ve keçiboynuzu 
fidanları hediye edildi. Etkinliğe büyük ilgi 
gösteren Primemall İskenderun müdavimleri 
etkinliği düzenleyen Primemall İskenderun 
Alışveriş Merkezi Yönetimine ve Serinyol 
Fidanlık Müdürlüğüne teşekkür etti. Primemall 
İskenderun sosyal sorumluluk projeleriyle de 
İskenderunluların yanında olmaya devam ediyor.



/PlatoAVM     /PlatoAVM     www.platoavm.com

25 Nisan’da Plato AVM’de Sizlerle!



2013 - 2014 YILLARINDA İSTİNYE PARK 
MK TÜRKİYE İLE AYDINLANDI

2 Senedir sürdürmekte olduğumuz yılbaşı süslemesinde “Klasik Yılbaşı Enerjisini Hisset” sloganıyla yola 
çıkarak yapılan projede devasa 3 boyutlu geyikler, büyük ağaç, iç mekanda bulunan  noel babalarla dolu 
yılbaşı ağacı gibi büyük temalarla yılbaşı renklerini ve bütünlüğünü sağlayacak direk motifi çalışmalarıyla 
tamamlanmıştır. Tasarım aşamasında İstinye Park Alışveriş Merkezinin her noktası ayrı ayrı ele alınarak 
konsepte dahil edilmiştir. Dış mekandan başlanarak, girişler , orta alanlar, koridorlar, otopark giriş noktaları, 
balkonlar ve merkezde avm‘nin odak noktası olan rotunda alanında büyük bir sarmal obje tasarlanarak insanların 
beğenisine sunulmuştur. Geçtiğimiz yılbaşında alışveriş merkezine, müşterilerin çocuklarının konsepte uygun 
vakit geçirebileceği ve oyun oynayabileceği  büyük avcı evi teması yapılmıştır. Böylelikle alışveriş merkezinde 
vakit geçirmek isteyen tüm müşterilere hitap edecek şekilde başarılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
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Avm Partners tarafından yönetilen ve sahip olduğu zengin marka karması ile Power Outlet 
kavramını Türkiye ile ilk kez tanıştıran 212 İstanbul Power Outlet, Dünya Kadınlar Günü’ nde 
de düzenlediği etkinlik ile adından söz ettirdi.

212 İSTANBUL POWER OUTLET ÜNLÜ İSİMLERİ 
KADINLAR GÜNÜ İÇİN BULUŞTURDU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için alanında 
uzman isimler 212 İstanbul Power Outlet’ te 
eğlence dolu bir etkinlik için buluştu.

Moderatörlüğünü ünlü radyocu Yasemin Şefik’ 
in yaptığı etkinlikte Ömür Gedik, Yeliz Öney, 
Filiz Özkol, Yasemin Pforr, Dr. Erkan Aslantaş 
ve Büşra Şişman, 212 İstanbul Power Outlet 
ziyaretçilerinin merak ettikleri tüm soruları 
cevapladı.

Ünlü isimler etkinlik süresi boyunca kendileri 
ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunarak 
hem ziyaretçilerin hem de basın mensuplarının 
yoğun ilgisi ile karşılaştı.

KADINLAR GÜNÜ İÇİN BULUŞTURDU

Moderatör
Yasemin Şefik

Yasemin Şefik
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Yeliz Öney Büşra Şişman Ömür Gedik

Yasemin Pforr

Filiz Özkol Dr.Erkan Aslantaş

Ömür Gedik, Hey Onbeşli 
türküsünün ardından tokatlı 
izleyicileri sahneye aldı...
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RÖNESANSBİZ KÜÇÜKYALI’NIN OFİS ALANLARININ 
TAMAMI JLL TÜRKİYE İMZASIYLA KİRALANDI

Danışmanlığını JLL Türkiye’nin yaptığı Türkiye’nin en önemli ofis 
projelerinden RönesansBiz Küçükyalı’nın konforlu A sınıfı ofis alanları JLL 
imzasıyla kiralandı. 46 bin metrekarelik Ofispark’ta 35 bin metrekarelik 
alanda Turkcell, 11 bin metrekarelik bölümde ise Bosch kiralama yaptı. 
Kısa sürede yoğun ilgi gören proje, kullanıcılarına metro durağına yakınlık, 
geniş otopark kapasitesi, kafe, restoran ve yemekhane alanları gibi pek çok 
kolaylık sunuyor.

Ticari gayrimenkul üzerine danışmanlık hizmeti 
sunan JLL Türkiye’nin kiralama danışmanlığını 
üstlendiği RönesansBiz Küçükyalı’nın konforlu 
A sınıfı ofis alanlarının kiralama çalışmaları JLL 
tarafından tamamlandı. Turkcell ve Bosch, JLL 
Türkiye’nin danışmanlığını yaptığı RönesansBiz 
Küçükyalı projesini seçti.

Turkcell tüm ofislerini tek bir merkezde topladı

Toplam 46 bin metrekarelik ofis alanı olan 
projenin iki bloğundaki toplam 35 bin metrekarelik 
bölümü Turkcell kiraladı ve İstanbul’un farklı 
bölgelerindeki tüm ofislerini tek bir merkezde 
topladı. Rönesansbiz Küçükyalı’nın üçüncü 
bloğuna ise Bosch yerleşti.

Türkiye’nin en önemli ofis projeleri arasında 
yer alan RönesansBiz Küçükyalı’da 
profesyonel bina yönetimi bulunuyor. 
Ofislerin alt katlarında konumlanan 
kafe, restoran ve yemekhane alanlarıyla 
çalışanlara kolaylıklar sunan RönesansBiz 
Küçükyalı’da 60 metrekarelik her ofis alanına 
bir ücretsiz araç park yeri de sunuluyor. 
Sürdürülebilir bina sertifikası “Leed Gold” 
adayı olan ve deniz manzaralı ofisleriyle 
öne çıkan projenin her katında teras alanları 
bulunuyor. Küçükyalı metro durağına yürüme 
mesafesindeki RönesansBiz Küçükyalı, TED 
Rönesans Koleji ve Rönesans’ın geliştirmekte 
olduğu alışveriş merkezi projesine yakın 
konumuyla da dikkat çekiyor.

RönesansBiz Küçükyalı’nın ofis alanlarının 
tamamı kiralandı

JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, 
İstanbul’un sayılı ofis projeleri arasında 
yer alan RönesansBiz Küçükyalı’ya 
kiralama ve danışmanlık hizmeti sunmaktan 
mutluluk duyduğunu dile getirdi. Avi Alkaş; 
“Türkiye’nin en önemli ofis projelerinden biri 
olan RönesansBiz Küçükyalı’nın kiralama 
işlemlerini çok kısa bir sürede başarılı bir 
şekilde tamamladık. Global standartlarda 
tasarlanan ve kısa sürede ofis alanlarının tümü 
dolan proje, çalışanlar için pek çok açıdan hayatı 
kolaylaştıracak” şeklinde konuştu.

Avi Alkaş
JLL Türkiye 
Ülke Başkanı

Volkan Müller
JLL Türkiye Operasyon 
ve Finans Direktörü

Mahir Mermer
JLL Türkiye 

Ofis Hizmetleri Genel Müdürü
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KALP DOSTUMUZ
Çocuklar ve yetişkinler kadar yumuşak 
yapısından dolayı yaşlılar da muzu çok 
seviyor. Muzun sağlık üzerindeki faydalarını 
incelendiğinde en dikkat çekenlerden 
birisi kalp damar hastalıkları üzerindeki 
olumlu etkisi. Çok değerli bir mineral olan 
potasyumdan oldukça zengin olan muz, 

bu mineralden dolayı kalp ve damar 
hastalıklarına karşı koruyucu ve tansiyonu 
kontrol etmeye yardımcı. Potasyumdan 

zengin beslenen kişilerde kalp krizi 
geçirme riskinin de daha düşük 
olduğunu belirten beslenme uzmanı 
İpek Ağaca, 1 büyük boy muz, 
günlük potasyum ihtiyacının 
ortalama %25 ini karşıladığını,
1 büyük muzun iki porsiyon 
meyveye denk geldiğini 
unutulmaması gerektiğini 
belirtti. Diğer potasyum kaynağı 
besinler arasında lahana, 
brokoli, pazı, ıspanak gibi 

yeşil yapraklı sebzeler, mantar, 
sarımsak, portakal suyu, 

patates, zeytin, balık, hurma, 
incir, avokado, kayısı, 
badem, fındık ve 
süt ürünleri 
geliyor.

İpek Ağaca
Uzman Diyetisyen
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DON “THE DRAGON” WILSON, 
CARREFOUR İÇERENKÖY AVM’DE HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Türkiye’nin alışveriş merkezi yönetiminde lider şirketlerinden Cefic 
tarafından yönetilen Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezi’nde kick boks 
fırtınası esti. 11 Dünya Kick Boks Şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü 
Hollywood yıldızı Don “The Dragon” Wilson düzenlediği imza günününün 
ardından yaptığı gösteri ile büyük beğeni topladı.

İçerenköy

Carrefour İçerenköy AVM, “11 Dünya Kick 
Boks Şampiyonluğu” bulunan Hollywood 
aksiyon filmlerinin değişmez ismi Don 

“The Dragon” Wilson’u ağırladı. Hayranları ile 
imza gününde buluşan Wilson, Dünya kick boks 
şampiyonu Sabriye Şengül ile gerçekleştirdiği 
gösteri maçında Carrefour İçerenköy AVM 
ziyaretçilerine heyecanlı anlar yaşattı.

Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezi, 126.797 
metrekare arsa alanı üzerine kuruludur ve 
45.400 metrekare toplam kiralanabilir alana 
sahiptir. Birbirinden seçkin 126 ulusal ve 
uluslararası markası ile ziyaretçilerinin tüm 
ihtiyaçlarına tek çatı altında kolayca ulaşmalarını 
sağlayan Carrefour İçerenköy Alışveriş 
Merkezi, bünyesinde Bauhaus, Boyner, Mudo, 
TeknoSA ve Türkiye’nin en büyük CarrefourSA 
hipermarketini bulundurmakta ve ziyaretçileri 
için alışveriş ve eğlenceyi birarada sunmaktadır.

Carrefour’un Türkiye’deki ilk alışveriş merkezi 
olarak 1996 yılından beri hizmet veren Carrefour 
İçerenköy Alışveriş Merkezi, aynı zamanda 
Türkiye’de faaliyete geçen ilk dört alışveriş 
merkezinden biri olup, merkezi konumu ile 
İstanbulluların vazgeçilmez alışveriş ve buluşma 
noktası olma özelliğini halen korumaktadır.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile 2.884 araç 
kapasiteli ücretsiz otoparkı, danışma, bankamatik, 
kuru temizleme, kuaför, bebek bakım odası 
ve engelli hizmetleriyle Carrefour İçerenköy 
Alışveriş Merkezi, ziyaretçileri için güvenli 
ve rahat alışverişin başlıca adresi olmaya 
önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.
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BİLKENT CENTER’IN YENİLENEN YÜZÜ 
“BİLKENT STATION” AÇILDI

Ankara’nın ilk alışveriş merkezlerinden olan ve açıldığı günden bu yana 
başkentlilerin gözdesi olmayı başaran, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet 
anlayışı, geniş otoparkı ile müşterilerine rahat dolaşım imkanı sağlayan 
Bilkent Center, yenilenen yüzü “Bilkent Station”ı Ankaralılarla tanıştırdı.

Tren garı şeklinde düzenlenen mimari 
konsepti ve marka karması ile dikkat çeken 

Bilkent Station, her yaş grubuna hitap ederek 
Ankaralıların yaşamına renk katacak. Keyifli 
alışverişin, eğlenceli aktivitelerin vazgeçilmez 
adresi olan Bilkent Station, dünya mutfaklarından 
lezzetlerin yanı sıra, ünlü sanatçıları sahnesinde 
ağırlayacak olan mekanları ile de Ankara’nın 
eğlence sektörüne taze bir soluk getirecek.

Değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek 
amacıyla hayata geçirilen Bilkent Station, 
alışveriş merkezi tanımını genişleterek yaşam 
merkezi de olma hedefi ile Ankara’nın dikkat 
çekici projeleri arasında üst sıralarda yerini aldı.

Bilkent Station; Bis, Butcha, Big Chefs Studio, 
Cake Me, Deli Yengeç, Duble Döner, Midpoint, 
Keffçe, Pizza İl Forno, Cozhinha Cafes Fırın, 
Quick Wine, Şençam Köftecisi, Otantik, Very 
Cupcake, Coccinella, Mado, Mickeys Burger, 
Mickeys Cookies, Quick China, Watsons, 
Bun Design, Bilkent Çiçek Evi, Jolly Tur 
gibi sektöründe öncü markları bünyesinde 
barındırıyor.
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AVM Partners tarafından yönetilen Taurus 
AVM, 22 Mart’ta ev sahipliği yaptığı defileyle 
ünlü mankenleri Ankaralılarla buluşturdu.

Chloe Loughnan  ve Simge Tertemiz başta 
olmak üzere çok sayıda mankenin birbirinden 
farklı kreasyonları sergilediği etkinliğe 
Ankaralılar büyük ilgi gösterdi.Taurus AVM'nin 
4’üncü katında gerçekleştirilen defilede 
gelinlik ve abiye kıyafetler izleyicilerin büyük 
beğenisini topladı. Tüm dikkatleri üzerine 
toplayan Chloe Loughnan ve Simge Tertemiz 
güzellikleri yanı sıra sempatik tavırlarıyla da 
izleyicilerden tam not aldılar.Taurus AVM’nin 
maskotu Dinotaurus’un Chloe ve Simge ile 
podyuma çıktığı defile, tüm modellerin toplu 
fotoğraf çektirmesi ile son buldu.

TAURUS AVM’DE ÜNLÜ GELİNLER 
PODYUMDA BOY GÖSTERDİ

Chloe LoughnanSimge Tertemiz
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İŞTE İŞ DÜNYASININ ÖRNEK ALDIĞI LİDERLER
İş bulmanın en kolay yolu Secretcv.com’un iş dünyasına yönelik araştırmaları 
devam ediyor. 4 Şubat-25 Şubat 2015 tarihleri arasında secretcv.com ana 
sayfası üzerinden yapılan anket çalışmasına 17.900 aday katıldı.

“iş dünyasında kimi örnek alıyorsunuz?” 
sorusunun sorulduğu anket çalışmasına adayların 
%28’i başarılı iş adamı Muhtar Kent’i örnek 
alıyorum cevabını verdi.  Adayların %26’sı 
yazılım sektörünün duayenlerinden Bill Gates’i 
örnek alırken, %18’i sosyal medyanın öncü 
isimlerinden Mark Zuckerberg’in ismini verdi.  İş 
hayatında başarılı kadın denildiğinde akla gelen 
ilk isimlerden olan Güler Sabancı’yı örnek alan 
adaylarımız yine %18 oldu.  Adayların %6’sı 
ünlü hekim Mehmet Öz’ü örnek alırken, %4’ü 
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri sektörünün 
zirvesindeki isimlerden biri olan Tim Cook’u 
örnek alıyor. 

İş dünyasında örnek alınan isimlere baktığımızda 
hepsinin çok başarılı, girişimci, inovatif, 
vizyoner ve tutkulu olduklarını görüyoruz. 
Hal böyle olunca özellikle genç adayların 
hayranlık duyduğu, rol model aldığı liderler 
olmaları kaçınılmaz oluyor diyen Secretcv.
com Genel Müdürü Okan Tütüncü , “Sadece 
ünlü işadamlarını değil, şirketinizden, yakın 
çevrenizden birini de örnek almanız gelişiminizi 
ve iş hayatınızı destekleyecektir.” Dedi.

Muhtar Kent
Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı

Muhtar Kent, Tarsus Amerikan 
Koleji'ni bitirdi. İngiltere Hull 
Üniversitesi ekonomi bölümünü 
bitirdi. 1978 yılında Coca Cola'ya 
girdi. 1999 yılına kadar bu şirkette 
çeşitli görevlerde bulundu. 1999 
ile 2005 yıllar arasında Anadolu 
grubu bünyesinde içecek bölümünün 
başkanlığı görevini sürdürdü.. 2005 
yılında Coca Cola Kuzey Asya, 
Avrasya ve Orta doğu grup başkanı 
oldu. 1 Temmuz 2008 itibarıyla 
Coca Cola'nın CEO'su görevine 
atanmıştır. 23 Nisan 2009 tarihinde 
Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde 
yapılan Yönetim Kurulu Başkanı 
secimlerinde kurul üyelerinin 
oylarıyla Coca-Cola'nın eski yönetim 
kurulu başkanı Neville Isdell'in 
yerini alarak Coca-Cola 'nın Yönetim 
Kurulu Başkanı Oldu.

Muhtar Kent

Bill Gates

Mark Zuckerberg

Tim Cook

Mehmet Öz

Güler Sabancı
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YASEMİN ŞEFİK KONUKLARINI İKİ KOLTUK PROGRAMINDA 
212 İSTANBUL POWER OUTLETTE AĞIRLADI

Mart ayında her salı Best Fm, 
212 İstanbul Power Outlet'ten canlı 

yayın yaptı.Yasemin Şefik konuklarını iki 
koltuk programında ağırladı.Hayranlarının 
canlı yayın esnasında sevdikleri sanatçıları 
görme fırsatı buldukları programda merak 
ettiklerini sorma fırsatını da buldular.Etkinlik 
nisan ayında da devam edecek.Yasemin Şefik 
sürpriz konukları ile yine her salı 212 İstanbul 
Power Outlet'de olacak.
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En sevdiğim dükkanlardan biridir 
oyuncakçılar. Her alışveriş merkezine 
gittiğimde veya sokağa çıktığımda 

oyuncakçı dükkanını muhakkak seçer gözüm. 
Vitrinlerinden dışarı patlayan renkleri, albenili 
süsleriyle gerçek yaşantının ağırlığından alırlar 
beni bir anlığına. Eskiden çocuğum için, 
şimdilerdeyse kendim için, hiçbir şey almasam 
da içlerinde gezmeyi, o cafcaflı renkleri ruhuma 
sürmeyi, peluş oyuncaklara hayalimde sarılmayı, 
kutu oyunlarının mantığını çözmeyi severim. 
O süre içinde, ruhumun kıvrımları arasına 
sıkışmış çocuk ruhumun meydana çıkıp gönlünce 
oynamasına izin veririm.

İnsanın yaşı kaç olursa olsun çocuk ruhunu 
kaybetmiyor. Yaş aldıkça çoğalan sorumlulukların, 
artan yükümlülüklerin arasına saklanıyor sadece; 
ilk fırsatta tekrar kendini göstermek üzere… Bir 
toplantıya gittiğinizde, odada duran maket bir 
yelkenliyi gördüğünüzde çıkabiliyor örneğin. 
Uzun zamandır sakin duran çocuk ruhunuz, o 
yelkenliyle açılıveriyor macera dolu denizlere. 
Müşteriniz sizinle kuruş pazarlığı yaparken, siz ne 
balıklar tutup, kaç korsanla savaşıyorsunuz kim 
bilir?  Belki siz bir korsan olup definelerin peşinde 
koşuyorsunuz o anda. Gülümsediniz mi? Veya 
karlı bir günde, karların arasından, başını uzatıp 
eğik boynuyla size selam veren bembeyaz bir 
kardelen çiçeği gördüğünüzde hissettiğiniz sevinç 
içinizdeki çocuğun sevincidir aslında. 

Çocukluk zamanlarınızı hatırlayın. Ne kadar 
saf, ne kadar umut dolu olduğunuzu… Yarının 
gerçekten önünüzdeki birkaç günle sınırlı olduğu 
günleri; dün bir misket yüzünden küstüğünüz 
arkadaşınızla, ertesi gün aynı topun peşinde 
coşkuyla koşturduğunuz günleri; okuldan 
eve geldiğinizde annenizin sizin için pişirdiği 
kurabiyenin ya da böreğin sizi sımsıcak karşıladığı, 
o mis gibi kokuyla birlikte annenizin sevgisinin 
sizi sarmaladığı günleri. Benim burnuma 
annemin limonlu pandispanyalarının ve tarçınlı 
kurabiyelerinin kokusu geldi yazarken. O zaman ki 
gibi sımsıkı sarmalandım sevgisiyle. İçim ısındı.

Sonra… Sonra büyüyoruz bir noktada. Hangi 
noktada çocuk ruhlarımızdan sıyrılıp yetişkin 
cübbesini giyiyoruz üstümüze bilmiyorum. Belki 
de, dilimize yerleşmiş “ çocuk olma “ deyimini 
sıklıkla duyduğumuz zamanlarda başlıyor bu 
değişim, belki de tamir olmaz biçimde kalbimiz 
kırıldığında. Her kalp kırılışında bir adım daha 
uzaklaşıyoruz içimizdeki çocuktan.  Kalbin 
kırılış anındaki sesi duymak istemezcesine 
duymuyoruz onun da seslenişlerini. Aslında onun 
kırılan kalbinin yansımasını hissediyoruz. O, 
kırığı onarmak için yarınlara inançla çabalarken, 
yetişkin halimizle kırığa tutunarak kırgınlığımızı 
besliyoruz. Duysak bile sesini, vuruyoruz 
susturmak için; vurdukça küstürüyoruz. İyi bir 
şey yaptığında takdir edilmeyen çocukların 

alınganlığıyla siniyor köşesine. Ağlıyor için 
için. Oysa bastırdığımız, susturduğumuz 
kendimiziz; fark etmiyoruz. O ise saf çocuk 
duygusuyla affetmenin gücünün bilincinde 
bizim can kırıklarımızı yapıştırmakla meşgul. 
Bizse affetmek ne kelime, biledikçe biliyoruz 
kırgınlıklarımızı. Bilmiyoruz ki biledikçe 
tekrar gelmiyor güzel günler. Çocuklarsa 
henüz kirlenmemiş dünyalarıyla kırgınlıklarını 
atıveriyorlar içten bir gülümsemenin karşısında. 

Gene de, adı üstünde, çocuk o. Çocuk saflığıyla 
affediyor bizi çabucak. Ruhuna hoş gelen bir şey 
gördüğünde, tattığında veya kokladığında tüm 
çocuksu coşkusuyla ses veriyor yeniden. Bilirsiniz 
inatçı olur çocuklar. Pes etmiyor. İyi ki de 
etmiyor. Tüm kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımıza 
karşın şaşkın bakışlarıyla gene tutuyor elimizden.  
Sesini duyduğumuzda yeniden güzel kokuyor 
çiçekler, yine tadı oluyor dost sohbetlerinin, 
gene güzel bakıyor eşimiz. Bütün karambolüne 
rağmen, bulutların arasından parlayan güneş gibi 
göz kırpıyor hayat. 

Oyuncaklar sadece çocuklar için mi?
Oyuncakların sadece çocuklar için olduğunu 
kim söylemiş? Hatırlıyorum, çocuğum küçükken 
oynamayı en sevdiğimiz oyunlardandı Hafıza 
( Memory) oyunu. İki aynı resmi bulma üstüne 
hafızayı ve zekayı geliştiren bir oyundu. Yaşı 
ilerledikçe parça sayılarını arttırarak oynadığımız 
bu oyundan o mu daha zevk alırdı ben mi 
tartışılır. Hafızası benden çok daha taze kızıma 
karşı oyunu kazandığım zamanlar çocuk gibi 
sevinirdim. Bir de yaş ilerledikçe parça sayısını 

arttırarak tek başınıza veya çoklu yapılabilecek 
yapbozlar var mesela, hala çok keyif alarak 
yaptığım. Gittikçe küçülen parçaların yerini artık 
görmez gözlerimle bulduğum zaman koca kadın 
olarak içimdeki çocuk el çırpıyor mutluluktan. Yaşı 
yirmileri geçmiş bir genç kıza, sevgilisinin peluş 
bir oyuncak aldığında duyduğu sevinci hayal edin. 
Seni seviyorum demenin en saf yollarından biridir 
bu tür bir oyuncak almak. Bir de babalar vardır 
çocuklarıyla maket uçak veya tren yapan. Bir iki 
kere şahit olduğumda gözlemlediğim babanın 
neredeyse çocuktan daha fazla zevk aldığıdır bu 
işten. 

Demem o ki, çocuk ruhumuz yani henüz çevre, 
toplum, sorumluluklar, yükümlülükler tarafından 
kısıtlanmamış, şekillendirilmemiş özümüz her 
daim içimizde durur. Hayatın kargaşası içinde 
kendine oynayacak alan bulduğunda kendini 
hatırlatır. Siz sürekli onu görmezden gelirseniz 
alınır, darılır, kırılır ve bir süre sonra insan hayatını 
anlamlı kılan, kendi öz varlığınızı anımsatan küçük 
anları size göstermekten vazgeçer. Onun için, 
aman ha, iyi bakın çocuk ruhunuza.

1924 yılında Atatürk tarafından “Çocuk Bayramı” 
olarak kutlanmasına karar verilmiş 23 Nisan’da 
sadece çocuğunuza değil, kendinize de bir hediye 
alın derim. İster oyuncakçıdan ona bir oyuncak 
alırken kendinize de alarak, ister onunla birlikte 
oynayacağınız bir oyunda çocuk ruhunuzu serbest 
bırakıp geniş bir alan ve zamanda oynamasına izin 
vererek. İlla çocuğunuzla da oynamanız gerekmez; 
kendiniz de oynayabilirsiniz. Yorgun ruhlarınıza 
iyi gelecektir, eminim.

ÇOCUK RUHU... HEP İÇİMİZDE...

Yasemin Pforr
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 
DİJİTAL BİLGİ EKRANLARI İLE DAHA DA KEYİFLİ

Sistem 9 Medya; bankalar, iletişim firmaları, fast food restoranlar, kuaförler, 
hastaneler ve otellerden sonra şimdi de Alışveriş Merkezlerine dijital bilgi 
ekranları kuruyor

Türkiye’yi Kurumsal TV (Digital Signage-
DS) sektörüyle tanıştıran Sistem 9 Medya, 

organize perakende sektörü ve AVM’lere dijital 
çözümler sunuyor. Tüketicilere keyifli alışveriş 
imkanı veren, perakende sektörüne katma 
değer yaratan Alışveriş Merkezleri, dijital bilgi 
ekranları ile daha da keyifli hale geliyor.

Türkiye’de 81 ilin yanı sıra, 5 farklı ülkede 
toplamda 14 bini aşan bilgi ve tanıtım 
ekranını kendi oluşturduğu network ile 
yöneten Sistem 9 Medya, organize perakende 
sektörü ve AVM’lere de özel TV kuruyor ve 
yönetiyor.   Bu sistem için C-NET yazılımını 
geliştiren Sistem 9 Medya,  bankalar, iletişim 
firmaları, fast food restoranları, kuaförler, 
hastaneler ve otellere sunduğu imkanları şimdi 
de organize perakende sektörüne ve AVM’lere 
sunuyor.

Sistem 9 Medya;  Cinemaximum, Cinefly, 
Favori Sinemaları, Site Sinemaları, Agora 
Sinemaları, Cinetech Sinemaları gibi 
AVM’lerde yer alan birçok sinema salonuna 
kolayca güncellenebilen Dijital Poster ve 
Dijital Ekran hizmeti veriyor.

Sistem 9 Medya;  A Plus, Tarsu, Park Shop, 
Flyinn gibi AVM’lerde ise ziyaretçilerin 
yönlerini tek dokunuşla bulabilecekleri, 
danışma merkezi gibi hizmet veren Wayfinder, 
İnteraktif Vitrin, Dijital Poster, Kurumsal TV, 
Holografik Ekran uygulamalarını yönetiyor. 

Organize Perakende Sektörü için çok çeşitli 
dijital çözümler ürettiklerini vurgulayan Sistem 
9 Medya İcra Kurulu Başkanı Kaan Akın, 
“Örneğin işletmelere sunduğumuz Dijital 
Poster ve Dijital Menü uygulamaları afiş, 
poster, katalog gibi maliyetleri çok azaltıyor. 
İşletme sahipleri, sadece maliyet yükünden 
kurtulmakla kalmıyorlar, bunun yanı sıra 
bilgi ve tanıtımlarını en son teknolojilerle 
hazırlanmış görsellerle, grafiklerle sunarak, 
tüketicilerin beğenilerini kazanıyorlar. 
Önümüzdeki dönemde reklam sektörünün 
dijitalleşmiş platformlarla birleşmesine tanık 
olacağız. Organize perakende sektörünün 
geleceğin bu teknolojisine hazırlık yapmasında 
yarar var” diyor.                                                                                    

Merkezi İstanbul’da bulunan Sistem 9 Medya, 
uçtan uca Dijital Signage (DS) entegrasyon 

çözümleri ve Dijital Ev dışı (DOOH) reklam 
kanalları konusunda lider bir firmadır. Şirket 
kurumsal TV sistemleri ve reklamcılık olmak 
üzere iki ayrı alanda faaliyet gösteriyor.
DS alanında, Kurumsal TV Sistemlerinde, 
yazılım, donanım, kurulum,teknik servis  ve 
içerik yönetimi de dahil olmak üzere  anahtar 
teslimi çözümler sunuyor. Şirketin ayrıca, 
Dijital Menuboard Sistemleri, Videowall 
Sistemleri, Dijital Danışma Noktası, İnteraktif 
Vitrin, İnteraktif Videowall, Dijital Toplantı 
Odası, Dijital Promosyon Sistemi, Toplantı 
Odası ve Otomasyon Sistemleri ile LED Ekran 
Sistemleri gibi alanlarda da özel uygulamaları 
bulunuyor.

Sistem 9 Medya, Türkiye’de 15 şehirde 200'ü 
aşkın kuaförde, 300’e yakın benzin istasyonu 
ve yüzlerce yeme-içme birimlerinde kendisine 
ait bir reklam ağını işletiyor. Kuveyt’in önde 
gelen yatırım fonlarından National Bank of 
KuwaitCapital (NBK CAPITAL), 25.11.2014 
tarihinde Sistem 9 Medya’dan hisse alarak 
ortak oldu. Şirket yönetimi, bu yıl indoor 
reklam alanlarını daha da büyütmek için 
yatırımlar yapacak.

Kaan Akın
Sistem 9 Medya İcra 
Kurulu Başkanı
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PRIMEMALL GAZİANTEP’ TE İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU
Her zaman yapmış olduğu organizasyonlarla farkındalık 
yaratan Primemall Gaziantep, İstiklal Marşımızın kabul 
edilişinin 94’ üncü yılında da yine farklı olmayı başardı. 

Primemall Gaziantep ailesi 
olarak milli mücadelemizin 
zaferini ve milletimizin 

bağımsızlığını en güzel 
duygularla ifade eden İstiklâl 
Marşı’mızın kabul edilişinin 
94’üncü yıl dönümünü idrak 
etmenin gururunu yaşıyoruz. 
Değerli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy'un Milli Mücadele sırasında 
yazdığı dizeler, milletimizin 
mücadele azmini ve cesaretini 
ölümsüzleştirmiştir. Mehmet 
Akif Ersoy’ un ‘Allah bir daha bu 
millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ 
sözü ile de o zorlu günlerle 
nasıl baş edildiğini somut bir 
şekilde göz önüne koymaktadır. 
Primemall Gaziantep’te bugünün 
anlam ve önemine yakışır bir 
şekilde tüm personel, ziyaretçileri 
ve Turgut Özal Ortaokulu Korusu 
Öğrencilerinin katılımları ile saygı 
duruşunun ardından istiklal marşı 
ile bugünü yad etmiştir. 
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ANADOLU GRUBU KÜRESEL REKABETTE 
LİDERLERİYLE FARK YARATACAK

Anadolu Grubu bünyesinde kurulan AG Akademi, liderlik eğitimlerinin 
ilk ayağı olan ‘Leader’s Touch’ lider gelişim programını başlattı. Anadolu 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, eğitimin açılışında yaptığı 
konuşmada, amaçlarının hızla değişen küresel rekabet koşullarına hâkim 
liderler yetiştirmek olduğunu söyledi. Leader’s Touch Liderlik Programı’nın 
açılışında, Anadolu Grubu üst düzey yöneticilerine eğitim veren dünyaca 
ünlü liderlik gurusu Robin Sharma “Bana göre, liderlik etmek hizmet 
etmektir.” diye konuştu.

Anadolu Grubu’nun küresel rekabete 
hazır liderler yetiştirmek amacıyla 
hayata geçirdiği Leader’s Touch liderlik 

gelişim programı kapsamında ilk eğitimler 
gerçekleştirildi.

Eğitim programının açılışına katılan Anadolu 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Özilhan, “Dünyanın 18 ülkesinde ve 10 ayrı 
sektörde çalışanlara sahip olan bir grup olarak, 
küresel rekabette bizi belirlediğimiz hedeflere 
taşıyacak yöneticilere sahip olmayı çok 
önemsiyoruz. Yöneticilerimize bu bakış açısını 
kazandırmak üzere grubumuzun ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirilen 'Leader's Touch' 
Projesi’ni hayata geçirdik. Yöneticilerimizi 
en modern yönetim bilgileriyle donatacak, 
dünyanın en etkili kanaat önderleriyle 
buluşturacağız. Sonuçta, her geçen gün 
zorlaşan çevre faktörlerine çabuk adapte olan, 
Grubumuzun belirlediği hedeflere ve başarılı 
iş sonuçlarına ulaşabilecek yetkinlikte bir 
organizasyon yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyaca ünlü liderlik gurusu Robin Sharma: 
“Liderlik etmek, hizmet etmektir”

Leader’s Touch Liderlik Programı’nın onur 
konuğu, dünya çapında ‘en çok satanlar’ 
listesinin uzun süre zirvesinde kalan Ferrari’sini 

Satan Bilge kitabının yazarı, dünya çapında 
ünlü liderlik gurusu Robin Sharma idi. 
Sharma, “Liderlik etmek, hizmet etmektir. 
İşte ve hayatta gerçekten yükselmek için, 
mümkün olduğu kadar çok sayıda insana 
mümkün olduğu kadar çok değer vermeye 
odaklanmanın işin püf noktası olduğunu 
düşünüyorum” dedi. Teknolojinin liderlerin 
efendisi olmaması gerektiğini belirten 
Sharma, “Son derece seçici olun. Her 
sosyal platformda bulunmak, her telefona 
cevap vermek ve her buluşmayı kabul 
etmek zorunda değilsiniz. Kusursuz bir 
şekilde uyguladığınız takdirde sizi zirveye 
taşıyacak birkaç önceliği bilmeniz yeterli. 
Özel hayatınızda gerçekten uyum sağlayın, 
ailenize daha fazla zaman ayırın, her gün 
okumaya veya günlük tutmaya zaman ayırın 
ve kendinize sessizlik için biraz zaman 
ayırın. ” diye konuştu.

Eğitimler kapsamında ayrıca, liderlik 
özellik ve becerilerini geliştirmede 
uzmanlaşan Boston merkezli Linkage’ın 
Kurucu ve CEO’su Phil Harkins ile 
İngiliz A&DC Kurucu ve CEO’su Nigel 
Povah, ilham verici konuşmaları ve 
gerçekleştirdikleri atölye çalışmalarıyla, 
Anadolu Grubu üst düzey yöneticileriyle bir 
araya geldiler.

TOUCH Modeli nasıl doğdu?

Leader’s Touch Liderlik Programı’nın tasarım 
aşamasında 21 ayrı kurum ve departmandan 
25 üst yöneticiyle görüşülerek, kendilerine 
“Geleceğin Anadolu Grubu liderinin 
nasıl olması gerekir?” sorusu yöneltildi. 
Yöneticilerden alınan görüşler konsolide 
edilerek TOUCH modeli oluşturuldu.

Bu program sonunda katılımcılarda ‘Stratejik 
düşünerek vizyon yaratmak’, ‘yenilikçiliğe 
önderlik yaparak değişime açık olmak’, 
‘kapasiteyi açığa çıkartmak ve beceriyi 
geliştirmek’, ‘işbirliği içinde ve duyarlı 
olmak’ ve ‘kazanmak için duyarlı olmak’ gibi 
temel liderlik davranışlarının geliştirilmesi 
hedefleniyor.

Anadolu Grubu şirketlerinde 3 farklı yönetim 
kademesi için tasarlanan Leader’s Touch 
Liderlik Programı, ilgili kademelerdeki 
yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmeyi 
amaçlıyor. Uzun soluklu olan bu eğitim 
programını, önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde tüm 
Anadolu Grubu yöneticilerinin tamamlaması 
planlanıyor.

Tuncay Özilhan
Anadolu Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı

Tuncay Özilhan & Robin Sharma
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PENDORYA AVM’DE 
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

Pendorya Alışveriş Merkezi, bu sene Çanakkale 
Savaşı’nın 100. yılı sebebiyle özel bir sergiye 
ev sahipliği yaptı. Çanakkale Savaşı sırasında 
şehit düşen 253 bin vatan evladının anısına saygı 
amacıyla düzenlenen sergi büyük ilgi gördü. 

“Çanakkale Zaferi Savaş Malzemeleri Özel 
Müzesi”olarak adlandırılan sergide Çanakkale 
Savaşı’nda kullanılan birbirinden farklı savaş 
malzemeleri, askeri kıyafetlerin yanı sıra havada 
çarpışan mermiler gibi insanı hayrete düşüren 
eşyalar sergilendi.
 
Pendorya AVM Müdürü Şehnaz Altuğ sergiyle 
ilgili olarak; “Hepimizin bildiği gibi Çanakkale 
Zaferi doğudan batıya güneyden kuzeye yurdun 
dört bir yanından insanlarımızın bedel ödediği 
büyük bir zafer. Tarihimizde ve aynı zamanda 
dünya tarihinde bu kadar derin bir iz bırakan 
savaşın 100. yıldönümü nedeniyle biz de kayda 
değer bir şey yapmak istedik ve bu amaçla bu 
müzeyi Pendorya’da sergilemeyi uygun bulduk. 
Aileler çocukları ile birlikte gelip sergiyi gezerek 
bu anlamlı günü onlara anlatıyor. Böylesine 
önemli bir tarihin anılmasına vesile olmak bizim 
için son derece gurur verici” dedi. 

Özel yöntemlerle taşınan ve içinde son derece 
değerli koleksiyonların bulunduğu sergi 22 Mart 
tarihinde ücretsiz olarak sergilendi. 
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AŞK ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER

İstanbul Devlet Opera Sanatçısı Çağnur 
Gürsan’ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda 

sunumunu üstlendiği "Aşk Üzerine Çeşitlemeler" 
Şarkı ve Şiir Dinletisi, 22 Mart Pazar günü 
Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle 
buluştu. 

Aşkın, sevginin çok çeşitli boyutlarıyla, ulusal 
ve uluslararası sanatkarların hafızalarda yer 
etmiş bestelerin ve şiirlerin müzik eşliğinde ifade 
edildiği etkinlik, izleyiciden büyük alkış aldı. 

Maçka Rotary Kulubü’yle işbirliği halinde 
düzenlenen ve tüm geliri Kansersiz Yaşam 
Derneği’ne bağışlanan şarkı ve şiir dinletisinde, 
gayrimenkul sektörünün çok iyi tanıdığı İletişim 
Danışmanı Pınar Saklıyan Koçali de gönüllü solist 
olarak sahne aldı.  

Profesyonel iş yaşamının yanı sıra, müzik 
çalışmalarını yarı profesyonel olarak sürdüren 
Pınar Saklıyan Koçali, bu sosyal sorumluluk 
projesinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu 
belirterek duygularını şöyle ifade etti: “ Sanat, 
tıkanmış duygusal ve zihinsel kanalları açmanın, 
insanın kendisi, çevresi ve doğa ile sağlıklı bir 
ilişki kurmasının en temel yolu. İnsanı besleyen 
ve yaşamı anlamlandıran sanatsal aktivitelerin 
‘kansersiz bir yaşam’ seferberliğine katılması 
çok doğru ve amacına çok da uygun. Ben de bu 
anlamlı projede, değerli hocam Çağnur Hanım’ın 
teşvik ve davetiyle gönüllü olarak yer almaktan 
büyük bir onur ve mutluluk duydum.” Pınar 
Saklıyan Koçali, Çağnur Gürsan ile önümüzdeki 
dönemde farklı sanatsal aktivitelerde, toplumsal 
fayda sağlayacak projelerde bir arada hareket 
edebileceklerini belirtiyor. Pınar Saklıyan Koçali & Çağnur Gürsan
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BOYNER, ‘KAZAK GÜNÜ’ İLE 
ENERJİ VERİMLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Perakende sektöründe ‘Yeşil Ofis’ ünvanını alan ilk şirket olan Boyner Büyük 
Mağazacılık,  WWF’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) dünya genelinde 
düzenlediği Sweater Day (Kazak Günü) etkinliğine katılarak, küresel iklim 
değişikliğiyle mücadeleye destek verdi. Kazak Günü’nde tüm Boyner 
çalışanları kazaklarını giydi, ofiste ısınma için daha az enerji harcandı.

Küresel iklim değişikliği konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla WWF 
tarafından iki yıl önce Kanada’da 

ilan edilen Sweater Day (Kazak Günü), 
Boyner Büyük Mağazacılık Merkez Ofisi’nde 
de uygulandı. Boyner çalışanları 26 Şubat 
günü rengarenk kazaklar giyerek, hem enerji 
verimliliğine dikkat çekti, hem de çalışma 
ortamına renk kattı.

Perakende sektörünün ilk Yeşil Ofis diplomasına 
sahip olan Boyner Büyük Mağazacılık’ta Kazak 
Günü’nde sıcaklık üç derece düşürülerek, enerji 

tüketimi azaltıldı. Küresel ısınma ve enerji 
verimliliği konusundaki duyarlılığı artırmak 
amacıyla renkli aktiviteler de düzenlendi. 
Çalışanlar arasında yapılan ‘en renkli kazak’ 
ve ‘en anlamlı mesaj’ yarışmasını, Ceyda Su 
isimli çalışan kazandı. Su, ödül olarak WWF’nin 
projesi kapsamında bir ‘panda’ evlat edindi. 
Su’ya günün anısına bir sertikifa verilerek, 
oyuncak panda da hediye edildi.

Boyner’den örnek çevre duyarlılığı
Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin (WWF) 
tasarruf ve iyileştirme uygulaması ‘Yeşil Ofis’ 

programına 2013 yılında üye olan Boyner 
Büyük Mağazacılık Merkez Ofisi, ‘Yeşil Satın 
Alma’ ilkelerini hayata geçirdiği, karbon 
ayaz izini azalttığı, çalışanlarını sürece dâhil 
ettiği için 4 Haziran 2014 tarihinde ‘yeşil 
ofis diploması’ almaya hak kazandı. Boyner 
Büyük Mağazacılık, toplam karbon ayak izini 
yüzde 16, su ayak izini yüzde 17 azaltarak 
emisyon azaltım hedeflerine ulaştı. Boyner 
Holding üzerinden İklim Platformu’nun da 
üyesi olan Boyner Büyük Mağazacılık, Karbon 
Azaltım Projesi çerçevesinde raporlamalar 
gerçekleştiriyor.
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SOSYAL MEDYA KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT

Sosyal medya, günümüzde hem şirketler hem 
çalışanlar için oldukça önemli bir mecra haline 
geldi. Akıllı telefon kullanımının artması 
ile her an sosyal ağlara erişebiliyor, anlık 
olarak düşündüklerimizi ve yaşadıklarımızı 
paylaşabiliyoruz.Sosyal ağların bu kadar etkin 
bir biçimde kullanılması zaman içerisinde; iş 
yapış biçimlerinden pazarlama stratejilerine kadar 
alışılagelmiş pek çok şeyi değiştirdi. Hatta, yeni iş 
tanımları ve yeni meslek grupları bile oluştu.

Sosyal medyanın hayatımızın içine önemli 
ölçülerde girmesiyle insan iletişimi yönünden 
olumlu ve olumsuz etkiler baş gösterdi. Duygusal 
ve iş ilişkileri, haber alma ve haber verme şekilleri, 
konuşma biçimleri ve iletişimin alanına giren 
daha bir çok şey adeta evrim geçirdi. Özellikle 
sosyal medya ile biten evlilikler, başlayan 
ilişkiler, duygusal yakınlaşmalar gündelik bir 
rutinimiz haline geldi. Bunun yanında, profesyonel 
iş yaşantısına da büyük etkileri olan sosyal 
medyanın kullanımı adeta ateşten bir gömlek 
halini aldı. Sosyal mecralarda yapılan yorum ve 
paylaşımlar işe alım süreçlerinde etkili olurken, 
terfi mekanizmalarında da etkilerinin olduğu 
gözlemlenmeye başlandı.

Facebook ve ilişkiler hakkında yazdığı “İlişkisi 
Yok” kitabının yazarı İletişim Uzmanı ve Sosyal 
Medya Danışmanı Nurhan Demirel, kitabının 
aynı zamanda bir sosyal medya kullanım kılavuzu 
niteliğinde olduğunu belirterek, sosyal medya 
kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında 
bilgi verdi.

Paylaşımlarınız işten atılmanıza neden olabilir
Çalışanlar tarafından doğru ve etkin kullanılan 
sosyal medya şirketlerin ürün ve hizmetlerine 
ilgiyi arttırır ve markayı geniş kitlelerle buluşturur. 
Tüketiciler ve potansiyel müşterilerle ilgili 
bilgi edinmeyi ve hızlı bir şekilde hedef kitleyle 
iletişim kurulmasını sağlar. Bu sayede marka ve 
müşteri arasında daha sıcak ve samimi bir iletişim 
ortamı oluşur. Ancak sosyal medya bu kadar 
faydalı bir mecra iken yanlış kullanıldığında da 
kişisel ve kurumsal itibarınıza zarar verebilir. 
Hatta işten atılmanıza bile neden olabilir. Peki, 
sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmek 
gerekiyor?

Şirket politikalarınızı sosyal medya üzerinden 
eleştirmeyin. Çalıştığınız şirketin ürün ve 
hizmetleri hakkında paylaşımda bulunurken 
yöneticinizin görüşüne başvurun. Dijital 
toplum karşısında kurumunuzu temsil ettiğinizi 
unutmayın.

Sosyal medyada yorum yaparken dikkatli olun. 
Kişisel ve kurumsal itibarınızı zedeleyecek 
yorumlar yapmaktan kaçının.

İşinizden şikayet etmeyin, iş arkadaşlarınızı 
kötülemeyin. Arkadaşlarınızı küçük düşürecek 
tavır ve davranışlardan kaçının.

İş arkadaşlarınızla sosyal medya üzerinden 
iletişim kurarken saygılı bir üslup benimseyin. 
Laubali konuşmalardan kaçının.

Müşterileriniz hakkında olumsuz görüşlerinizi 
sosyal medyada paylaşmayın. Eğer bir sorun 
varsa iş arkadaşlarınızla doğrudan konuşma 
yoluna gidin.

Herhangi bir sebeple işten çıkarılmışsanız 
eski işyeriniz hakkında olumsuz konuşmaktan 
kaçının. Yeni iş arayışınızda sosyal medyada 
sarf ettiğiniz yorumlar aleyhinizde delil olarak 
kullanılacaktır.

Şirketinizle ilgili proje ve toplantı detayları gibi 
özel bilgileri Facebook, Twitter, LinkedIn’de 
paylaşmayın. Şirketin gizli sayılabilecek 
bilgilerini sosyal mecralarda paylaşmayın.

Sosyal medyada ürün ya da hizmetleriniz 
hakkında paylaşılacak içerikler konusunda 
gerekirse yöneticinizden ya da bir iletişim 
uzmanından yardım alabilirsiniz.

Sosyal medyada çalıştığınız şirket adına 
paylaştığınız iletilere dikkat edin. Farkında 
olmadan telif haklarını ihlal edebilir, 
kurumunuzu zor durumda bırakabilirsiniz.

Sosyal medyada saldırgan bir tavır 
sergilemeyin. Kimseye sizinle aynı fikirde 
olmadığı için hakaret etmeyin

Tatil ve eğlence fotoğraflarınızı sosyal medyada 
paylaşırken dikkatli olun. Bu tür paylaşımlar 
için Facebook’ta oluşturacağınız özel listeleri 
kullanabilirsiniz.

Üzgün, kırgın ve öfkeli olduğunuz durumlarda ruh 
halinizi yansıtacak iletiler paylaşmaktan çekinin. 
Son pişmanlık fayda etmeyebilir.

Siyaset, spor, din, terör, cinsellik gibi konularda 
yorum yaparken dikkatli olun. Kişisel itibarınızı 
tehlikeye atacak tavır ve davranışlardan kaçının.

Samimi ve dürüst olun. Çalıştığınız şirket adına 
gerçekleştiremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayın.
Sosyal medyada sosyal sorumluluk çalışması 
yaparken dikkatli olun. Marka itibarınızı saniyeler 
içerisinde kaybedebilirsiniz.

Rakip firmaların ürün ve hizmetleri hakkında 
olumsuz görüş bildirmeyin. Rakibinize karşı 
karalama kampanyaları yürütmeyin.

Sosyal medyayı kullanırken suç işlemeyin. 
Sosyal medyada kabul görmüş davranış biçimleri 
farkında olmadan suç işlemenize ve bunun 
sonucunda yargılanmanıza neden olabilir. Hatta 
hapis cezası bile alabilirsiniz! Bu yüzden sosyal 
medyada paylaşım yaparken hakaret, iftira ve 
nefret söylemleri gibi suç kapsamına girebilecek 
paylaşımlardan kaçının.

Kişisel bilgilerimizin güvenliği son günlerde en çok konuştuğumuz konuların 
başında geliyor. Sosyal medyada özel hayatımıza ait paylaştığımız bilgiler 
yüzünden başımıza hiç olmadık sorunlar açabilir, maddi ve manevi zarara 
uğrayabiliriz. Yıllarca binbir emekle elde ettiğimiz itibarımızdan da olmak 
cabası!.. 

Nurhan Demirel
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“OPERADAKİ HAYALET” 
DEV PRODÜKSİYONU İLE ZORLU’DA

Broadway’in en uzun soluklu müzikali 8-26 Nisan tarihlerinde müzikal 
severlerle buluşuyor.

Efsanevi İngiliz besteci Sir Andrew Lloyd 
Webber'in ölümsüz eseri The Phantom of 
the Opera, (Operadaki Hayalet) 8-26 Nisan 
tarihleri arasında Zorlu’da sahne alacak. Fransız 
yazar Gaston Leroux'ın aynı adlı romanından 
uyarlanan müzikal, sayısız başarısının yanı 
sıra, dünya çapında 40 ülke, 110 şehirde, 
65,000 performansla 80 milyonluk bir izleyici 
kitlesine de sahip. Broadway ve West End’in en 
güzel örneklerini İstanbullularla buluşturmaya 
devam eden Zorlu, 8-26 Nisan tarihleri arasında 
Fransız yazar Gaston Leroux'ın aynı adlı 
romanından uyarlanan, İngiliz besteci Andrew 
Lloyd Webber'in ölümsüz eseri The Phantom of 
the Opera’yı (Operadaki Hayalet) sahnesinde 
ağırlayacak.

Paris Operası'nda hayalet olarak tanınan, yüzü 
ileri derecede deforme olmuş bir müzik dahisinin, 
yetenekli ve güzel Soprano Christine'e olan 
saplantılı aşkını konu alan The Phantom of the 
Opera, kıskançlık, çılgınlık ve ihtirasın kesiştiği 
büyülü bir hikayeyi konu alıyor.

65 bin performans, 80 milyonluk izleyici kitlesi

25 yılı aşan geçmişiyle Broadway'in en uzun 
soluklu ve en büyük prodüksiyona sahip müzikali 
Operadaki Hayalet, aynı zamanda dünya çapında 
40 ülke, 110 şehirde, 65,000 performansla 80 
milyonluk bir izleyici kitlesine sahip.

Gerard Butler’ı sanat dünyasına kazandıran 
müzikal.

İlk olarak 1986 yılında Londra’da sahnelenen 
müzikal, aradan geçen 28 yıl boyunca sadece 
Broadway’in en uzun soluklu şovu olmakla 
kalmadı, beyazperdedeki uyarlamalarıyla, Sarah 
Brightman, Gerard Butler gibi film ve müzik 
dünyasına kazandırdığı ünlü isimlerle de adından 
söz ettirmeye devam etti.
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IPEKYOL’DAN IŞILTILI VE SIMSICAK BİR YAZ
Feminen, iddialı ve bir o kadar da çarpıcı... Sezona 60’ların California 
ışıltısında giriş yapan Ipekyol kadınına bu sezon da dünyaca ünlü moda 
fotoğrafçıları Mert Alaş ve Marcus Piggot’un objektifinden, supermodel Toni 
Garrn hayat verdi. Ana teması ‘feminen kadın’ olan çekimler Los Angeles 
şehrinde gerçekleşti.

IPEKYOL
Modern ve cool yorumuyla yeni 

business, son yılların yükselen 
trendi safari, şıklığın vazgeçilmez 

ikilisi siyah&beyaz ve yazın en ferah 
esintisi uç yaz… Ipekyol İlkbahar-Yaz 2015 
koleksiyonunda pastel dokular, minimal 
kesimler, hafif ve uçuşan detaylar ile günün 
her anına ayak uydurabilen Ipekyol Denim 
alternatifleri ön planda. Renkli maskülen 
takımların bahar ışıltısına ayak uyduracağı 
koleksiyonda nakış ve dantel işlemeli tunik 
ve elbiseler de yaz sıcaklarının tamamlayıcısı 
olarak karşımıza çıkıyor.

Ipekyol Basics dünyası…

Sezonu açan ve Ipekyol kadınının iki sezonda 
vazgeçilmezi haline gelen Ipekyol Basics 
koleksiyonu ise bu sezona da rengarenk 
trikoların, ipek gömleklerin ve gündüzden 
geceye geçişin anahtar parçası haline gelen 
mono pantolonların hakimiyetinde giriş 
yaptı. Uzunlu kısalı her tarza uygun hafif 
trençkotların ve uçuş uçuş rahat elbiselerin 
de farklı bir hava kattığı Ipekyol Basics’te 
bu yaz da oldukça rahat ve renkli geçecek! 
Keten, pamuk ve krep dokuların bütünleştiği 
Ipekyol Basics koleksiyonunda limon sarısı, 
haki, pembe ve mavinin birçok tonu yazın 
vazgeçilmezi beyazla kombinleniyor.

Minimal formların feminen detaylarla dengesi

Loaferların egemenliğini sürdürdüğü Ipekyol 
İlkbahar-Yaz 2015 Aksesuar koleksiyonunda 
bu yaz maskülen formlar feminen detaylarla 
bir arada karşımıza çıkıyor. Sandaletler 
sert formlarda, hasır tabanlarda ve metalik 
dokularda sezona adım atarken; püskül, çapraz 
banlı ve kemerli stilettolar da zerafetiyle 
Ipekyol kadınının femineniğine vurgu yapmaya 
devam ediyor. Kullanılan malzemelerde 
zincirlerin ağırlığı bu sezon da hissedilirken, 
rafya da sezonun yükselen trendlerinden 
biri olarak doğal görünümlü derilerle 
kombinleniyor ve koleksiyona genç, ferah bir 
görünüm katıyor. Takılarda ise bohem etkilerin 
gölgesinde püskül detaylar, sivrilen formlar ve 
geometrik şekiller dikkat çekiyor. Minimalistik 
uzun kolyeler, abartılı çiçek formlu tasmalar 
ve incilerle süslenen zarif tasarımlar Ipekyol 
aksesuar koleksiyonunun yapıtaşları arasında 
yerini almaya devam ediyor.



23 Nisan 
P e r ş e m b e
Saat: 15.30

KENDİ 23 NİSAN’I                  
SAMSUN’DA KUTLUYOR!



VICTORIA’S SECRET’TAN İKİ YENİ SÜTYEN: 
SO OBSESSED VE VERY SEXY BARE
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YZB 2015 PERAKENDE DEVLERİNİ 
BİR ARAYA GETİRİYOR

Üretici, yerel zincir ve tüketici 
üçgeninin köprüsü Yerel Zincirler 
Buluşuyor Konferansı ve Fuarı 
YZB 2015, sektör devlerini 
bir araya getiriyor. Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu 
(TPF) tarafından bu yıl 7’ncisi 
gerçekleştirilecek olan YZB 
2015, yerli ve yabancı birçok 
firmanın desteğiyle 15-16 Nisan 
2015 tarihlerinde, İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde kapılarını 
aralayacak. 1 milyonu aşkın 
paydaşı bir araya getirecek olan 
organizasyon, bu yıl “Dönüşümü 
Başlat, Geleceği Kazan” teması 
çerçevesinde "Teknoloji" konusu 
her yönüyle ele alınacak.

Organize perakendenin en önemli halkası 
olan yerel zincir marketler, 15-16 Nisan 
tarihlerinde İstanbul'da Haliç Kongre 

Merkezi'nde 7'nci kez bir araya gelecek. Türkiye 
Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından 
düzenlenen ve organize gıda perakendesinin en 
büyük fuar ve kongre organizasyonu olan Yerel 
Zincirler Buluşuyor (YZB) 2015; üreticiden 
tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet 
sunan firmalara kadar 1 milyonu aşkın paydaşı bir 
araya getirecek. 

Globus Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından 
organize edilen ve önceki yıllarda olduğu gibi 
fuar ve kongre olmak üzere iki ayrı bölümde 
gerçekleştirilecek olan YZB 2015’te, “Dönüşümü 
Başlat, Geleceği Kazan” teması çerçevesinde 
“Teknoloji” konusu her yönüyle ele alınacak. 
Coca Cola İçecek, Eczacıbaşı, Sütaş, Unilever ve 
Ülker'in ana sponsor olduğu YZB 2015'i, bu yıl 
da onlarca sektör devi destekliyor. Hazırlıkların 
tüm hızıyla sürdüğü YZB 2015'te bu yıl da 
firmalar arasında iş birliklerinin güçlendirilmesi 
ve yeni iş birliklerine imza atılması bekleniyor.

Eczacıbaşı Girişim: “Markalarımızı 
büyüteceğiz”

Ulusal zincirlerin her geçen yıl payını artırdığı 
hızlı tüketim sektöründe, yerel zincirlerin 
desteklenmesini, ‘Girişim Pazarlama’ olarak 
çok önemsediklerini belirten Eczacıbaşı 
Girişim Geleneksel Kanal Satış Direktörü Alp 
Karahan, “Hızlı tüketim sektöründeki lider satış 
ve dağıtım şirketi olarak, tüketicilerimize her 
zaman en iyi kalite ürünleri sunmak ve kaliteden 
asla ödün vermemek temel prensibimiz” 
dedi. Karahan, “UNI markamızda Islak 
havlu grubunda ulaştığımız pazar liderliğini, 
markanın toplamında ulaşmak için kozmetik 
tarafına odaklanacağız. Ayrıca 2014’te satmaya 
başladığımız gıda markalarımızı büyüterek 
(Heinz ve Bahlsen) Türkiye pazarında hak ettiği 
yere taşımayı hedefliyoruz. Selpak markasında 
Yetişkinbezi (inkontinans) yatırımlarımız devam 
edecek. YZB’de bu ürün portföyümüzü de ön 
plana çıkaracağız" diye konuştu.

Banvit, YZB’de Körpe ile görücüye 
çıkacak

Yerel zincirlerin, penetrasyonları sayesinde, 
üreticiler için tüketici ile buluşma noktasında 
önemli bir rol oynadığını belirten Banvit 
Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü Zafer 
Tansever, yerel zincirlerin, hızlı hareket 
etmeleri ve hızlı aksiyon almaları nedeniyle 
markalara avantaj sağladığına dikkat çekti. 
Söz konusu avantajların da etkisiyle, firma 
olarak perakende sektöründe yüzde 35’lik bir 
pazar payına ulaştıklarını belirten Tansever, 
firmaların, pazarda ulaşılabilirlik ve katma 
değer yaratacak ürünleri için, mağaza 
yapılanmalarına dikkat etmelerinin önemli 
olduğunu vurguladı. YZB 2015’te yerel 
zincirlere verdikleri desteği göstermek için 
bulunduklarını aktaran Tansever; “Ön plana 
çıkaracağımız ürünler, piliç popcorn ve Körpe 
markalı yeni piyasaya çıkardığımız hazır 
ürünlerimiz olacak” dedi.

Pakmaya: “Yerel perakende büyümesini 
sürdürecek”

Yerel perakende zincirlerinin son 15 yıldaki 
büyüme trendinin, önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceğine inandıklarını kaydeden Pakmaya Satış 
ve Pazarlama Müdürü Kemal Aktaş ise, yerel 
zincirlerin perakende sektöründe üreticiye, ülke 
ekonomisine ve yerel tüketiciye olumlu katkıları 
olduğunu aktardı. Aktaş, “Bu verimli ortamı 
sağlayan yerel zincirlerin ayakta kalabilmesi ve 
ülke ekonomisine katkılarının devam etmesi için 
herkesin sorumluluk çerçevesinde hareket etmesi 
gerekiyor” dedi. Kemal Aktaş

Zafer TanseverAlp Karahan
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DÜZ KARIN İÇİN EN İYİ 11 BESİN

Kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm üzeri tehlike 
sinyalidir. Eğer kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 
cm üzerindeyseniz dikkatli olmanızı öneririm.

Karın bölgesini sıkılaştırmak için sadece 
egzersiz yapmak yeterli olmaz aynı zamanda 
doğru besinleri tüketiyor olmak da önem taşır.  
Besinlerin gücünden faydalanarak, kas miktarını 
arttırıp ve yağ yakımını hızlandırıp düz bir karına 
sahip olabilirsiniz.

Badem ve diğer yağlı tohumlar
Faydası; kas yapımı, açlık hissini azaltır. Obezite, 
kalp hastalıkları, kas kaybı, kırışıklık, kanser, 
yüksek kan basıncı ile savaşırlar.

Baklagiller
Faydası; kas yapımı, yağ yakımını sağlar, 
sindirimi düzenler. Obezite, kolon kanseri, kalp 
hastalıkları, yüksek kan basıncı ile savaşırlar.

Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler
Faydası; serbest radikalleri vücuttan 
uzaklaştırarak yaşlanmaya karşı kalkan 
oluştururlar. Kanser, kalp hastalıkları, inme, 
obezite ve osteoporoz ile savaşırlar.

Süt ve süt ürünleri (az yağlı veya yağsız 
olanlar)Faydası; güçlü kasların yapımı 
ve kilo kaybını tetikler. Osteoporoz başta 
olmak, üzere obezite, yüksek kan basıncı 
ve kanser ile savaşır.

Yulaf kepeği (şeker ilavesiz)
Faydası; enerjiyi arttırır, LDL kolesterolü 
düşürür, kan şekerini dengeler ve bağırsak 
sistemini düzenler. Kalp Hastalıkları, 
diyabet, kolon kanseri ve obezite ile 
savaşır.

Yumurta
Faydası; kas yapımını destekler, yağ 
yakımını sağlar. Obezite ile savaşır.

Hindi ve diğer yağsız etler
Faydası; kas yapımını destekler, bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Obezite ve diğer 
biçok hastalık ile savaşır.

Fıstık Ezmesi
Faydası; kas yapımını destekler, yağ 
yakımını sağlar. Obezite, kas kaybı, 
kırışıklık ve kalp hastalıkları ile savaşır.

Zeytinyağı
Faydası; kolesterolü düşürür, bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Obezite, kanser, kalp 
hastalıkları, yüksek kan basıncı ile savaşır.

Tam Buğdaylı ekmekler ve şekersiz kahvaltılık 
gevrekler. Faydaları; vücudun yağ depolamasını 
engeller. Obezite, kanser, yüksek kan basıncı ve 
kalp hastalıkları ile savaşır.

Ahududu, böğürtlen gibi kırmızı meyveler
Faydaları; kalbi korur, göz sağlığını destekler, 
denge, koordinasyon ve kısa süreli hafıza 
üzerinde etkilidir, açlık hissini engeller. kalp 
hastalıkları, kanser ve obezite ile savaşır.

Bu besinlerin etkilerinden faydalanmak için;

İki veya daha fazlasını ana menüde ve en az 
birini de ara öğünde kullanmaya çalışın.

Protein, karbonhidrat ve yağ dengesini sağlamak 
için besinleri her öğününüze paylaştırın.

Ara öğün yaparken mutlaka bir parça protein 
aldığınızdan emin olun.

Siz de karın bölgenizde ki yağlardan şikayetçi 
misiniz? Yapılan birçok çalışma karın 
bölgesinden memnun olmayan kadınların 

sayısının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. 
Sadece görsel açıdan değil aynı zamanda karın 
bölgesinde biriken yağlar sağlık açısından da tehdit 
oluşturuyor. Diyabet, yüksek tansiyon, karaciğer 
yağlanması ve kalp hastalıkları riskini önemli 
ölçüde artırıyor. Boy uzunluğunuza göre vücut 
ağırlığınız normal sınırlar içinde olabilir ancak karın 
yağlarınız fazla ise “abdominal obez” olabilirsiniz. 
Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak’ın önerileri ile 
düz karına ulaşmak imkansız değil.

Gamze Şanlı Ak
Uzman Diyetisyen
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C&A’NIN YENİ KOLEKSİYONU 
LÖSEV YARARINA SATIŞTA

C&A, doğanın cıvıl cıvıl ortamından ve bin bir renginden ilham aldığı 2015 
İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nu, Türkiye’nin en tarz kadınlarından Pınar Altuğ 
Atacan’ın ev sahipliği yaptığı bir toplantıyla tanıttı. Sezon açılışını anlamlı 
bir kampanyayla destekleyen C&A, yeni sezon ürünlerinin satışından elde 
edilecek gelirin bir bölümünü LÖSEV’e aktaracak.

C&A’nın ilkbahar ve yaz günleri için sonsuz 
seçenek ve kombin yapma fırsatı sunan 2015 
İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, bir yandan ‘Yelkenler 
Fora’ dedirtirken diğer yandan çiçek bahçelerini 
kıyafetlerinize taşıyor.

Koleksiyonda, küçük hafta sonu kaçamakları için 
hasır şapka, mavi uzun bir etek ve 70’lerden ilham 
alan beyaz bir bluz da yer alıyor, çiftlik hayatını 
şehre taşıyan tulumlar da… C&A, 1950’lerin ve 
80’lerin en iyi vintage görünümlerini de 2015 
bahar ve yaz günlerine taşıyor. 

C&A’nın 2015 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, 
Türkiye’nin en tarz kadınlarından Pınar Altuğ 
Atacan’ın da katıldığı bir toplantıyla tanıtıldı. 

C&A Türkiye, Reklam ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Zeynep Orcan Savun, yaşamın 
kendisinden ilham alan, uygun fiyatlı ve 
kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturmayı ilke 
edindiğini söyledi.

C&A’nın anneler ve çocukları için dünyayı 
daha yaşanabilir güzel bir yere dönüştürmek 
için sorumluluk hissettiğini vurgulayan Savun, 
bu kapsamda İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nun 
satışından elde edilecek gelirin bir bölümünün 
LÖSEV’e aktarılacağını açıkladı.

Pınar Altuğ Atacan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinlikte  C&A’nın sürdürülebilir 
bir yaklaşımla ürettiği koleksiyonu ile ilgili 

Atacan, “C&A’nın organik kumaşla üretilen 
sürdürülebilir ürünleri özellikle bir anne 
olarak benim büyük ilgimi çekiyor. Nasıl 
ki çocuklarımızın sağlığı için hiçbir konuda 
kaliteden ödün vermiyorsak onların sürekli 
üzerinde olan giysileri konusunda da aynı özeni 
göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 
C&A, 2015 ilkbaharında çocuklar ve bebekler 
için hiç olmadığı kadar geniş ‘sürdürülebilir 
ürünler’ yelpazesi sunuyor. Kıyafetler, onaylı Bio 
Cotton, geri dönüştürülmüş polyester ve daha 
sürdürülebilir viskoz kullanılarak hazırlanmış. 
C&A, bebeklerin ve çocukların şık ve rahat 
olmasını sağlarken, aynı zamanda gelecekte 
yaşayacakları dünyayı da korumaya yardımcı 
oluyor” şeklinde konuştu. 

Pınar Altuğ - Ayşe Kucuroğlu Ayşe Tolga Sinem Güven Zeynep Orcan Savun
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TEKNOSA, 2015 İÇİN “HEDEF 1, GELECEK 1” DEDİ
Yeni yıla yine güçlü hedeflerle giren TeknoSAlılar, Başlama Vuruşu 
Toplantısı’nda 2014 yılının değerlendirmesini yapıp, gelecek planlarını 
paylaştılar. 81 ilden 1000’e yakın TeknoSA çalışanının bir araya geldiği 
etkinlik, iş ortaklarının da katılımıyla teknoloji şovuna dönüştü.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lideri 
TeknoSA, 81 ilde olma hedefini tamamlayarak 
2014 yılını geride bıraktı. Türkiye’nin her ilinde 
olan tek teknoloji perakendecisi olma özelliğini, 
300’e yakın mağaza sayısı ile elinde bulunduran 
TeknoSA, kısa ve uzun vadeli hedefleri için yol 
haritasını paylaştı. Geleneksel TeknoSA Başlama 
Vuruşu Toplantısı için mağaza ve operasyon 
yöneticileri ve merkez ekibi, Antalya’da buluştu.

Toplantı, TeknoSA’nın Türkiye’nin bir numaralı 
teknoloji marketi olmayı sürdürme hedefi ve 
birlik olma anlayışını yansıtmak amacıyla ‘Hedef 
1, Gelecek 1’ sloganıyla gerçekleştirildi. Sabancı 
Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı 
Haluk Dinçer ve TeknoSA Genel Müdürü Necil 
Oyman tüm çalışanların bir araya geldiği gecede 
çalışanlara seslendi.

Dinçer: “Sektörün yeni sınırlarını yine 
TeknoSA çizecek”

Sabancı Holding Perakende ve Sigorta 
Grup Başkanı Haluk Dinçer, bugüne kadar 
her koşulda büyük başarılara imza atan 
TeknoSA çalışanlarının, yarının hedeflerine de 
ulaşacaklarına dair inancını paylaştı. Dinçer, 
ayrıca şunları söyledi: “2014 yılı ülkemiz, iş 
dünyası ve sektör açısından genel olarak zor 
bir yıl olmasına rağmen, TeknoSA, sektöre ve 
tüketiciye değer katan yatırımlarına devam 
ederek, mağazacılık, e-ticaret ve mobil ticaret 
alanında büyük atılımları hayata geçirdi. 
2014 yılında Ardahan, Bingöl, Hakkâri ve 
Şırnak illerinde açılan mağazalarıyla hizmet 
ağını Türkiye’nin 81 iline taşıyarak, sektörde 
kısa zamanda ulaşılması ile güç bir hedefi 
gerçekleştirdi. Tüm illerde en az bir TeknoSA 

mağazasının bulunması, tüm Türkiye’yi 
kapsayan bir teknoloji perakendecisinin var 
olması, sektör için önemli bir kilometre taşı, 
bizim açımızdan büyük bir mutluluk kaynağı 
oldu. Ayrıca, yeni teknolojik ürünlerde öncülük 
ve hizmette üstünlük anlayışıyla fark yaratan 
çalışmalara da imza attı. 2015 yılı, bugün ve 
geleceğin teknoloji perakendeciliğinin yeni 
sınırlarının yine TeknoSA tarafından çizileceği 
ve tüm paydaşlarımız için yarattığımız değeri 
daha da ileri taşıyacağımız bir yıl olacak.”

Oyman: “15. yılımız, yeniliklerin yılı olacak”

TeknoSA çalışanlarını özverili çalışmalarından 
dolayı kutlayan TeknoSA Genel Müdürü Necil 
Oyman: “Yepyeni hedeflerle yıla enerjik bir 
başlangıç yapmayı amaçladığımız bu toplantının, 
bu sene ayrı bir anlamı var. 2015, 2000 yılında 
faaliyete başlayan markamızın 15’inci yılı. Bu 
yıl, TeknoSA’nın başarı hikayesini yeni işlerle 
taçlandırmak ve onurlandırmak bizim elimizde. 
2014’te yatırımlarımızı canlı tuttuğumuz, 
dünyadaki trendleri iyi gözlemlediğimiz ve 
geleceğe dönük projeleri başlattığımız bir yıl 
oldu. 81 ile ulaşma hedefimizi gerçekleştirdik. 
Büyümemizin lokomotifi olarak gördüğümüz 
çoklu kanal stratejimiz doğrultusunda, 
mağazacılığın yanı sıra dijital kanallara ağırlık 
verdik. Türkiye’de teknoloji alışverişinde 
mesafeleri ve zamanı azalttık. 2015, sektörün 
dinamiklerine, gelişen teknolojiye ve yeni 
tüketim alışkanlıklarına paralel olarak 
yeniliklerin yılı olacak. TeknoSA çalışanlarının, 
uzmanlığı, azmi, birliği ve enerjisiyle, sektörde 
yeniliklerin merkezi yine biz olacağız. Nitekim 
henüz çok yeni, geleneksel perakendeciliğin 
kurallarını değiştirecek ve sektörde fark 

yaratacak “TeknoSA Mobil” iletişim hizmetini 
hayata geçirdik. “Her Şey Dahil Teknoloji” 
mottosuyla çıkan TeknoSA Mobil, tüketicilerin 
cihazdan mobil iletişime kadar tüm ihtiyaçlarını 
tek bir noktadan karşılamalarını sağlayan güçlü 
bir hizmet. Müşterilerimizle temas noktalarını 
artıran ve müşterilerimizin teknoloji deneyimini 
zenginleştiren katma değerli hizmetler, yeni 
ürünler ve yeni işbirlikleriyle atılımlara devam 
edeceğiz ” diye konuştu.

Geleceğin TeknoSA’sı ve Teknolojinin Geleceği 
Paylaşıldı

TeknoSA çalışanlarının 5 gün boyunca bir 
araya geldiği toplantılarda, şirketin hedefleri ve 
gelecek vizyonu paylaşıldı. LG, Samsung, TP 
Vision, Vestel, HP, Lenovo, Microsoft, Paraf, 
Inca, INGbank, Woox ve Asus’un katkılarıyla 
gerçekleştirilen etkinlik, fuar alanı ve aktiviteleri 
ile şölene dönüştü. Tedarikçiler, toplantıda 
geleceğin teknolojilerine ve çözümlerine dair 
sunumlar gerçekleştirdi. Hayata değer katan 
teknolojileri müşterilere bir bütün olarak sunmak 
adına yeni projeler geliştirmenin yolunun, birlik 
olmaktan geçtiği vurgulandı.

TeknoSAlılar Çocuklar için Oyuncak Yaptı

Geleneksel Başlama Vuruşu Toplantısı için 
Türkiye’nin 81 ilinden bir araya gelen TeknoSA 
çalışanları, bu yıl da çocuklar için çalıştı. Geçen 
yıl yaptıkları bisikletlerle Antalya’daki çocukları 
mutlu eden TeknoSAlılar, bu yıl da doğal 
malzeme olması nedeniyle çocuklar için sağlıklı 
olan ahşap oyuncaklardan yaptılar. Oyuncaklar, 
Türkiye’nin her bölgesinde anaokullarına hediye 
edilecek.
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CanPark AVM  Mercedes-Benz araç 
çekilişi talihlisi Gülizar Çakmak 
çekilişte kazandığı aracının anahtarını 

Alişan ve Özge Ulusoy'un elinden aldı. Özge 
Ulusoy tarafından sunumu yapılan etkinlikte 
Alişan sevilen şarkıları ile ziyaretçilere keyifli 
anlar yaşattı. Farkındalık Stüdyosu tarafından 
düzenlenen etkinliğe katılanlar oldukça keyifli 
anlar yaşayarak bol bol alışveriş yapmayı da 
ihmal etmediler.

AVM Müdürü Yavuz  Güler :Ziyaretçilerimizin 
yoğun ilgisi bizi çok memnun etti.Bölgenin en 
önemli çekim gücüne sahip bir AVM olmanın 
sorumluluğu ile daha bir çok etkinliğe ev 
sahipliği yapacağız dedi

CANPARK TALİHLİSİNİ BULDU
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FORUM İSTANBUL ÇEVRE DUYARLILIĞINI 
ISO 14001 İLE KANITLADI

Forum İstanbul, LRQA-LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE 
tarafından kirliliğin önlenmesi, yasalara uygunluk ve sürekli iyileşme 
konusundaki denetlemeleri sonucu Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası’na 
değer bulunan bir alışveriş merkezi oldu.

Faaliyetleri ve sosyal bilinç yaratmaya yönelik 
etkinliklerinde her zaman çevre duyarlılığını 
ön planda tutan Forum İstanbul, dünyanın 
önde gelen bağımsız denetim ve belgelendirme 
kuruluşlarından birisi olan LRQA-LLOYD’S 
REGISTER QUALITY ASSURANCE tarafından 
yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
belgelendirme denetiminden geçer not aldı. 
Forum İstanbul böylece, Türkiye’de ISO 14001 
Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası alan alışveriş 
merkezi unvanını kazandı.

Forum İstanbul son 2 yıldır çevre politikasının 
bir parçası olarak, alışveriş merkezinin günlük 
operasyonlarında önemli iyileştirmelere imza attı. 
Su, atık ve enerji verimliliği açısından kendini 
geliştirmek yeni stratejiler üretti. Son 2 yıllık 
dönemde alışveriş merkezinin elektrik tüketimi 
%29, gaz tüketimi ise %75 azaldı.

Forum İstanbul, çevre politikası uyarınca 
alışveriş merkezinde kat ettiği ilerleme kadar geri 
dönüşüme teşvik eden “Katla katla uçak olsun, 
mesajın hedefi vursun!” etkinliğiyle dikkat çekti, 
sürdürülebilir dünya için gerçekleştirilen “Dünya 
Saati” etkinliği kapsamında 1 saat boyunca 
kullandığı enerjiyi düşürdü.
Forum İstanbul, geri dönüşüm, enerji tüketimi 
ve çevresel farkındalık konularındaki başarıları 
sonucu değer görüldüğü ISO 14001 sertifikasıyla 
birlikte; faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin, 
çevresel etkilerini politikalarında ve standartta 
öngörülen şartlara uyacak şekilde değerlendirme 
kabiliyetine sahip olduğunu kanıtlamış oldu.

Forum İstanbul son 2 yıldır %29 daha az 
elektrik tüketiyor…

Multi Türkiye AVM Yönetimi kıdemli 
direktörü Joao Xavier, “Forum İstanbul olarak 
kuruluşumuzdan bugüne ilklere imza atan 
bir AVM olduk. Bugün de 1 yıl süren yoğun 
çalışmaların ardından ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Sertifikası ile ödüllendirildi, uluslararası 
Çevre Yönetim Sistemleri standartlarına uygun 
bulunarak bu sertifikayı almaya hak kazandı” 
dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Forum İstanbul su, atık ve enerji verimliliği 
açısından kendini geliştirmek için yeni 
stratejiler üretiyor. Son 2 yıldır, dikkatli 
bir izleme sistemi kullanılmaya başlanarak 
alışveriş merkezinin elektrik tüketimi 
%29, gaz tüketimi ise %75 azaldı. Çevre 
politikalarımızın bir parçası olarak, alışveriş 
merkezinin günlük operasyonlarında 
önemli iyileştirmelere gidildi. Kendi 

ekibimiz, geri dönüşüm prosedürleriyle ilgili 
bilgilendirildi.”Firma faaliyetlerinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi, 
bu etkilerin büyüklüklerinin değerlendirilmesi, 
sonrasında da bu etkilerin en aza indirilmesi 
konusunda yardımcı olan ISO 14001, kurumları 
daha yaşanabilir bir çevre için ihtiyaçları göz 
önünde bulundurarak çevre politikaları ve 
stratejiler geliştirmeye teşvik ediyor.
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AVM’LER MOBİL CÜZDAN MOKA İLE BÜYÜYECEK
Yeni nesil mobil cüzdan projesi Moka, tüketicilere olduğu kadar ek 
özellikleriyle AVM yönetimlerine ve mağazalara da önemli avantajlar 
sağlıyor. AVM Yatırımları Konferansı’nda konuşan Moka Genel Müdürü 
İlker Uzkan, AVM’lerin ziyaretçilerini daha yakından tanımalarını ve pratik 
çözümler sunmalarını sağlayan Moka hakkında bilgi verdi. 

Türkiye’nin yeni nesil ödeme ve CRM 
uygulaması Moka’nın AVM yönetimlerine 
ve mağazalara sunduğu özellikler, Alışveriş 

Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından 
düzenlenen 7. AVM Yatırımları Konferansı’nda 
paylaşıldı. 

Etkinlikte bir oturum düzenleyen Moka Genel 
Müdürü İlker Uzkan, kredi kartlarını ve sadakat 
kartlarını akıllı telefonlara taşıyarak ödeme yapmayı 
kolaylaştıran ve daha güvenli kılan dijital cüzdan 
Moka’nın perakendecilere de önemli yararlar 
sağladığına dikkat çekti. Uzkan, “İşinizi büyütecek 
kadar akıllı” mottosunu hayata geçiren Moka’yı 
kullanan AVM’lerin ziyaretçilerini tanıyıp, onlara 
özel pazarlama yaparken, AVM içindeki deneyimi 
de iyileştirebilecekleri ve mobil ödeme alarak ciro 
takibi de yapabilecekleri yeni özellikleri tanıttı.

Ziyaretçilerin kullanabileceği bir mobil uygulamaya 
sahip olmayan AVM’ler bulunduğunu belirten 
Uzkan, “Bazı AVM’lerin ise mobil uygulaması 
olsa da ziyaretçilere somut fayda sağlamadığı 
için yeterince kullanıcısı yok. Moka’nın AVM’ler 
için hazırladığı uygulama, AVM yönetimine 
olduğu kadar ziyaretçilere ve markalara da birçok 
avantaj sağlıyor. Bir trend değil, aktif olarak 
kullanılabilecek ve işleri gerçekten kolaylaştıran bir 
teknolojik çözüm sunuyoruz” diye konuştu.

Yeni bir iletişim kanalı

Moka’nın her şeyden önce AVM ile ziyaretçiler 
arasında yeni ve etkili bir iletişim kanalı olarak 
kullanabileceğini belirten Uzkan, “Örneğin bir 
süredir AVM’yi ziyaret etmeyen müşterilere kısa 
hatırlatmalar ‘push’ bildirim ya da SMS olarak 
gönderilebilir; kiracı ve iş ortaklarının reklam 
mesajları direkt iletilebilir. Ziyaretçilere somut 
bir fayda sağlama kapsamında ise, örneğin AVM 
içindeki oto yıkamaya bırakılan aracın işlemlerinin 
tamamlandığı ve hazır olduğu, müşteriye 
kolayca bildirilebilir. AVM'lerin kullandıkları 
ya da henüz kullanmadıkları fiziksel sadakat 
kartlarının sanallaştırılması, içinde birikenlerin 
gerçek para olarak kullandırılması da Moka’nın 
yapabilecekleri arasında bulunuyor. Bu özellik 
sayesinde müşteriler AVM içinde harcadıkça 

kazanıyor, kazandıklarını da yine AVM içindeki 
markalarda kullanabiliyor” dedi.

Etkinliklerden haberdar ediyor

AVM içinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 
de Moka aracılığı ile duyurulabileceğini 
ifade eden Uzkan, “Push mesaj şeklindeki 
bildirimlerin içinde yer alan ‘Takvime ekle’ ve 
‘Paylaş’ gibi seçenekler etkinliklere daha çok 
ziyaretçinin katılmasına da yardımcı olacaktır. 
Ayrıca ziyaretçilerin çoğu zaman kuponlarını 
kaybettiği, duyurmak için büyük bütçeler 
harcanan çekilişler de uygulama içinden 
duyurulabilir; katılım bilgileri uygulama içinde 
saklanabilir. Uygulamanın yönlendirme özelliği 
ise akıllı telefonun gerçek bir navigasyon cihazı 
gibi çalışmasını ve kişinin AVM içinde bir 
noktadan diğerine kolayca gitmesini sağlar” 
dedi. 

Yoğunluk haritası özelliği

İlker Uzkan, Moka’nın AVM yönetimlerinin 
en büyük sorunlarından biri olan yoğunluğun 
ölçümlenmesi konusunda da etkin bir 
çözüm getirdiğini vurguladı. Uzkan, Moka 

ile birlikte gelen Yoğunluk Haritası özelliği 
sayesinde, AVM içinde yoğunluğun azaldığı 
yerlerde doğru kiracıların ve doğru etkinliğin 
konumlanabilmesinin sağlanabildiğini 
söyleyerek, “Ziyaretçi trafiğini raporlayan 
bu haritalarla, AVM’nin en değerli yerleri 
ölçülebilir, daha az kullanılan alanlar gün içinde 
bile kolaylıkla belirlenebilir” dedi. 

Otoparkta araç kaybetmenin teknolojik çözümü

Moka’nın AVM otoparkları ve vale 
uygulamaları ile ilgili olarak da pratik 
çözümler sunduğuna değinen Uzkan şu 
bilgileri verdi: “Özellikle birden fazla 
girişi bulunan otoparklarda yaşanan araç 
kaybetme sorunu, yerini iBeacon teknolojisi 
ile otomatik konum kaydetmeye bırakıyor. 
Böylece uygulamayı açan ziyaretçi, aracının 
otoparkın neresinde bulunduğunu kolayca 
görebiliyor. Otopark ödemesinin akıllı telefon 
üzerinden yapılabilmesi de çıkıştaki uzun araç 
kuyruklarını ortadan kaldırıyor. Aynı şekilde, 
ziyaretçi girişte valeye teslim ettiği aracı AVM 
önüne çıkmasına gerek kalmadan, telefonundan 
tek dokunuşla çağırabiliyor; vale ödemesini de 
yine telefonundan yapabiliyor.”

İlker Uzkan 
Moka Genel Müdürü
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ANKARA’DA İŞ DÜNYASINI UÇURAN LANSMAN
Başkent iş dünyası, havaalanından 27 km uzakta CIP Lounge konforunda 
buluştu. Bayraktar İnşaat’ın Via Twins Projesi iş dünyası ve basına “Business 
Class” lansmanla tanıtıldı.

Ankara iş dünyası, Bayraktar İnşaat’ın Via 
Twins’in lansmanında buluştu. CIP Lounge 
konseptindeki lansmanda iş dünyasına standart 
ofisten business class ofise geçişte en uygun 
fiyatlar sunuldu.

Ankara iş dünyasına sınıf atlatacak Via Twins 
projesinin lansmanı 12 saat süren VIP davetle 
yapıldı. Bayraktar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Bayraktar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
lansman sabah saat 11.00’de başladı ve gece saat 
23.00’e kadar sürdü. Business Class ofislerin 
görücüye çıktığı lansmanda o güne özel yüzde 35 
kazanç ve hemen teslim avantajıyla sınırlı sayıda 
ofis satışı da gerçekleştirildi. Lansman dolayısıyla 
mart ayı sonuna kadar avantajlı fiyatlarla satışa 
devam edildi.

Ankara iş dünyasının büyük ilgi gösterdiği 
lansman toplantısı “Business Class” konseptiyle 
özel ve ayrıcalıklı bir davetle gerçekleştirildi. 
İş dünyası lansmana business class sınıfı uçak 
bileti konseptindeki davetiyelerle çağrıldı. VIP 
lansmanda Türkiye’de ilk defa havaalanı dışında 
CIP Lounge konforu ve keyfini yaşayan iş 
dünyasına sanal ortamda uçuş deneyimi yaşatıldı. 
Ankaralı işadamları, lansman için özel getirtilen 
Boeing 737 uçak simülatörü ile uçtu. Mehmet 
Bayraktar ve Ankara iş dünyasının önde gelen 
isimleri kokpite oturarak, sanal uçağı Esenboğa 
Havalimanı’na indirirlerken, ilginç ve eğlenceli 
görüntüler yaşandı.

VIP lansmanda ayrıca gün boyu dünya 
mutfaklarından özel örnekler sunuldu. Konuklar 
canlı müzik performansı eşliğinde sürpriz 
ödüllerle keyifli bir gün geçirdi.

60 YILLIK TECRÜBEDEN OFİS 
DÜNYASINA YENİ SOLUK

Via Twins Projesini basına tanıtan Bayraktar 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Bayraktar, başkent iş dünyasını Ankara’nın en 
değerli bölgesi Söğütözü’nde ayrıcalıklı ofis 
konforunu yaşamaya davet etti. “Bayraktar 
İnşaat olarak 60 yılı aşkın bilgi birikimimiz ve 
tecrübelerimiz ışığında Ankara’da ofis ihtiyacını 
çözmek için geliştirdiğimiz projelerimizden 
birini daha bugün iş dünyası ile buluşturuyoruz” 
diyen Bayraktar, şunları söyledi:

“Ankara’nın en prestijli iş merkezi olmasını 
öngördüğümüz Via Twins Projesini, her 
ayrıntısıyla iş yaşamındaki güvenlik ve 
profesyonellik anlayışına uygun olarak 
gerçekleştirdik. Söğütözü'nde, Başkentimizin 
en hızlı gelişen aksı Eskişehir yolu üzerindeki 
merkezi konumuyla Via Twins, en çok 
ziyaret edilen AVM’ler, en çok tercih edilen 
iş merkezleri, en iyi hastaneler ve 5 yıldızlı 
otellerin hemen yanı başında yer alıyor. Şu an 
içinde bulunduğumuz iki kulelerden oluşan 
iş merkezimiz metroya sadece 300 metre, 

şehirlerarası otobüs terminaline (AŞTİ) yaklaşık 1 
kilometre, tren garına 4,5 kilometre, havaalanına 
ise 27 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

33 katlı 2 kule ve kuleleri birbirine bağlağan bir 
bloktan oluşan Via Twins’te 66 ila 193 metrekare 
aralığında kullanım alanlarına sahip toplam 200 
adet A+ ofis bulunuyor.”

Binanın ilk 10 katına uluslararası bir oteller 
zincirinin talip olduğunu açıklayan Bayraktar, 
“Otel ile birlikte Via Twins iş dünyasının her türlü 
ihtiyacını karşılayabilecek bir “Business Class” iş 
merkezi olarak hizmet verir hale gelecek” dedi.

HELİKOPTER PİSTİ, VİP GİRİŞ

Bayraktar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Bayraktar, projenin öne çıkan “business 
class” ayrıcalıkları hakkında da bilgi verdi. Buna 
göre; yüksek standartlardaki ofislerin her biri 
akıllı bina otomasyon sistemleriyle donatıldı. Bina 
içerisine 250 adet güvenlik kamerası yerleştirildi, 
kartlı güvenlik sistemlerinin alt yapıları kuruldu. 
İkiz kulelerin her birinde acil durumlarda 
kullanıma açık birer helikopter pisti yer alırken, 
bina girişinde 160 metrekarelik şık karşılama 
lobisi, ana girişin dışında VIP girişi oluşturuldu. 
Ortak alanlar ve sunulacak profesyonel hizmetler 
ofis kullanıcılarına zaman kazandıracak şekilde 
tasarlandı. Call center, 7/24 güvenlik hizmeti, 

Mehmet Bayraktar
Bayraktar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
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teknik servis, genel temizlik ve benzeri birçok özel 
hizmetin bulunduğu Via Twins’te araç kiralama, 
şoförlü transfer hizmeti, otel rezervasyonu, 
vale hizmeti, kuru temizleme ve terzi, sekreter, 
catering, araç yıkama ve bakımı, concierge gibi 
hizmetler de unutulmadı.

HEM MADDİ HEM MANEVİ ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ

Bayraktar, akıllı binanın maddi olduğu kadar 
manevi enerjiyi de koruyan sistemlerle 
donatıldığını anlattı. Bayraktar, “Yeşil enerji 
modelleri kullanılan binada, aynı anda hem ısıtma 
hem de soğutma sistemini çalıştırabileceğiniz 
dört borulu fan-coil sistemi kuruldu. Maksimum 
seviyede enerji tasarrufu sağlayan Water Source 
Heat Pump sistemi kullanıldı. Binanın dış cephe 
camları, güneş ışınlarını kırıcı özelliği ile enerji 
tasarruflu olarak imal edildi ve yurtdışından 
özel olarak ithal edildi. Türkiye’de ilk defa 
kullanılan, yüzde 60 daha etkin güneş kontrolü 
yaparak ısıtma ve soğutma masraflarından tasarruf 
sağlayan Guardian Sunguard High Performence 
Bright Green 40/29 camlar kullanıldı. Bu cam 
kullanımıyla sadece maddi değil manevi verimlilik 
de amaçlandı. Söz konusu camlar, içeriden dışarıya 

bakıldığında doğala en yakın şeffaflık algısı 
sağlayarak çalışma ortamındaki verimsizliğin 
ve mutsuzluğun azaltılmasına yardımcı olurken, 
ışık kırılmasıyla çalışan metal temelli yapısı 
sayesinde ise dışarıdan bakıldığında güneşli 
havada parlak, yeşil bir renk yansıtarak 
adeta doğa ile birlikte yaşayan bir cephe 
yaratıyor. Yine projemizde çevre sulamada 
geri dönüşümlü yağmur suyu kullanımı için 
gerekli sistemler oluşturuldu. Ofislerde klima 
ve havalandırma sistemleri kişi başı asgari 
taze hava ihtiyacına göre projelendirildi” diye 
konuştu.

YANGINA KARŞI PANİK KAPILAR

Bayraktar ayrıca yangın sistemleri ve kesintisiz 
jeneratör sistemleri konusunda şu bilgileri verdi:

“Yangını erken ve kat bazında fark eden yangın 
sistemlerinin yanısıra uluslararası yangın 
pompaları, 120 dakika yangına dayanıklı panik 
kapılar kullanıldı. Yangın merdivenlerinde 
basınçlandırma, kat hollerinde duman emiş, 
otoparklarda karbonmonoksit tahliye sistemi 
bulunuyor. Binada 4 adet full beslemeli 
jenaratör sistemi bulunuyor. Telekom ve uydu 

tesisatının yanısıra fiber optik kablo altyapısı 
ile hızlı ve güvenilir internet erişimi için bütün 
koşullar oluşturuldu. Via Twins’te 4 normal ve 
1 adet acil durum asansörü mevcut. Asansörler 
full programlanabilir özellikte. Via Twins’te 
ortak alanlar, kat holleri, wc'ler, peyzaj, otopark 
sistemleri hazır halde. 548 kapalı, 131 açık ve 53 
misafir olmak üzere toplam 732 araçlık otoparkı 
bulunuyor.”

EN DOĞRU YATIRIM KARARI

Bayraktar, kiralamada da avantajlı öneriler 
getirdikleri Via Twins projesinde ofis fiyatlarının 
460 bin ila 1.3 milyon TL aralığında değiştiğini 
bildirdi. Bayraktar, “İstanbul’daki Viaport, Viaport 
Venezia, Via Land, Viaport Houses&Suites, 
Viaport Marina projelerinin ardından Ankara’da 
da konfor ve prestij arayan iş dünyasının 
temsilcilerini Via Twins’e davet ediyoruz. Via 
Twins, hemen taşınma fırsatı ve esnek ödeme 
seçenekleriyle en doğru yatırım kararlarınızdan 
biri olacak” dedi. Bayraktar, işadamlarını ayrıca, 
Bayraktar İnşaat olarak yürüttükleri ofis projeleri 
arasında ihtiyaçlarına en uygun tercihi yapmak 
üzere oluşturdukları Via Ofis Dünyası portalına 
davet etti.

Emin Bayraktar - Mehmet Bayraktar



MALl&MOTTO / H ab erler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

4.
sa

yı
 /

 N
isa

n 
20

15

84

TEKNOLOJİ TÜKETİCİDEN İŞLETMELERE 
DOĞRU EL DEĞİŞTİRİYOR

Deloitte’un raporuna göre, 2015 yılında akıllı telefonlarını yenileyenlerin sayısı 
1 milyarı aşacak. Mağazalarda akıllı telefonları ile ödeme yapanlar artacak. 
Basılı kitap satışları e-kitap satışlarından beş kat fazla olacak. Giyilebilir 
teknoloji, 3D baskı çözümleri, nesnelerin interneti (IoT), insansız hava araçları 
gibi teknolojiler tüketicilerden ziyade işletmelerden talep görecek.

12 Mart 2015, İstanbul - Denetim, vergi, yönetim 
danışmanlığı, kurumsal finansman ve kurumsal 
risk alanlarında dünyanın en büyük profesyonel 
hizmet firmalarından biri olan Deloitte, “14’üncü 
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) 
Öngörüleri” raporunu yayımladı. Rapor çok geniş 
bir yelpazede ilginç detaylar sunuyor.

Deloitte Türkiye TMT Endüstri Lideri Tolga 
Yaveroğlu raporla ilgili olarak “Akıllı telefonlar 
henüz ‘cüzdan’ statüsüne erişmediler ancak 2015 
yılının bir kırılma noktası olacağını öngörüyoruz. 
Bu yıl, dünyadaki akıllı telefonların %10’u ayda 
en az bir kez mağazalarda ödeme yapma amacıyla 
kullanılacak.” dedi.

Teknoloji                                                                                                                             

Bilgi teknolojilerinde bireysel öncülüğün 
sonu mu geliyor? Geçtiğimiz yıllarda akıllı 
gözlükler ya da büyük ekranlı telefonlar gibi yeni 
teknolojiler önce tüketiciye, sonra da iş dünyasına 
sunuluyordu. Fakat 2015 yılında bu akım tersine 
dönmeye başlıyor giyilebilir teknoloji, 3D baskı 
çözümleri, insansız hava araçları gibi teknolojiler 
tüketicilerden önce işletmelerden talep görecek.

Nesnelerin interneti, insanların değil: 
Termostattan ışığa, çamaşır makinelerinden su 
ısıtıcılarına kadar birçok ürününü kontrol eden 
tüketiciler yerine, 2015 yılında 1 milyar internete 
bağlanabilen cihazın %60’ından fazlası işletmeler 
tarafından satın alınacak veya kullanılacak. 
Nesnelerin interneti akımı kapsamında birbirine 
bağlanabilen cihazların değerinin 10 milyar 
dolar olacağı ve cihazlarla gerçekleştirilen işlem 
değerinin de 70 milyar dolar civarında olacağı 
tahmin ediliyor.

Niş ve yüksek profilli insansız hava araçları: 
2015 yılında insansız hava araçlarının çok 
çeşitli endüstriyel ve sivil yönetim uygulamaları 
olacak. Askeri amaçlı olmayan insansız hava 
araçları satışlarının yaklaşık 300 bin adet olarak 
gerçekleşeceği, bunun da mevcut kurulu tabanı 
1 milyon adet seviyesine yükselteceği tahmin 
ediliyor. Her ne kadar tüketiciler ve üreten 
tüketiciler çoğunluğunu satın alacak olsa da, 
gelirin çoğunluğu işletmelerden elde edilecek.

3D baskı devrimi: 2015 yılında dünya 
genelinde yaklaşık 1,6 milyar değerinde, 220 
bin adet 3D yazıcı satılacak. Ama bu her evde 
bir “fabrika”nın olacağı anlamına gelmiyor. 
Bu 3D yazıcılarının toplam gelirinin % 80’i 
tüketicilerden ziyade işletmelerden gelecek. 
Bu da demek oluyor ki asıl 3D devrimi işletme 
pazarında yaşanacak.  

Internetten sipariş verip mağazadan gidip alma 
dönemi yükselişte: 2015 yılında Avrupa’da, 
internetten satın alınan ürünlerin teslim 
alınabildiği mağaza ya da lokasyon sayısı yarım 
milyona ulaşacak. Bu da, bir önceki yıla göre 
% 20 artış demek… Bu özellik, tüketicilerin 
internet’ten sipariş verip, ürünlerini istedikleri 
yerden gidip alabilmelerine imkân tanıyor.

Nano uydular yükselişte: 2015’in sonunda 
500’den fazla nano uydu (10 kg’ın altındaki 
uydular), yörüngede olacak. Nano uydular, 
geleneksel uydulardan daha ucuz ve hafif olması, 
yerleştirmesi, test etmesi ve fırlatması daha 
kolay olması ile bir hayli ilgi çekici bulunuyor. 
Fakat tüm bu özelliklerine rağmen mevcut uydu 
pazarını yerinden etmek yerine ona dâhil olması 
bekleniyor.

Medya     
                                                                                                                            
Videonun yükselişi televizyonu yerinden 
edemiyor:  Kısa online-video kliplerin ve 20 
dakikadan daha kısa programların izlenme 
oranı, tüm yıl boyunca izlenen videoların 
%3’ünden daha az olması bekleniyor. Kısa 
online içeriklerin, uzun geleneksel televizyon 
programlarının yerini alması izlenme 
oranları ve elde edilen gelirler açısından 
değerlendirildiğinde şimdilik söz konusu 
bulunmuyor.  

“Harcamaz” denilen Y kuşağı TMT’ye para 
harcıyor:  Kuzey Amerikalı Y kuşağı, 2015 
yılında bayrağı elinden bırakmıyor; geleneksel 
ve dijital içeriğe kişi başına ortalama 750 
dolar harcıyor. Y kuşağı, televizyona, müziğe, 
bilgisayar oyunlarına, kitaplara, spora, video 
yüklemeye ve hatta gazetelere para harcıyor.

Baskı ölmüyor, en azından kitaplar için: 
Kitapların satışından elde edilen gelir, e-kitap 
satış gelirinin 5 katı büyüklüğünde olacak. 
E-kitap, dijitalleşmenin CD, gazete ve dergi 
satışlarını etkilediği gibi, kitap satışlarını 
etkileyemiyor. 18-34 yaşları arasındaki genç 
nüfus, kendilerinden önceki nesil gibi kitaplara 
bağlı, aynı okuma oranına sahipler ve kitaplara 
para ödemeye hazırlar.
 
Telekomünikasyon          
                                                                                                    
Temassız mobil ödemeler hız kazanıyor: 
2015 yılının sonunda, dünya çapında mobil 
telefonlarla yapılan ödemeler kırılma noktasına 
ulaşacak. 2015, bu özelliğin kullanılabilmesi 
için finansal kurumlar, tüketiciler ve cihaz 
satıcıları tarafından ihtiyaç duyulan ön koşulların 
tamamen karşılanabildiği ilk yıl olacak. 2015’te, 
dünyadaki akıllı telefonların % 10’u ayda en 
az bir kez mağazalarda ödeme yapma amacıyla 
kullanılacak. 2014 yılında bu oran, binde 5 idi. 

Akıllı telefonunu yenileyenler ilk defa 1 milyarı 
aşacak: 2015 yılında dünyada 1.35 milyar akıllı 
telefon satılacak fakat bunların 1 milyardan 
fazlasını, hali hazırda akıllı telefonu olan kişilerin 
bir üst model ile telefonlarını güncellemesi 
oluşturacak. Ekran, hız, hafıza, yazılım ve 
tasarım, akıllı telefonların daha yenileri ile 
değiştirilmesi için başı çeken sebepler arasında 
yer almaya devam edecek.

Genişbant hızı %20 artacak: Dünya çapında 
genişbant internete sahip evlerin sayısı %2 
artarak 725 milyona ulaşacak.   Birçok ülkedeki 
genişbant hızı ise ortalama %20 artacak. 2015 
yılında, hızlı genişbanta erişimi olanlar ile 
sıradan genişbant hızına sahip olanlar arasındaki 
fark açılmaya devam edecek. Bu fark özellikle 
abonelerin kesintisiz video izleme gibi yüksek 
hız gerektiren uygulamalarda elde ettiği farklı 
deneyimlerle kendini gösterecek.

Tolga Yaveroğlu
Deloitte Türkiye TMT Endüstri Lideri
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SELENA GOMEZ’İN ADIDAS NEO 
İLKBAHAR / YAZ 2015 KOLEKSİYONU

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, 
adidas NEO İlkbahar/ Yaz 2015 Koleksiyonu’nu 
hayranlarının beğenisine sundu.

Global stil ikonu ve adidas NEO Label konuk 
tasarımcısı Selena Gomez’in hazırladığı 
koleksiyon, gösterişli spor giyimden ilham alıyor; 
modern spor parçaları şehir stili ile birleştiriyor.

Spor giyimin moda defilelerinde ön planda yer 
alma trendini yorumlayan adidas NEO ve Selena 
Gomez; yeni koleksiyonda spor salonunda 
giyilen siluetleri sokak stili ile birleştiriyor. 
Koleksiyonda yer alan kapüşonlu üstler, eşofman 
altları ve bomber ceketlerde gösterişli görünümü 
oluşturmak için file, polar ve denim gibi faklı 
kumaşları kullanıyor.
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DÜNYACA ÜNLÜ ÖDÜLLÜ GÖSTERİLER 
VIALAND OLYMPIA SİRK’İNDE

Türkiye’de eğlence anlayışını değiştiren VIALAND, alışılmışın dışındaki 
şovlarıyla ve dünyaca ünlü ödüllü gösterileri ile eğlence dünyasının kapılarını 
aralamaya devam ediyor. 

Büyük ilgi gören Olympia Sirk’i, VIALAND 
gösteri merkezinde gösterilerine devam 

ediyor. VIALAND’de çocuklar doyasıya 
eğlenirken, anne ve babalarda aradıkları her 
şeyi 200’ün üzerindeki mağazası, keyifli yeme 
içme mekânları, bowling ve sinema salonları ile 
eğlence ve alışveriş zevkini birleştiren VİALAND 
AVM’de bulabiliyor.

Gittiği her ülkede ilgiyle takip edilen ve ödül alan 
sanatçılardan oluşan kadrosuyla Olympia Sirki, 
muhteşem sahne şovları, sihirbazlık gösterileri, 
çelik ip üstünde denge oyunları, palyaçolar, 
muhteşem akrobasi gösterileri ve daha birçok 
nefes kesen ödüllü gösteri ile 7’den 70’e herkesi 
bekliyor.

Dünyada iki kişiden biri olan, birçok uluslararası 
ödülü bulunan Brezilya’lı jonglör Rogério 
Piva’yı ve ip üzerinde topuklu ayakkabı ile 
yürüyen Lily’yi izlediğinizde gözlerinize 
inanamayacaksınız. 
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DOĞUŞTAN SAHİP OLDUĞUMUZ 
16 RUHSAL HEDİYE

Kadın ya da erkek hepimiz doğarken 
aslında hediyelerle dünyaya geliyoruz. 
Bu bildiğimiz paketli hediyeler 

değil, hayat boyunca bizi sağlıklı tutacak, 
motivasyonumuzu artıracak, ruh sağlığımızı 
koruyacak ve günlük işlerimizde aksayan 
tüm noktaları çözümleyecek hediyeler. 
Üstelik sadece bir ya da iki tane değil. Tam 
16 ruhsal hediyeyle dünyaya geliyoruz. Oysa 
birçoğumuz sahip olduğumuz bu hediyelerin 
farkında bile değiliz. Spiritüel Gelişim Uzmanı 
Gülnur Ünal, hem farkındalığımızın artması 
hem de bu hediyelerin işlevsel hale gelebilmesi 
için neler yapmamız gerektiğini, sorunları 
nasıl çözümleyeceğimizi bakın nasıl anlatıyor: 

1-İÇ SESİNİZİ DİNLEYİN
İç sesinizin bilgeliğine inanın. O size asla yalan 
söylemez. Ona güvenin. Tereddüte düştüğünüz 
bir olay, konu ya da kişi varsa iç sesinize sorun. 
“Yanlış” diyorsa bilin ki o kişi ya da olay 
yanlıştır. Ya da tam aksi.

2-DIŞ SESİN GÜCÜNE İNANIN
Söylenen her söz büyü etkisine sahiptir. 
Konuştuğunuz, kullandığınız her sözcüğe dikkat 
edin. Çünkü onlar bir gün sizin gerçeğiniz 
olacaktır.

3-SESSİZLİKLE İLETİŞİM KURUN
Herhangi bir konuda kararsız mı kaldınız? Dışarı 
çıkın. Doğada yürüyün. Tek başınıza, sessiz bir 
ortamda olun. Haftada bir gün, birkaç saat bunları 
yaptığınızda duygusal blokajlarınız açılacaktır. 

4-DERİN NEFESLER ALIN
Yemek yemeden, su içmeden yaşayabiliriz ama 
nefes almadan asla. Her gün derin derin nefes 
alın. Nefes stresi azaltır, sakinleştirir. Gün içinde 
kendinize zaman ayırın ve derin nefes almaya 
odaklanın.

5-GÖZLERİNİN İÇİNE BAKIN
İnsanlarla iletişim kurarken gözlerinin içine 
bakın. Boş bakan gözler boş bir zihin demektir. 
Karşınızdaki kişinin gözlerinin içine bakarak 
konuşmak, güvenli iletişim sağlar.

6-TARAFSIZ GÖRÜŞLERİ DİNLEYİN
Kişisel gelişim, yalnızlığı seven kişi olmak 
değildir. Sorunlarınızı kendi başınıza 
çözemezsiniz. Hayatınızdaki insanların kişisel 
gelişiminizin bir parçası olduğunu unutmayın. 
Size yakın olduğuna, tarafsız davrandığına ve sizi 
geliştirdiğine inandığınız 12 kişiyi belirleyin. Bu 
kişilerle bağınızı güçlendirin.

7-ARKADAŞLARINIZLA BULUŞUN
El ele vermek en büyük hediyedir. Karşılıklı 
destek olmanın gücüne inanın. Sevdiğiniz 
arkadaşlarınızın yanında olun ve onlara yalnız 
olmadıklarını hissettirin. Aynı enerji size de 
dönecektir. 

8-İYİLİK YAPIN
Birine manevi destek vermek kendinizi iyi 
hissetmenizi sağlar. Zor durumda olan kişilere 
yardım edin. Dünyada olumlu görmek istediğiniz 
değişimin bir parçası olmak için çabalamak 
size enerji katar. Örneğin, sokaktaki kedi ya da 
köpekleri besleyin. 

9-İŞİNİZİ LABARATUVAR GİBİ DÜŞÜNÜN
Sevin ya da sevmeyin eğer çalışıyorsanız, 
işyerinizi bir labaratuvar gibi görün. Orada 
deneyler yaptığınızı hayal edin. Deneyleri 
ulaşmak istediğiniz kariyer gibi düşünün. Bu 
davranış, yaptığınız işi sevmenizi ve hedefe 
ulaşmak için sizi motive eder.

10-SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ KAĞIDA YAZIN
Yapmaktan keyif aldığınız, mutlu olduğunuz 
aktiviteleri küçük bir kağıda yazıp her 
gün görebileceğiniz bir yere asın. Örneğin 
buzdolabının üzerine… Mutlulukla yapacağınız 
her şey çoğalır. 

11-ACILARINIZIN GİTMESİNE İZİN VERİN
Ruhsal ya da bedensel hissettiğiniz acılarınız 
varsa, iki dakika bu acıya odaklanın. O acıyı 
hissederek derin derin nefes alıp verin. Bunu 
düzenli olarak yapın. Böylelikle sizi üzen 
acıların gitmesine izin vermiş olacaksınız. 

12-KAHKAHAYLA GÜLÜN
Aslında her birimizin eşsiz bir mizah duygusuna 
sahibiz. Hayatı fazla ciddiye almayın. Kahkaha 
atabileceğiniz arkadaşlarınızla birlikte olun. 

13-BÜYÜMENİN TADINI ÇIKARIN
Yaş almak eğlenceledir. Geriye dönüp bakın. Her 
yıl 365 gün farklı şeyler yaşadınız ve bunlar size 
tecrübe olarak döndü. Tecrübeleriniz de daha iyi 
seçimler yapmanız için sizi olgunlaştırdı. Şimdi 
bu bilgeliğin tadını çıkarın.

14-KENDİ HİKAYENİZİ YAZIN
Kendinize şu soruyu sorun: “Bir hikaye 
yazsaydım başrolü nasıl kurgulardım?” İşte bu 
hikayenin başrol oyuncusu da yönetmeni de, 
senaristi de sizsiniz. Hikayenin kahramanına 
hedeflediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. 

15-YARATICILIĞINIZI BESLEYİN
Kalbimizden ya da zihnimizden her gün 
onlarca filtresiz düşünce geçer. Kimini saçma 
bulur, kimine fazlaca güveniriz. Bu aslında 
yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için bir fırsattır. 
Saçma olduğunu düşünseniz de yaratıcılığınızı 
küçümsemeyin. İlham perinizi besleyin. 

16-TIKANAN NOKTAYI BULUN
Kendinizi büyük bir resim olarak düşünün. Bu 
resim, beden, zihin ve ruhun birleştiği meta-
farkındalıktır. Her şey uyum içinde mi? Nerelerde 
aksama var belirleyin. İlerleme sağlamak için geri 
dönüp tıkanan noktanın neresi olduğunu bulun ve 
onu ortadan kaldırın.

Gülnur Ünal
Spiritüel Gelişim Uzmanı
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MABEL MATİZ
GÖK NEREDE 

EŞKİYA
ŞENER ŞEN - YEŞİM SALKIM - UĞUR YÜCEL 

HADİ İNŞALLAH
MURAT BOZ - BÜŞRA PEKİN 

PUSLU KITALAR ATLASI
İHSAN OKTAY ANAR 

KÜRK MANTOLU MADONNA 
SABAHATTİN ALİ 

KAYAHAN
KAYAHAN’IN EN İYİLERİ 1 

TEOMAN
ESKİ BİR RÜYA UĞRUNA 

SERKAN KAYA

YORUM FARKI 2 
LİNET

GÖNÜL BAHÇEM 

PEK YAKINDA
CEM YILMAZ - TÜLİN ÖZEN 

KIŞ UYKUSU
HALUK BİLGİNER - DEMET AKBAĞ 

UNUTURSAM FISILDA
MEHMET GÜNSUR - FARAH ZEYNEP ABDULLAH 

KÖTÜ ÇOCUK

KÜÇÜK PRENS

BÜŞRA KÜÇÜK 

ANTOINE DE SAINT - EXUPERY

O ADAM BURAYA GELECEK
PUCCA 
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FIFTY SHADES OR GREY  

CHILAI BY MAHMUT ORHAN -  2 

4 MEVSİM KİTAP OKURKEN DİNLENECEK KLASİKLER 

LA VIE EN ROSE 

KARMA

KARMA

KARMA

KARMA

EQUALIZER - ADALET

BOYHOOD - ÇOCUKLUK

DRACULA UNTOLD - DRACULA BAŞLANGIÇ

THE HUNGER GAMES MOCKINGJAY PART-1 / AÇLIK OYUNLARI ALAYCI KUŞ1 

DANZEL WASHINGTON - CHLOE GRACE MORETZ 

PATRICIA ARQUETTE - ELLAR COLTRANE 

DOMINIC COOPER - LUKE EVANS 

JOSH HUTCHERSON - JENNIFER LAWRENCE 

DUMB&DUMBER TO - SALAK İLE AVANAK GERİ DÖNÜYOR
JEFF DANIELS - JIM CARREY 

ADULTERY
PAULO COELHO 

THE DECISION BOOK : FIFTY MODELS FOR STRATEGIC THINKING
ROMAN TSCHAPPELER 

IT’S NOT HOW GOOD YOU ARE,IT’S HOW GOOD YOU WANT TO BE 
PAUL ARDEN 

THE FAULT IN OUR STARS

FIFTY GREAT SHORT STORIES

JOHN GREEN

MILTON CRANE 

KARMA
NR 1 DANCE HITS 2015 
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FİLİZ ÖZKOL 
İŞ DÜNYASI BURÇ 

YORUMLARI

İ İ

Ğ

Gelirleriniz artacak, fakat tüm bu çabalar sizi 
de yoracak. Ortaklıklar iş ve kariyer yaşamı-
nızda önemli bir yer alacak. Retro Jüpiter ve 
Satürn güçlü bir işbirliği içine girdiler.. Şimdi-
ye kadar keşfetmediğiniz dostluk duygularını-
zın sizi yeniden şekillendirdiğini göreceksiniz. 
Dostluk ve arkadaşlık duyguları size para 
kazandıracak. Yine bu günlerde, yolculuklar 
ve aile içi ilişkiler gündem kazanacak, bekle-
diğiniz misafirler gelecek. Bu doğrultuda yeni 
kişilerle tanışacak ve yeni projelerin eşiğinde 
kendinizi bulacaksınız. Birçoğunuz sanat ak-
tiviteleri ile maddi kazanımlar elde edeceksi-
niz. Özgürlüğünüzü istediğiniz alanda rahat-
ça kullanırken doğru kararlar vereceksiniz.

Yaşamdan birçok şey bekliyorsunuz. Düşün-
celerinden yararlanabileceğiniz dostluklar ku-
racak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde 
olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, 
size son derece kolay gelecek. Kariyerinizi 
genişletmek amacı içindesiniz. Maaş artışları 
ve terfiler sizi bekliyor. Bu sürprizlere hazırlıklı 
olun. Riskler size yakışıyor ve bu atılımlar-
dan alnınızın akıyla sıyrılıyorsunuz. Kariyer 
evinizdeki kare açı sizi hırslandıracak. Hedef-
leriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapa-
bilirsiniz.

Gücünüzün yavaşladığını hissederek, kendi-
nizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. 
Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarını-
zın sırları konusunda ketum davranacaksınız. 
Yakın dostlarınızın sözlerinden ve davranış-
larından etkileneceksiniz. Suskun ve gizem-
li bir havaya girecek ve düşünceleriniz hiç 
kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Bu 
dönemde yanlış düşünceler içinde çevrenizi 
yargılarken, eleştirici olabilirsiniz. Kendi ima-
jınıza yönelik gayretler içinde bulunacaksınız. 
Dış görünüşünüz için harcamalarda buluna-
caksınız.

Finans olanaklarınızı arttırıcı işler yapmak ve 
bu dönemde başarılı çalışmaların altına imza 
atmak istiyorsunuz. Size statü sağlayacak 
parasal kazançlarınızı arttırıcı yönlendirmeler 
verirken, aynı zamanda zorlayıcı şartlar su-
nacaktır. Bu engeller hırsınızı körükleyecek, 
inatçı yönlerinizi ortaya çıkaracak. Sosyal 
yönleri güçlü ve kariyer sahibi kişilerden des-
tek alacaksınız. Atacağınız yanlış bir adım, 
projelerinizde, işlerinizde ve anlaşmalarınız-
da istenmeyen noktalara gelmenize neden 
olabilir. Sevdiklerinizi kolayca ikna etmeyi ba-
şararak isteklerinizi yaptıracaksınız. Korku-
suzca başlattığınız cümlelerden karşınızdaki 
kişiler ister istemez etkilenecekler.
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Satın alma ve sahiplenme isteğiniz üst se-
viyede olacak, gösterişli olmaya eğilimli bir 
yapı sergileyeceksiniz. Bütçenizi aşmama 
konusunda dikkatli olmalısınız. İş arkadaş-
lıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel 
tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde 
olacaksınız. Eğer esnek davranmazsanız, zıt 
düşüncelerinizden farklı tepkiler alarak, olma-
sı gereken durumların pozisyonları bozula-
caktır. Bazı karşıt düşüncelere karşı taktikler 
geliştirmeniz gerekebilir. Ele aldığınız konula-
rı zorlamanın anlamı yok. Birçok yerden mad-
di değerler gelecek ve isteklerinizde büyük bir 
artış olacak.

Dış görünüşünüz ve  özel çabalarınız önem 
kazanacak. Fakat, olaylar karşısındaki duy-
gusal tepkilerinizin derecesini iyi ayarlayarak, 
günlük yaşantınızdaki dengeleri bozmaya-
caksınız. Bir çok olumlu pozisyon sizi bekli-
yor. Karşılaşacağınız engellerle mücadele 
edecek güçtesiniz. Çevrenizdeki kişileri ana-
lizci bir gözle irdeleyerek, kendi doğrularını-
zı çıkarmak isteyeceksiniz. Zamanın hızla 
aktığı aktif bir aya giriyorsunuz. Hedefleriniz 
doğrultusunda bilinçli hareket etmenin vere-
ceği avantajlı günler sizi bekliyor. Bugünlerde 
sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın. Bu 
şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor 
pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız.

Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsu-
nuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabile-
cek bu durum, fakat bu özelliğiniz sizi bazen 
çok zor durumda bırakıyor. Sistemli çalıştığı-
nız zaman, istediğiniz parasal kazançlara ka-
vuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşma-
lısınız. Duygusal yaşantınızda hareketlenme 
ve canlılık söz konusu. Her alanda başarılı 
olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz 
konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi ko-
nularda değişik önerilere açıksınız. Yapmanız 
gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz 
şartların uyum sağlaması konusunda ortak bir 
payda oluşturmanız.

Yine bu dönemde  araştırma yönünüzün 
ağırlık kazanmasıyla, ilgilendiğiniz konular 
üzerinde odaklanacak ve çözümler doğrul-
tusunda olumlu adımlar atacaksınız. Aşırı 
görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazi-
fe olmayan konularda da çaba sarf ederek, 
yoğun günler geçirebilirsiniz. Ama tüm bun-
lar yaşam enerjinizin giderek azalması ve 
yorgunluk demektir. . Patronlarınızla daha 
iyi anlaşırken, iş sorumluluğunuz artacaktır. 
İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda akıllı 
ve hızlı davranacaksınız. Aktif ve hızlı çalışan 
beyniniz, karşınıza çıkacak fırsatları kullanma 
konusunda tüm yeteneklerini ortaya koyacak.

Geriye bıraktığınız yıllarda; ilişkiniz için gös-
terdiğiniz çabaların ne kadarı size fayda sağ-
ladı veya ne kadarının zararını gördünüz. 
İşte, tüm bunları iyice düşünmeli ve olması 
gerekeni uygulamalısınız. Satürn’ün öğretileri 
sıkıcı ve ağır olacaktır. Eğer başarırsanız, üs-
tünüzden bir yük kalkacak. Alışkanlıklarınızı 
gözden geçirmenizde yarar var. Gerçekten, 
bu yıl yaşam okulundan mezun olmaktan 
başka şansınız yok. Özellikle, ilişkiler konu-
sunda sınanacaksınız. Gireceğiniz ortamlar-
da karşılaşacağınız fırsatlar ufkunuzun geniş-
lemesine neden olacak.

Yurt dışından gelen misafirlerinizi karşılaya-
cak, onları ağırlayacak ve iş yemeklerinde 
aynı zamanda eğleneceksiniz. Başlayacağı-
nız seyahatlerin size çok önemli katkıları ola-
caktır. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman daha 
başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Tartışma-
larda üstünlük sağlayacak, karşı taraf üzerin-
de etkin fikir hakimiyeti sağlayacaksınız. Or-
tak çalışmalarınız ve dostluklarınızda hakim 
bir tavır sergileyerek kendi düşüncelerinizi 
karşı tarafa dikte edeceksiniz. Aktif bir imaj 
sergilemeniz nedeniyle, çevrenizdekiler sizin 
gücünüzden yararlanmak isteyebilirler. 

Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül 
getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi des-
tekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler 
istediğiniz şansı size verecekler ve birçok 
fırsatı bir arada yakalayacaksınız.. İşinizde 
yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendi-
nizin için uygun koşulları hazırlama konusun-
da ideal bir yıl olacağından emin olabilirsiniz. 
Satürn size ödül vermeye hazırlanıyor. Derin 
araştırma gereken konularda kendinizi ispat 
edeceksiniz. Bu ay sosyal ilişkilerinizin seyrini 
maddi kazançlara döndürebilirsiniz Çevreniz-
deki olayları lehinize kolayca çevireceksiniz.

Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül 
getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi des-
tekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler 
istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok 
fırsatı bir arada yakalayacaksınız. On iki yıl-
dan sonra finans konusunda muhteşem bir 
destek alıyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı 
bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun 
koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay 
olacağından emin olabilirsiniz. Kişisel değer 
kavramlarınız önemli ve bu nedenle, kararsız 
ortalıkta dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz. 
Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki 
hataları yapmamalısınız.
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 City'S Nişantaşı 432.967 1 Forum Ankara Outlet 153.447 1 Forum Kayseri 112.650
2 Forum İstanbul 336.850 2 ANKAmall 139.461 2 Forum Mersin 104.137
3 Marmara Forum 303.125 3 Kentpark 49.692 3 Forum Trabzon 96.016
4 İstanbul Cevahir 250.395 4 Gordıon 49.155 4 Espark 95.976
5 Kanyon 235.100 5 Cepa 43.427 5 Forum Gaziantep 89.907
6 Vialand 174.281 6 Taurus 41.127 6 Gebze Center 78.563
7 M1 Meydan Ümraniye 104.147 7 Acity Outlet 36.391 7 Antalya Migros AVM 69.652
8 İstinyepark 90.659 8 Anatolium Ankara 28.522 8 Prime Mall Gaziantep 64.856
9 Brandium Ataşehir 84.629 9 Nata Vega Outlet 26.237 9 Terracity 63.086

10 Palladium Ataşehir 84.375 10 Next Level 26.076 10 Forum Bornova 63.063
11 Trump 80.348 11 Panora 19.264 11 Özdilek Park Antalya 59.364
13 Viaport Outlet 71.925 12 365 AVM 18.242 12 Konya Kent Plaza 57.306
12 MarmaraPark 69.338 13 Atlantis 17.849 13 MarkAntalya 49.539
14 Sapphire Çarşı 68.637 14 Tepe Prime Avenue 12.350 14 Prime Mall İskenderun 45.610
15 Akasya Acıbadem 64.145 15 Bilkent Center 12.055 15 Forum Çamlık 43.374
16 Buyaka 62.770 16 Antares 11.273 16 Serdivan Park 41.376
17 Astoria 49.281 17 Arcadium 8.537 17 Deepo Outlet Center 40.897
18 Capitol 48.798 18 Kızılay AVM 6.342 18 Forum Aydın 38.972
19 212 İstanbul Power Outlet 42.839 19 Gimart Outlet 5.962 19 Kule Site AVM 38.465
20 Torium 39.106 20 Armada 4.431 20 Outlet Center İzmit 36.665
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 City'S Nişantaşı 432.967 1 Forum Ankara Outlet 153.447 1 Forum Kayseri 112.650
2 Forum İstanbul 336.850 2 ANKAmall 139.461 2 Forum Mersin 104.137
3 Marmara Forum 303.125 3 Kentpark 49.692 3 Forum Trabzon 96.016
4 İstanbul Cevahir 250.395 4 Gordıon 49.155 4 Espark 95.976
5 Kanyon 235.100 5 Cepa 43.427 5 Forum Gaziantep 89.907
6 Vialand 174.281 6 Taurus 41.127 6 Gebze Center 78.563
7 M1 Meydan Ümraniye 104.147 7 Acity Outlet 36.391 7 Antalya Migros AVM 69.652
8 İstinyepark 90.659 8 Anatolium Ankara 28.522 8 Prime Mall Gaziantep 64.856
9 Brandium Ataşehir 84.629 9 Nata Vega Outlet 26.237 9 Terracity 63.086

10 Palladium Ataşehir 84.375 10 Next Level 26.076 10 Forum Bornova 63.063
11 Trump 80.348 11 Panora 19.264 11 Özdilek Park Antalya 59.364
13 Viaport Outlet 71.925 12 365 AVM 18.242 12 Konya Kent Plaza 57.306
12 MarmaraPark 69.338 13 Atlantis 17.849 13 MarkAntalya 49.539
14 Sapphire Çarşı 68.637 14 Tepe Prime Avenue 12.350 14 Prime Mall İskenderun 45.610
15 Akasya Acıbadem 64.145 15 Bilkent Center 12.055 15 Forum Çamlık 43.374
16 Buyaka 62.770 16 Antares 11.273 16 Serdivan Park 41.376
17 Astoria 49.281 17 Arcadium 8.537 17 Deepo Outlet Center 40.897
18 Capitol 48.798 18 Kızılay AVM 6.342 18 Forum Aydın 38.972
19 212 İstanbul Power Outlet 42.839 19 Gimart Outlet 5.962 19 Kule Site AVM 38.465
20 Torium 39.106 20 Armada 4.431 20 Outlet Center İzmit 36.665
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 City'S Nişantaşı 86.223 1 ANKAmall 6.346 1 Highway Outlet 11.113
2 Kanyon 57.235 2 Antares 6.017 2 Sera Kütahya 6.779
3 Buyaka 54.425 3 Bilkent Center 5.270 3 Kayseri Park AVYM 5.522
4 Viaport Outlet 18.469 4 Kentpark 4.708 4 Deepo Outlet Center 4.413
5 Capitol 18.122 5 Tepe Prime Avenue 4.200 5 Korupark AVM 3.548
6 Özdilek Park İstanbul 11.312 6 Cepa 2.236 6 Özdilek Park Antalya 3.544
7 Trump 11.032 7 Nata Vega Outlet 2.162 7 Gebze Center 2.904
8 İstinyepark 10.699 8 Gordıon 2.137 8 Espark 2.834
9 Astoria 10.631 9 Armada 1.913 9 Palladium Antakya 2.443

10 Akasya Acıbadem 8.708 10 Panora 1.730 10 Malatya Park 2.391
11 Sapphire Çarşı 8.295 11 365 AVM 1.725 11 Forum Mersin 2.105
13 Arena Park 6.391 12 Taurus 1.494 12 Ceylankaravil Park 2.077
12 Palladium Ataşehir 5.319 13 Forum Ankara Outlet 1.308 13 Zafer Plaza 1.903
14 Vialand 4.975 14 Acity Outlet 1.223 14 Antalya Migros AVM 1.810
15 Kozzy 4.528 15 Atlantis 1.206 15 Sanko Park 1.772
16 Marmara Forum 4.311 16 Gimart Outlet 1.133 16 Bursa Kent Meydanı 1.641
17 Zorlu Center 4.224 17 Anatolium Ankara 1.071 17 Forum Trabzon 1.581
18 Forum İstanbul 3.931 18 Next Level 1.045 18 Terracity 1.580
19 Olivium Outlet Center 3.170 19 Park Vera 482 19 Anatolium Bursa 1.529
20 212 İstanbul Power Outlet 3.022 20 Kızılay AVM 73 20 Agora AVM 1.498
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 City'S Nişantaşı 86.223 1 ANKAmall 6.346 1 Highway Outlet 11.113
2 Kanyon 57.235 2 Antares 6.017 2 Sera Kütahya 6.779
3 Buyaka 54.425 3 Bilkent Center 5.270 3 Kayseri Park AVYM 5.522
4 Viaport Outlet 18.469 4 Kentpark 4.708 4 Deepo Outlet Center 4.413
5 Capitol 18.122 5 Tepe Prime Avenue 4.200 5 Korupark AVM 3.548
6 Özdilek Park İstanbul 11.312 6 Cepa 2.236 6 Özdilek Park Antalya 3.544
7 Trump 11.032 7 Nata Vega Outlet 2.162 7 Gebze Center 2.904
8 İstinyepark 10.699 8 Gordıon 2.137 8 Espark 2.834
9 Astoria 10.631 9 Armada 1.913 9 Palladium Antakya 2.443

10 Akasya Acıbadem 8.708 10 Panora 1.730 10 Malatya Park 2.391
11 Sapphire Çarşı 8.295 11 365 AVM 1.725 11 Forum Mersin 2.105
13 Arena Park 6.391 12 Taurus 1.494 12 Ceylankaravil Park 2.077
12 Palladium Ataşehir 5.319 13 Forum Ankara Outlet 1.308 13 Zafer Plaza 1.903
14 Vialand 4.975 14 Acity Outlet 1.223 14 Antalya Migros AVM 1.810
15 Kozzy 4.528 15 Atlantis 1.206 15 Sanko Park 1.772
16 Marmara Forum 4.311 16 Gimart Outlet 1.133 16 Bursa Kent Meydanı 1.641
17 Zorlu Center 4.224 17 Anatolium Ankara 1.071 17 Forum Trabzon 1.581
18 Forum İstanbul 3.931 18 Next Level 1.045 18 Terracity 1.580
19 Olivium Outlet Center 3.170 19 Park Vera 482 19 Anatolium Bursa 1.529
20 212 İstanbul Power Outlet 3.022 20 Kızılay AVM 73 20 Agora AVM 1.498
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 İstanbul Cevahir 496.691 1.689.672 1 ANKAmall 265.278 887.811 1 Forum Bornova 287.893 1.234.197
2 İstinyepark 351.058 1.206.683 2 Kentpark 171.643 609.100 2 İzmir Optimum Outlet Center 253.343 861.727
3 Forum İstanbul 325.842 1.104.517 3 Cepa 145.326 438.272 3 Agora AVM 155.688 661.601
4 Marmara Forum 265.168 895.154 4 Armada 133.722 387.424 4 Korupark AVM 143.798 757.555
5 Viaport Outlet 242.139 667.466 5 Panora 122.100 562.407 5 Espark 140.046 688.462
6 Kanyon 223.970 754.119 6 Gordıon 94.240 408.496 6 Forum Mersin 136.631 822.323
7 Zorlu Center 212.945 482.676 7 Ankara Optimum Outlet Center 89.708 298.751 7 MarkAntalya 131.817 542.116
8 MarmaraPark 206.116 884.880 8 Nata Vega Outlet 89.094 212.712 8 Terracity 104.967 522.022
9 Palladium Ataşehir 205.764 839.635 9 Taurus 79.630 229.815 9 Forum Trabzon 101.876 596.355

10 İstanbul Optimum Outlet Center 195.635 506.832 10 Kızılay AVM 74.861 140.245 10 Adana Optimum Outlet Center 93.977 335.486
11 Akasya Acıbadem 184.915 494.703 11 Forum Ankara Outlet 72.389 163.387 11 Antalya Migros AVM 93.286 334.965
13 Capacity 175.749 676.756 12 Acity Outlet 66.111 141.021 12 Highway Outlet 91.625 186.245
12 Tepe Nautilus 170.477 482.627 13 Antares 62.131 199.508 13 Forum Çamlık 85.395 596.826
14 Aqua Florya 156.480 390.582 14 Atlantis 58.314 206.339 14 Özdilek Park Antalya 84.811 269.238
15 Buyaka 154.049 455.902 15 Next Level 58.051 122.918 15 Forum Kayseri 80.699 431.109
16 City'S Nişantaşı 153.633 358.625 16 Tepe Prime Avenue 31.973 90.814 16 Bursa Kent Meydanı 78.729 278.667
17 Trump 151.711 360.650 17 Arcadium 25.897 73.419 17 Zafer Plaza 73.974 269.438
18 CarrefourSA Maltepe Park 144.657 585.424 18 Bilkent Center 24.740 56.169 18 Outlet Center İzmit 73.773 208.116
19 Vialand 138.298 376.990 19 365 AVM 24.663 80.909 19 Forum Aydın 72.353 266.061
20 Mall Of Istanbul 133.556 306.334 20 Anatolium Ankara 12.485 20.204 20 Konya Kent Plaza 71.517 346.031
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 İstanbul Cevahir 496.691 1.689.672 1 ANKAmall 265.278 887.811 1 Forum Bornova 287.893 1.234.197
2 İstinyepark 351.058 1.206.683 2 Kentpark 171.643 609.100 2 İzmir Optimum Outlet Center 253.343 861.727
3 Forum İstanbul 325.842 1.104.517 3 Cepa 145.326 438.272 3 Agora AVM 155.688 661.601
4 Marmara Forum 265.168 895.154 4 Armada 133.722 387.424 4 Korupark AVM 143.798 757.555
5 Viaport Outlet 242.139 667.466 5 Panora 122.100 562.407 5 Espark 140.046 688.462
6 Kanyon 223.970 754.119 6 Gordıon 94.240 408.496 6 Forum Mersin 136.631 822.323
7 Zorlu Center 212.945 482.676 7 Ankara Optimum Outlet Center 89.708 298.751 7 MarkAntalya 131.817 542.116
8 MarmaraPark 206.116 884.880 8 Nata Vega Outlet 89.094 212.712 8 Terracity 104.967 522.022
9 Palladium Ataşehir 205.764 839.635 9 Taurus 79.630 229.815 9 Forum Trabzon 101.876 596.355

10 İstanbul Optimum Outlet Center 195.635 506.832 10 Kızılay AVM 74.861 140.245 10 Adana Optimum Outlet Center 93.977 335.486
11 Akasya Acıbadem 184.915 494.703 11 Forum Ankara Outlet 72.389 163.387 11 Antalya Migros AVM 93.286 334.965
13 Capacity 175.749 676.756 12 Acity Outlet 66.111 141.021 12 Highway Outlet 91.625 186.245
12 Tepe Nautilus 170.477 482.627 13 Antares 62.131 199.508 13 Forum Çamlık 85.395 596.826
14 Aqua Florya 156.480 390.582 14 Atlantis 58.314 206.339 14 Özdilek Park Antalya 84.811 269.238
15 Buyaka 154.049 455.902 15 Next Level 58.051 122.918 15 Forum Kayseri 80.699 431.109
16 City'S Nişantaşı 153.633 358.625 16 Tepe Prime Avenue 31.973 90.814 16 Bursa Kent Meydanı 78.729 278.667
17 Trump 151.711 360.650 17 Arcadium 25.897 73.419 17 Zafer Plaza 73.974 269.438
18 CarrefourSA Maltepe Park 144.657 585.424 18 Bilkent Center 24.740 56.169 18 Outlet Center İzmit 73.773 208.116
19 Vialand 138.298 376.990 19 365 AVM 24.663 80.909 19 Forum Aydın 72.353 266.061
20 Mall Of Istanbul 133.556 306.334 20 Anatolium Ankara 12.485 20.204 20 Konya Kent Plaza 71.517 346.031
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We Are All Completely Beside Ourselves / 
Karen Joy Fowler, beni isminden yakalamış 
bir roman. Türkçeye Hepimiz Tamamıyla 
Kendimizi Kaybettik başlığıyla çevrilen 
kitabın İngilizcesi ile bir yurtdışı seyahatinde 
karşılaştım. Ne kitap ne de yazar hakkında bir 
fikrim olmamasına karşın, hem adıyla hem 
de yazarın mevcut altı romanı ve üç öykü 
kitabı olmasıyla ilgimi çekti. Kitabı aldığım 
tarihte henüz Türkçeye çevrilmemişti. 2015 
yılı başında Aylak Kitap tarafından Türkçeye 
çevrilip piyasaya sürüldü.

Kitap hayvan hakları ihlali içinde yoğrulmuş 
bir aile öyküsü ya da tam tersi bir aile 
öyküsü içinde yoğrulmuş bir hayvan hakları 
savunması olarak algılanabilir. Ancak çok 
daha derin bir kitap. Roman sevgiyi anlatıyor. 
Sevginin saflığını, güzelliğini, yakıcılığını, 
acıtmasını, bağlayıcılığını, dayanıklılığını, 
zayıflığını, etkisini özetle sevgiyi her açıdan 
anlatan bir kitap. Aile kavramını, ailenin insan 
hayatına etkisini iyisiyle, kötüsüyle masaya 
yatırmış yazar. 

Kitabın ana karakteri Rosemary, öyküsünü 
otuz sekiz yaşında anlatmasına rağmen, 
kendi deyimiyle ortadan başlayıp öyküsüne 
yirmi iki yaşından başlıyor. Kitap boyunca 
ilerlerken zaman zaman geri, zaman 
zaman ileri gidiyor zamanda. Kendisi ile 
dalga geçmek için kullandığı ironik ifade 
biçimi, öykünün derinliğini etkilemiyor. 
Çocukluğunda insanları bıktıracak kadar çok 
konuşan Rosemary’nin büyüdükçe diline ket 
vuracak kadar içinde sakladığı acıyı kapatmak 
için seçtiği bu dil, aksine daha da ortaya 
çıkarıyor öykünün insanın kalbine dokunan 
notalarını. Bir yandan gülümserken bir yandan 
da yüreğinizin sızladığını hissediyorsunuz. 
Türk okurunun alıştığı süslü bir dil yerine 
son derece süslemesiz sade bir dil kullanmış.  
Birbirinin içine geçmiş aile ve hayvan hakları 
öyküsü insanı derinden etkiliyor. Birçok 
konuda ve katmanda insanı düşünmeye, 
sorgulamaya iten bir kitap. Kitabın Türkçeye 
çevrilerek Türk okurlara da sunulmuş olması 
beni çok mutlu etti.

AYIN KİTAP TAVSİYESİ

Yasemin Pforr
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VOGUE EYEWEAR; ADRIANA LIMA’NIN YER ALDIĞI 
YENİ REKLAM KAMPANYASINI SUNAR

Büyüleyici Brezilyalı model Adriana Lima, Vogue 
Eyewear reklam kampanyasının yeni yüzü oldu.

Vogue Eyewear 2015 İlkbahar - Yaz reklam 
kampanyasını, yeni marka yüzü Brezilyalı model 
Adriana Lima ile sunuyor. Dünya çapında lanse 
edilen reklam kampanyası; genç, yenilikçi ve 
moda öncüsü kadınlara hitap ediyor. Kampanya, 
Vogue Eyewear’in neşeli ve rengarenk karakterini 
mükemmel bir şekilde yansıtıyor.




