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SALİH TOLAN
PLATO AVM GENEL MÜDÜRÜ
BİR AVM İÇİN EN KRİTİK DÖNEM
İLK BEŞ YILLIK DÖNEMDİR

NAİM GENÇOĞLU
GENÇOĞLU  GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ZİYARETÇİLERİMİZİN BULDUKLARINI ALDIKLARI DEĞİL 
ARADIKLARINI BULDUKLARI BAŞTAN SONA YENİLENMİŞ 
BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURDUK

ALİ GÜLER
NOVADA AVM GENEL MÜDÜRÜ
NOVADA OLARAK DAİMA YOZGAT İÇİN 
EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

TÜRKER NACAROĞLU
PALLADIUM ANTAKYA GENEL MÜDÜRÜ
ANTAKYALI DOSTLARIMIZIN 2018 YILINDA
DAHA MUTLU BİR YIL GEÇİRMELERİNİ 
SAĞLAYACAK PROJELERİMİZ İLE 
YANLARINDA OLACAĞIZ

NERGİS ASLAN
TUREKS FUARCILIK KURUCUSU
2018’DE EVENT PRO’NUN DA ATRAX
İLE EŞ ZAMANLI DÜZENLENMESİ 
EĞLENCEYİ İKİYE KATLAYACAK
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AKADEMETRE -  AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

NTS DANIŞMANLIK KURUCUSU

“BİZ BUGÜNÜN DEĞİL, 
GELECEĞİN YATIRIMLARINA YÖN VERİYORUZ.”

GUCCI GEÇMİŞİ YENİDEN
YARATIYOR

ETİ’NİN KURUCUSU FİRUZ
KANATLI VEFAT ETTİ

SERPİL TİMUTAY DÜNYANIN
EN GÜÇLÜ KADINLARI LİSTESİNDE

TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVENİ
2017’NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 
107 ENDEKSE ULAŞTI



T: +90 216 472 2434 F: +90 216 472 8623 E: franchise@kasapdoner.com

Efsaneyi Şehrine Götür
Şehrinde ilk KasapDöner’i sen aç. 

Bifteklik etten yapılan KasapDöner, enfes lezzetiyle en çok sevilen
döner markası olmaya devam ediyor. Şehrinde ilk KasapDöner’i
açarak hemşerilerini, sağlıklı ve enfes KasapDöner lezzetiyle 
buluşturabilirsin. Milli yiyeceğini satarken, çok kazanabilirsin.





Herkese merhaba,

2018’e az kaldı. Diyeceksin ki yahu daha zamanımız var.
Öyle olmuyor işte… Bütçelendirmeler, projeler, eksikler, fazlalık 
olanlar derken bakmışsın yeni yıl gelmiş.

Bu süre zarfı içinde hedeflenen ve kaçınılan arasında uçurumlar 
oluşuyor.

Açılan çok ama vazgeçen de çok!

İçini iyi doldurmadığın her şey gibi bu da çöp olur.
Bakın ziyaretçi, müdavim, özellikle müşteri…artık ne derseniz!
İçi boş bir şey istemiyor.

Alışveriş merkezlerinde beğendiği mağazayı görmediği zaman konu 
dışı bırakıyor.

2007 yılında 145 AVM… 2016’da 379 avm olur.
ve 2018 için 448 AVM öngörülüyor.

Sadece dört duvardan oluşmuyor AVM’ler.
Zaten kendini yenileyen, yaşam alanlarını renklendiren, çeşitlendiren,
sanatla buluşturan, etkin kılan kazanıyor.

Mall&Motto ekibi olarak yine yeni bir sayı ile karşınızdayız!

İyi okumalar...

MErhABA

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü
Yasemin ŞEFİKGenel Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik

Genel Koordinatör
C.Serhat Türkkan

Reklam Müdürü
Emine Türkkan

Görsel Yönetmen
Barış Karaoğlu

Meltem Çağlayan

Baskı
Maviay Ofset

Yönetim Merkezi
Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad.
Dünya Palas Apt. No:34/B D:3

Beşiktaş / İSTANBUL

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Aylık Yayınlanır

Web
www.mallandmotto.com

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

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

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

Facebook / Twitter
/mallandmotto

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

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

FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

MALL&MOTTO
A V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İ
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Ali GÜLER

Behiye SAVAŞKAN

Hikmet TANRIVERDİ

Filiz Özkol

Naim GENÇOĞLU

Türker NACAROĞLU

Yenal GÖKYILDIRIM

Sosyal Medya Ligi

Nergis ASLAN

Salih TOLAN

Aycan HELVACIOĞLU

Burçin SEL

Novada Yozgat AVM Müdürü

NTS Danışmanlık Kurucusu

İHKİB Başkanı

Astrolog

Gençoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Palladium Antakya AVM Müdürü Tureks Fuarcılık Kurucusu

Plato AVM Genel Müdürü

İlk 20

Bir AVM için en kritik dönem ilk beş yıllık 
dönemidir.

Novada olarak daima Yozgat için en iyisini  
yapmaya çalışıyoruz.

Uluslararası organizasyonlarda temsil stratejisi 
önemli.

İş dünyası burç yorumları.

Starcity Outlet’i yeni baştan tasarladık

Antakyalı dostlarımızın 2018 yılında daha 
mutlu bir yıl geçirmelerini sağlayacak 
projelerimiz ile yanlarında olacağız.

Perakende teknolojileri konferansı, 
perakendenin teknoloji ile olan yakın ilgisinin 
somut bir göstergesidir.

Fuara iş bulmak için gelen girişimciler patron 
olarak çıktılar.

AVM’lerin sosyal medya verileri.

Biz bugünün değil geleceğin yatırımlarına yön 
veriyoruz.

2018’de Event Pro’nun da ATRAX ile eş zamanlı 
düzenlenmesi eğlenceyi ikiye katlayacak.

Bence AVM’ler küçük şehirler.

ASTROLOJİ SOSYAL MEDYA

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü

Cenk Yüksel ile röportaj

İçİndekİler
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ANADOLU EFES’E “YILIN MARKASI” ÖDÜLÜ

Anadolu Efes, İngiltere merkezli bir sivil 
toplum örgütü olan World Branding Forum 
tarafından düzenlenen World Branding 
Awards’ta, kendi kategorisinde “Yılın Markası” 
ödülüne layık görüldü.

İlk kez 2014 yılında düzenlenen World 
Branding Awards’da, dünyanın en iyi 
markalarının yaptıkları markalama çalışmaları 
ve başarıları, marka değerleme, tüketici 
pazar araştırması ve online halk oylaması 
ile değerlendiriliyor. Ödül kapsamında 
organizasyon her sene Dünya’dan 50’den 
fazla ülkeden araştırma şirketlerine ödül 
kategorilerini göndererek o senenin en iyi çıkış 
yapan, en başarılı markalarını öğreniyor. Jüri 
bu firmaların hepsini araştırarak ülkelerinden 
bağımsız olarak her kategori için 5 markaya 
karar veriyor. Ardından aday markalar 
35 ülkede 130 bin civarında katılımcının 
gizli oylamasıyla değerlendiriliyor. Bunun 
sonucunda her kategoride yılın markaları 
belirleniyor. World Branding Awards’a her yıl 
3000’in üzerinde marka, araştırma şirketleri 
tarafından önerilerek kendi kategorisinde 
yılın markası olmak için yarışıyor. Bu sene 
de Efes Pilsen; Apple, Coca Cola, Adidas, 
Ferrari, Google, Starbucks gibi sektörünün 
öncüsü markalarla birlikte, sahnede kendi 
kategorisinde bu prestijli ödülü almaya hak 
kazandı.

11 Ekim akşamı Londra’nın ikonik 
mekanlarından Kensington Palace’ta 
düzenlenen ödül töreninde takdim edilen 
kupayı, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü 
Tuğrul Ağırbaş ve Pazarlama Direktörü Kasia 
Özgen, World Branding Awards başkanı 
Richard Rowles’ın elinden aldı.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul 
Ağırbaş, Efes Pilsen markası ile aldıkları 
bu ödülün kalite anlayışlarının bir sonucu 
olduğunu belirtirken, “Yoğun çalışmalarımızın 
bu ödül ile taçlandırılmasından dolayı çok 
mutluyuz. Bir Türk şirketinin dünyaca 
ünlü ve prestijli marka ödülünü alması 
bizleri çok gururlandırdı. Dünyanın önemli 
markalarının yarıştığı World Branding 
Awards’ta, kategorimizde “Yılın Markası” 
ödülünü kazanmak tüketicilerimize karşı 
sorumluluğumuzu daha da artırıyor. 
Anadolu Efes çalışanlarından çiftçilerimize, 
bayilerimizden tüketicilerimize kadar, bu ödülü 
kazanmamızda emeği olan herkese teşekkür 
ederim.” şeklinde konuştu.

Anadolu Efes, dünyanın markalarını ödüllendiren World Branding Awards tarafından bulunduğu 
kategoride “Yılın Markası” seçildi. İngiltere’de düzenlenen törende, Anadolu Efes ödülü World Branding 

Awards başkanı Richard Rowles’ın elinden aldı.



5.SATRANÇ TURNUVASI
18-19 Kasım 2017 tarihlerinde Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen 

5. geleneksel satranç turnuvasına katılım için başvuruyu istanbul.tsf.org.tr adresinden yapabilirsiniz.

Turnuva B1 katı havuz alanında saat 10:30 ile 18:00 arasında gerçekleşecektir.

*Görseller temsilidir

ÖDÜLLER

1. Lenovo Tab
A8-50 Tablet2. Lenovo Tab

A7-30 Tablet
3. Lenovo Tab
A7-20 Tablet

/CapacityAVM
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NIELSEN: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVENİ
2017’NiN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 107 ENDEKSE ULAŞTI

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen, 
tüketici güveni endeksi ile ilgili gerçekleştirdiği 
son araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 
Araştırmaya göre, 2017’nin ikinci çeyreğinde 
Türkiye tüketici güven endeksi, anlamlı bir 
yükselişle 107’ye ulaştı. 2016’nın dördüncü 
çeyreğinden bu yana 3 puanlık artış gösteren 
global tüketici güven endeksi de 2017’nin 
ikinci çeyreğinde 104 puana geldi.  Bölgesel iş 
bulma ihtimali, kişisel mali durum ve anında 
harcama niyeti gibi etkenlerin artmasına bağlı 
olarak Türkiye tüketici güven endeksi de önceki 
dönemlere göre arttı. Bu artış, özellikle 20 yaş 
altı ve 25-44 yaş gruplarında göze çarpıyor. 

Türk halkının en büyük endişesi terör…
Türk halkının en büyük endişesi, geçen senenin 
ikinci çeyreğinde %38’le ve 2016’nın dördüncü 
çeyreğinde %43’le terörizm olmuştu. Araştırma; 
bu durumun 2017’nin ikinci çeyreğinde de hala 
en büyük endişe olarak kalmaya devam ettiğini, 
ancak %24’e gerileyerek geçtiğimiz yılın aynı 
çeyreğine ve yine geçtiğimiz yılın dördüncü 
çeyreğine göre anlamlı bir düşüş gösterdiğini 
belirtiyor. Ekonomik durum ile ilgili endişe 
%9’dan %20’ye yükselmiş görünüyor. Savaş 
endişesi ise %13’le terör ve ekonomiden sonra 
üçüncü en büyük endişe konumunda. 

Boş zamanlar için yapılan harcamalar arttı… 
Nielsen’in Tüketici Güveni Endeksi 
Araştırması’nda 2016’nın dördüncü çeyreğiyle 
kıyaslandığında, insanların temel yaşam 
masraflarından geri kalan paralarını; tatillere/
gezilere, ev dışı eğlencelere, yeni giysilere, 
yeni teknoloji ürünlerine ve ev mobilya/
dekorasyonlarına daha fazla harcamaya başladığı 
göze çarpıyor. Çoğu kişi halen artan paralarını 
birikimlerine eklese de boş zamanlar için daha 
fazla harcama yapılmaya başlandığı da görülüyor.

Nielsen Tüketici Güveni Endeksi Araştırması, 
dünya genelinde gerçek tüketicilerin bölgesel 
iş bulma ihtimali, kişisel mali durum, anında 
harcama niyeti ve bunlara bağlı ekonomik 
sorunlarla ilgili algılarını ölçmek üzere, 2005’ten 
bu yana üç ayda bir 63 ülkede yürütülüyor. 
100 değerindeki taban çizgisinin üzerinde ya 
da altında yer alan tüketici güveni seviyeleri, 
sırasıyla iyimserlik ve kötümserlik derecelerine 
işaret ediyor.
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 SERPİL TİMURAY DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 
KADINLARI LİSTESİNDE

Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, Fortune Dergisi tarafından 
2017 yılı “En Güçlü Kadınlar Uluslararası Listesi’nde dünyanın en güçlü 27. kadını seçildi.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon 
şirketlerinden Vodafone Grubu’nun Ticari 
Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil 
Timuray, ABD merkezli Fortune Dergisi’nin 
2017 yılı için hazırladığı "En Güçlü Kadınlar 
Uluslararası Listesi"nde 27. sırada yer aldı.

Serpil Timuray, Ocak 2014 itibarıyla 
Londra merkezli Vodafone Grubu’nun 
dünya İcra Kurulu’nda gorev yapmaktadır. 
Timuray, mevcut sorumluluğu kapsamında, 
Grubun marka, ürün ve servis portföyü, 
cihaz portföyü, pazarlama, satış, dağıtım, 
müşteri hizmetleri fonksiyonları ve bu 
fonksiyonlardaki yetenek gelişimine 
liderlik etmektedir. Grubun, 51 ülkede 33 
telekom operatörü ile anlaşmalı işbirlikleri 
de kendisine bağlıdır. Ayrıca Vodafone 
Grubu’nun strateji geliştirmesinden 
sorumlu olan Timuray, global inovasyon ve 
transformasyon programlarını yönetmektedir.

Timuray, dünya çapında 800’den fazla telekom 
operatörünün temsil edildiği Londra merkezli 
GSMA’da Yönetim Kurulu üyeliği ve aynı 
zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Timuray ayrıca, Nisan 2015 itibarıyla, 
Paris merkezli Danone Grubu’nun dünya 
Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak yer 
almaktadır.

Segmentasyon stratejisiyle ve sosyal 
sorumluluk programlarıyla öne çıkıyor

Timuray, Vodafone Grubu’nda 
önceliklendirdiği segmentasyon stratejisiyle 
önemli başarılara imza attı. Bu strateji 
kapsamında, 10 ülkenin ardından bu ay 
İngiltere’de lansmanı yapılan Gençlik 
Segmenti ile, milyonlarca gence erişim 
ve fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor. 
Timuray’ın 2009 yılında Türkiye’de sosyal 
iş modeli olarak başlattığı ve ardından 7 
ülkede yaygınlaştırdığı “Vodafone Çiftçi 
Kulübü” programı, tarımın dijitalleşmesi 
ve milyonlarca çiftçinin güçlendirilmesi 
için örnek bir girişim olarak gösteriliyor. 
Ayrıca, kadınların mobil teknolojilere eşit 
erişimi sayesinde ekonomik ve sosyal hayata 
katılımını artırmaya yönelik Timuray’ın 
Türkiye’den başlattığı “Vodafone Önce Kadın” 

programı, 10 ülkede lanse edildi.
Timuray, Vodafone Grubu bünyesinde 
“Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi”nin liderliğini 
de üstlenmektedir. Bu komitenin çalışmaları 
arasında, yönetim pozisyonlarında kadın oranını 

artırmak üzere geliştirdiği ve tüm ülkelerde 
uygulamaya alınan “özel doğum izni” politikası 
ve kariyerine ara vermiş kadınların yeniden iş 
hayatına dönebilmelerine fırsat veren Vodafone 
ReConnect projesi özellikle dikkat çekmiştir.

Serpil Timuray
Vodafone Grubu’nun Ticari Operasyonlar 

ve Strateji Dünya Başkanı
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KALE GRUBU BAŞKANI ZEYNEP BODUR OKYAY 
“60. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZDE YATIRIM VE PROjE ATAĞINA KALKTIK”

Bu yıl 60’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan 
Kale’nin Bologna’da düzenlediği Gala 
yemeğinde konuşan Zeynep Bodur Okyay, 
60 yıllık tarihine sayısız ilkler sığdıran Kale 
Grubu’nun yeni adımlarını şöyle sıraladı: 
“Seramik alanında geçen yıl yeni granit, bu 
yıl da ikinci Sinterfleks fabrikasını toplam 
145 milyon liralık yatırımla faaliyete geçirdik. 
Ayrıca Kalekim fabrikası için Balıkesir’de 30 
milyon TL’lik bir fabrika yatırımına başladık.”

‘Çanakkale Seramik’ ve ‘Kalebodur’un yanı 
sıra İtalyan markaları ‘Edilcuoghi’ ve ‘Edilgres’ 
ile uluslararası seramik pazarının en önemli 
oyuncularından biri olan Kaleseramik; Türk 
ve İtalyan kültürünün izlerini taşıyan yenilikçi 
ürünleri ile Cersaie’de fark yarattı. Bologna’da 
25-29 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen 
fuara katılan Türk firmaları arasında en büyük 
alana sahip olan Kale stantlarının tasarımı, 
ünlü İtalyan mimar Paolo Cesaretti tarafından 
yapıldı. Ziyaretçiler için rahat dolaşım alanları 
oluşturulan stantlarda sergilenen ürünler, 
alternatif kullanım alanlarından örneklerle 
birlikte sunuldu.

Yeni seriler ilk kez sergilendi

Dünya seramik pazarında yeni ürün geliştirme 
ve bu ürünlerin pazara sunumu açısından 
önemli bir rolü olan Cersaie Fuarı’nda 
Kalebodur ve Çanakkale Seramik’in toplam 
11 yeni serisi ilk kez sergilendi. Kaleseramik 
porselen fabrikasına yapılan yeni üretim 
ve renklendirme yatırımları ile geliştirilen 
Kalebodur’un 5 yeni serisinin tanıtıldığı fuarda, 
Çanakkale Seramik’in 5 yeni koleksiyonu da ilk 
kez katılımcıların beğenisine sunuldu. Ayrıca 
sadece parlak yüzeyde 60x120 cm boyutlarında 
monobody teknolojisi ile üretilen Royal 
Marbles koleksiyonu ve mat ve kaya yüzey 
seçenkleriyle dikkat çeken Val di Susa serileri 
de Kalebodur’un diğer yenilikleri olarak fuarda 
sergilendi.

Zeynep Bodur Okyay Ev Sahipliğinde Gala 
Yemeği

Cersaie Fuarı’nın ikinci günü Bologna’da 
düzenlenen Kaleseramik gala yemeğine ev 
sahipliği yapan Kale Grubu Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay; sektör temsilcileri, İtalyan 
tedarikçi firmaların genel müdürleri, müşteriler 
ve Kale yöneticileri ve çalışanları ile buluştu.

Seramik üssü İtalya’ya marka yatırımı yapan 
ilk Türk şirketi Kale

Gala yemeğinde yaptığı konuşmada, 
bünyesinde pek çok önemli markayı 
bulunduran Kale Grubu’nun, aynı zamanda 
Avrupa’nın seramik üssü İtalya’ya yatırım 
yapan ilk Türk, hatta ilk yabancı şirket 
olduğunu belirten Zeynep Bodur Okyay, 
“Cersaie’ye katılan ilk Türk firması, Kale 
Grubu’nun amiral gemisi Kaleseramik’tir. 
1987 yılından bu yana tam 30 yıldır Cersaie 
Fuarı’nda yerimizi alıyor ve İtalyan tüketici ve 
profesyonellerin yanı sıra, farklı coğrafyalardan 
gelen katılımcılarla buluşuyoruz. İtalyan 
seramik endüstrisi ile uzun yıllara dayanan 
köklü ve güçlü bir işbirliğine sahip bir Türk 
firması olarak, birlikte yaptığımız projelerde 
İtalyan endüstrisinin iş yapma kültürüne 
vakıf olduk. Bu süreçte, sektörün önde gelen 
isimleriyle dostluk temelinde güçlü bağlarımız 
oluştu. Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 12’nci 
büyük seramik karo üreticisi konumundaki 
Kaleseramik’le, İtalya’da kurduğumuz köklü 
işbirliği, bu ülkedeki marka yatırımımızla daha 
da güçlendi” dedi.

Kale Grubu Türk firmalarına cesaret verdi

“İtalya’da bir seramik tesisinin %100 Türk 
sermayeli yabancı bir şirket tarafından satın 
alınması, o yıllarda neredeyse imkânsız 

görünüyordu” diyen Zeynep Bodur Okyay, 
şöyle devam etti: “2011 yılında satın 
aldığımız dünya seramik sektörünün merkezi 
sayılan İtalya-Bologna’da kurulu Fincuoghi 
tesislerinde üretilen Edilcuoghi ve Edilgres 
markalarını 2012’den itibaren Türkiye’de de 
lanse ettik. Bugün Türkiye çapında birçok Kale 
mağazasının yanı sıra uluslararası pazarda, 
İtalyan markalarımıza ait ürünlerimizi 
tüketiciyle buluşturmaya devam ediyoruz. 
Seramik sektöründe sürekli yenilik üreterek 
pek çok ilke imza atan Kale Grubu’nun 
İtalya’daki satın almasının bir diğer önemli 
etkisi de, başka Türk firmalarını, yurtdışı 
yatırımlar konusunda cesaretlendirmesi oldu.”

Kale Grubu 60 yaşında

Zeynep Bodur Okyay, “Bu yıl ayrı bir 
mutluluk, gurur ve heyecan içindeyiz çünkü 
Kale Grubu’nun 60’ıncı kuruluş yıldönümünü 
kutluyoruz. Başta Kurucumuz ve Onursal 
Başkanımız rahmetli İbrahim Bodur olmak 
üzere, bizi bugünlere taşıyanları minnet ve 
saygı ile anıyorum. Babam İbrahim Bodur 
ve ona inanan bir avuç insanın 60 yıl önce 
Çanakkale’de diktiği o fidan büyüdü, kolları 
Çan’dan dünyanın dört bir yanına uzanan dev 
bir çınara dönüştü. Çan’daki fabrikamızda 
üretilen seramikler, “Kalebodur... Seramik 
Budur” sloganı ile Türkiye’nin her tarafına 
yayıldı; banyolara, mutfaklara girerek 
hayatımızın her alanına ulaştı. Kale Grubu, 
sadece sektördeki ilk yerli seramik ve karo 
üretiminin yapılacağı bir fabrikanın temelini 
atmakla kalmadı, Anadolu’da sanayinin 
mümkün olduğunu göstererek yeni bir 
dönemin de öncülüğünü yaptı” dedi.

Seramikte yeni fabrikalar, havacılıkta dev 
projeler

Kale Grubu olarak sadece geçen yıldan 
itibaren neler yaptıklarını özetleyen Zeynep 
Bodur Okyay, şunları söyledi: “Geçtiğimiz 
sene granit fabrikası açılışı, 2. Sinterfleks 
fabrikası temel atma ve yeni duvar karosu 
masse hazırlık tesislerinin açılışları dahil 
olmak üzere toplam 145 milyon liralık 
yatırım yaptık. Balıkesir’de 30 milyon TL’lik 
Kalekim yatırımına başladık. Yapı grubunda 
birçok ilke ve hizmete imza atarken, savunma 
ve havacılık sanayiinde de pek çok yerli 
tasarım ve üretim projesini hayata geçirdik, 
geçiriyoruz. Son olarak İngiliz Rolls-Royce 
ile Türkiye’de uçak motorları üretmek için 
kurduğumuz ortaklık, ülkemizin tasarım, 
geliştirme ve üretim kabiliyetlerini geliştirmesi 
açısından önemli”.





MALl&MOTTO / Etkinlik

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 4

5.
 S

ay
ı /

 K
as

ım
 2

01
7

18

CAPACITY’DE BİLİM GÜNLERİ HEYECANI YAŞANDI

CAPACITY AVM’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 
COŞKU İLE KUTLANDI

Ferah ve şık mimarisi içindeki kusursuz 
marka karması, cafeleri, restaurantları ve 
sineması ile alışverişin ve eğlencenin merkezi 
olan Capacity AVM sergileri, özel günler 
için planlanan aktiviteleri, kazandıran 
kampanyaları ile yaşamın da merkezi olarak 
konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Yaz boyu renkli etkinliklerle çocuklara 
unutulmaz anlar yaşatan Capacity AVM, 
ekim ayında da çocuklara el becerilerini 
geliştirici ve öğretici muhteşem bir program 
daha hazırladı.

14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 
‘’Bilim Günleri’’ etkinlikleri B1 katında 
ücretsiz olarak gerçekleşti. Etkinlik 
programında gerçekleşen Bernoulli Üfleyicisi 
, Elektromanyetik Vinç, Sesin Gücü ve 
Titreşimleri , Van De Graff Jenaretörü, Yakup 
Merdiveni ve daha pek çok deney ile çocuklar 
unutulmaz deneyimler yaşadılar. 

Capacity AVM’nin her sene  büyük coşku ile 
kutladığı 29 Ekim kutlamaları da ziyaretçiler 
tarafından büyük ilgi gördü. Çocuklar kendi 
bayraklarını Türk Bayrağı Temalı Eva Boyama  
Atölyesi’nde yaptı. Bayraklarla donatılan AVM’de 
Bando’nun çaldığı marşlara ziyaretçilerde 
katılarak büyük gün coşku ile kutlandı.
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SMG KENDİ MÜZİKLERİNİ ÜRETİYOR!
Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, 
yenilikçi çalışmalarıyla sektöre yön verirken 
müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Müzik 
departmanında DJ ve müzisyenlerin yer aldığı 
SMG, kendi müziklerini üreterek markaların 
beğenisine sunuyor. Tüm dünyada markalara 
lisanslı müzik hizmeti veren ve bir Spotify firması 
olan Soundtrack Your Brand’in Türkiye’deki 
partnerliğini de yürüten SMG, en güncel şarkıları 
müşterilerine ulaştırıyor. 

Dünya markalarından küçük işletmelere kadar, 
450’ye yakın firmanın 8.500’e yakın noktasında 
hizmet veren SMG, müşterilerine çok özel 
çözümler sunuyor. Alışveriş merkezinde 
kalma süresinden ürün satın almada karar 
verme sürecine, mağaza içi müşteri trafiğini 
yönetmekten yemek yeme alışkanlıklarına kadar 
birçok noktada önemli bir rol oynayan müzik, 
SMG’nin projeleriyle çok daha etkin bir şekilde 
kullanılabiliyor.

SMG kendi müziklerini üretiyor
Müzik departmanında DJ ve müzisyenlerin 
yer aldığı SMG, kendi ürettiği müzikleri 
müşterilerine sunuyor. SMG’ye ait stüdyoda, 
dünya standartlarında müzik ekipmanları 
kullanılıyor. Şarkı sözleri yazılıyor, müzikler 
besteleniyor, tüm enstrümanlar canlı olarak 
çalınıyor ve kadın - erkek vokaller tarafından 
şarkılar seslendiriliyor. Ağırlıklı olarak pop, 
lounge, jazz, easy listening, deep house, house ve 
enstrümantal türde müzikler üreten departman, 
isteğe göre marka özelinde çalışmalar da 
gerçekleştiriyor.

Gül Gürer Alimgil: Dünya standartlarında 
müzik yapıyoruz.

Müzik departmanlarının yaklaşık 3 - 4 yıldır bu 
proje üzerinde titiz bir çalışma sürdürdüğünü 
belirten SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül 
Gürer Alimgil, müzik endüstrisinde kullanılan 
stok müzikleri çok iyi tanıdıkları için kendi 
kataloglarını oluşturmaya karar verdiklerini 
söyledi. Alimgil, “Projeye başlarken, yapılabilecek 
her türlü tarzda, en kaliteli enstrümanlarla en 
iyi müzisyenlerle en güzel müzikleri üretmeyi 
hedefledik. Sekiz yıldır bu sektörde hizmet 
veren bir şirket olarak, hangi sektörlerde hangi 
müziklere ihtiyaç duyulduğunu, stok müziklerde 
ne gibi eksiklikler ve sıkıntılar olduğunu çok 
iyi biliyorduk. Bugün geldiğimiz noktada 
hedefimize adım adım ulaştığımızı ve dünya 
standartlarında müzik yaptığımızı söyleyebilirim. 
Ürettiğimiz müzik türlerinde en iyisini yapmak 
için çok farklı tarzlarda müzisyen ve şarkıcılarla 
bir araya geliyoruz. Örneğin soul müzikler için 
Afro-American sanatçılarla, Latin tarzda eser 
yaratacaksak Kübalı sanatçılarla, deep house 

için en iyi elektronik müzik prodüktörleriyle 
çalışıyoruz” diye konuştu.

Listeni oluştur, müziğini yönet!
Bugüne kadar markalara, kendi bünyesinde 
geliştirdiği yazılımla uzaktan erişim sağlayarak 
müzik hizmeti veren SMG, yaptığı uluslararası 
anlaşma ile müşterilerine yeni çözümler de 
sunuyor. Bir Spotify firması olan ve tüm 
dünyada markalara lisanslı müzik hizmeti 
veren Soundtrack Your Brand ile Türkiye’deki 
tek yetkili yayın hakları anlaşmasını imzalayan 
SMG, kendi müzik listelerini hazırlama, müzik 
atlama, dünyanın herhangi bir noktasından 

müziği yönetme, en popüler şarkılara ulaşma gibi 
ayrıcalıklar sağlıyor. Bu hizmet, müzik meslek 
birlikleri ile yapılan anlaşmalarla birlikte alındığı 
için, işletmeler tıpkı SMG listelerinde olduğu gibi 
telifli şarkıları kullanmaya devam ediyor.

Yurt dışı kataloglarıyla ekonomik çözümler
Müşterilerine, kurumsal kimlikleri ve hedef 
kitleleri doğrultusunda en uygun müzikleri 
öneren SMG’nin diğer bir çözümü ise yurt 
dışından aldığı müzik katalogları. Doğrudan 
lisanslama metoduyla telifleri ödenerek yasal hale 
getirilen içerikler, ekonomik bir çözüm olarak 
markalara sunuluyor.

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
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VESTEL PERAKENDE AKADEMİSİ’NE
STEVIE AwARDS’TAN 3 ÖDÜL BİRDEN

Sektöründe bir ilk olan 
Vestel Perakende 
Akademisi (VPA), Stevie 
Ödülleri’nden 3 ödülle 
döndü. ‘Satışçı Eğitimleri’ 
dalında altın, ‘Yetenek 
Geliştirme’ ve ‘Yönetici 
Eğitimleri’ dallarında 
ise bronz ödüle layık 
görülen VPA, başarısını 
uluslararası platformlarda 
da kanıtlamış oldu.

Vestel tarafından 2015 yılında kurulan ve 
sektörün ilk perakende akademisi olan Vestel 
Perakende Akademisi’ne (VPA), dünyanın en 
prestijli iş ödülleri Stevie’den ödül yağdı. 15 
yıldan bu yana düzenlenen Stevie Ödülleri’nde 
bu yıl Vestel; ‘Satışçı Eğitimleri’ dalında altın, 
‘Yetenek Geliştirme’ ve ‘Yönetici Eğitimleri’ 
dallarında ise bronz ödüle layık görüldü. 

Vestel’in “Sektörün Lider Perakendecisi” olma 
hedefiyle kurulan VPA,  bugüne kadar 155 
sınıfta, 38 bin 880 saat eğitim vererek 1.252 
kişiyi ortak perakende kültüründe birleştirdi. 
İç eğitmenlerin yanı sıra eğitim firmaları ve 
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 
eğitmenlerle yoluna devam eden VPA, 2017’de 
sınıf sayısını 195’e yükselterek 49 bin 920 
saat eğitimle 2 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. 

Haziran ayında ilk ödülünü “Bayi Ağı Satış 
Gelişim Programı” projesi ile TEGEP’ten 
alan VPA, aldığı 3 Stevie Ödülü ile başarısını 
uluslararası çapta da kanıtladı.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı 
Turan Erdoğan, “Sektörde ilk olan Vestel 
Perakende Akademisi ile hem bayilerimizi 
hem de çalışanlarımızı aynı çatı altında 
buluşturduk. Uzman eğitmenlerimiz, perakende 
matematiğinden görsel mağazacılığa kadar 
birçok farklı konuda dersler veriyor. Hedefimiz 
sektörümüzde yol gösterici olmaktı. Aldığımız bu 
ödüller de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 
Sektörde bir ilk olarak şirketimize ödüller getiren 
tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Gelecek 
yıllarda yeni mezunlarımızla büyümeye devam 
edeceğiz” dedi. 

Turan Erdoğan
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı
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MİGROS TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR TORT : 
“KOOPERATİFLEŞME, GÜÇLÜ ÜRETİCİ VE KAZANÇLI TÜKETİCİ DEMEK”

Gıda enflasyonunun 
çözümünün kooperatifleşmenin 
desteklenmesinden geçtiğini 
söyleyen Migros Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü Özgür Tort, “Gıda 
Enflasyonuna Farklı Bakış Açıları ve 
Tedbirler” konulu panelde yaptığı 
konuşmada, gıda enflasyonunda 
dengenin sağlanması ve 
maliyetlerin düşürülmesi için 
üreticinin desteklenmesi, üretim 
ve paketlemede standartların 
sağlanması, güçlü bir lojistik 
yapının kurulması gerektiğini 
belirtti. Tort, “Orta ve uzun vadede 
kooperatiflerin çoğalarak büyük, 
güçlü ve kurumsal yapılar haline 
gelmesi, özel sektörün de bunun 
içinde yer alması gerekiyor. Böylece 
tüketicinin sofrasına daha uygun 
fiyatla ürün sunmak mümkün 
olacaktır” dedi.

Kırmızı etin üzerinde hassasiyetle durdukları bir 
konu olduğunu söyleyen Tort, tüketicilere uygun 
fiyatla et sunabilmek için açılacak kanallara ve 
Et Süt Kurumu’nun planladığı uygulamalara 
Migros ve perakendeciler olarak tam destek 
vereceklerini, Tarım Bakanlığı’nın bu konuda 
bilgilerini beklediklerini ifade etti.

Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür 
Tort, gıda enflasyonuyla mücadelenin özünde 
aracıların azaltılmasının yattığına dikkat 
çekti. Gıda Perakendecileri Derneği’nin Ortak 
Gelişim Kongresi kapsamında 10 Ekim’de 
düzenlediği “Gıda Enflasyonuna Farklı Bakış 
Açıları ve Tedbirler” konulu panelde konuşan 
Tort, gıda enflasyonunda dengenin sağlanması 
ve maliyetlerin düşürülmesi için üreticinin 
desteklenmesi, üretim ve paketlemede 
standartların sağlanması, güçlü bir lojistik 
sisteminin kurulmasının önemli olduğunu 
söyledi. Orta ve uzun vadede kooperatiflerin 
çoğalarak büyük, güçlü ve kurumsal yapılar 
haline gelmesi gerektiğini belirten Tort, özel 
sektörün de bu yapının içinde yer alması halinde 
üreticinin güçleneceğini, bu şekilde tüketicinin 
sofrasına daha uygun fiyatla ürün sunmanın 
mümkün olacağını ifade etti.

“Tarladan rafa tam 3.200 çeşit ürünü 30 saatte 
ulaştırıyoruz”

Migros’un Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile ilk ve en fazla çalışan perakendeci olduğunu 
söyleyen Tort, şu bilgileri verdi: “Biz, meyve-

sebzede temin ettiğimiz ürünlerin yarıya yakınını 
doğrudan müstahsil ve kooperatiflerden alıyoruz. 
Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilk ve 
en fazla çalışan perakendeci olarak 180 farklı 
kooperatifle çalışıyor, 3.500 üreticiden aracısız 
alım yapıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları (İTU) 
kapsamında 2010 yılından bu yana Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte üreticilerin 
sürdürülebilir tarım yapmasına ve devlet teşviki 
almasına katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar alınan 
teşvik 260 milyon TL’yi buldu. Firenin azaltılması 
için tarladan rafa, son teknolojiden faydalanarak 
en iyi lojistik yöntemlerini kullanıyoruz. 11 
dağıtım merkezimizi ürün alım bölgelerimize 
kurduk. Ürünlerin kasalama-paketleme-soğuk 
nakliye ve diğer dağıtım işlemlerinin hepsini biz 
yapıyoruz. Böylece hem tüm süreci yakından 
takip edebiliyor, hem de üreticinin yükünü 
azaltıyoruz. Tedarik zincirinde ne kadar güçlü 
iseniz, fire oranınız da o kadar azdır. Soğuk zincir 
taşıma ve depolama sistemimizle tarladan rafa 
30 saatte, tam 3.200 çeşit farklı ürünü taptaze 
ulaştırıyoruz.”

“20 milyon ailenin mutfağına giriyoruz”

Kırmızı etin üzerinde hassasiyetle durdukları 
bir konu olduğunu, tüketicilere uygun fiyatla 

et sunabilmek için açılacak kanallara ve Et 
Süt Kurumu’nun planladığı uygulamalara 
Migros ve perakendeciler olarak tam destek 
vereceklerini, Tarım Bakanlığı’nın bu konuda 
bilgilerini beklediklerini ifade etti.

Migros’un 1000 civarında yerli besici ile 
çalıştığını anlatan Tort, “Yılda yaklaşık 22 bin 
ton kırmızı et üretimimizle 20 milyon ailenin 
mutfağına giriyoruz. Türkiye’nin en büyük 
et işleme tesisine sahibiz. 1.000 civarı yerli 
besici ile çalışıyoruz. Et ürünlerinde fireyi 
en çok etkileyen unsur uzmanlık. Migros 
Perakende Akademisi’nde eğittiğimiz uzman 
kasaplarımız, yenilikçi üretim hatlarımız ve 
map ambalajlama tekniğimiz ile kırmızı ette 
imhalarımızı yarı yarıya azalttık” dedi.

Etiketlerde tüm gider kalemlerini şeffaf 
biçimde göstererek öncü bir çalışma 
başlattıklarını söyleyen Tort, “63 yıllık 
perakende deneyimimizle sektör ve bakanlık 
temsilcileri ile sıklıkla fikir alışverişinde 
bulunuyoruz. Sebze meyve etiketlerimiz, 
Bakanlığın zorunlu tuttuğu bilgilendirmeler 
ötesinde tüm gider kalemlerini içeriyor. 
Müşterilerimiz şeffaf bir şekilde bütün detayları 
görebiliyor” şeklinde konuştu.
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KASAPDÖNER’E ALTIN MARKA ÖDÜLÜ

TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ YÜKSEK 
OLAN MARKA

KasapDöner, Türkiye’nin ilk tüketici örgütü 
olarak 1986’da kurulan Avrupa Birliği’nde 
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği’nin 
(TTKD)  tarafından düzenlenen “Altın Marka” 
ödülüne layık görüldü. TTKD tarafından 
değişik illerden ve değişik sektörlerden 
seçilen, en önemlisi de haklarında tüketici 
şikayeti bulunmayan firmalardan seçilen Altın 
Markalar, ödüllerine 30 Eylül Cumartesi günü 
TTKD Genel Merkezi’nde düzenlenen ödül 
töreniyle sahiplerini buldu. 

“TÜKETİCİ OLMAZSA BİZ DE OLMAYIZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran 
Yatırımları A.Ş Genel Müdürü Bahar Özürün, 
KasapDöner olarak, bir tüketici hakları 
örgütünün layık gördüğü bu ‘altın marka’ 
ödülünün kendilerini gururlandırdığını 
belirterek, ‘’Bu tip ödüller, markamızın tüketici 
tarafından kabul edildiği ve güvenilir marka 
olarak görüldüğü anlamına geliyor. Özellikle 
Altın Marka ödüllerinin en temel kriteri olan 
‘hakkında tüketici şikayetinin bulunmaması’ 
özelliği bizim için çok önemli. Bu, 
KasapDöner’in tüketici nezdindeki itibarının 
ne kadar yüksek olduğunun göstergesi” dedi.

“TÜKETİCİ YORUMLARINDA ÇOK 
HASSASIZ”

Tüketiciden gelen geri dönüşlerin kendileri 
için son derece önemli olduğunun altını 
çizen Özürün, “Tüketicilerden gelen 
yansımaları titizlikle değerlendiriyoruz, 
çünkü perakende gıda hizmetinin başarısı 
demek mutlu misafirler demektir. Mutlu 
misafirlerimiz olmazsa da biz olamayız. Gelen 
en ufak bir yorumu bile olumlu bir şekilde 
neticelendirmeden işin peşini bırakmıyoruz. 
Bir olumsuzluk yaşanmışsa muhakkak telafi 
ediyoruz’’ diye konuştu.

ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ HAKKINDA

TTKD tarafından tüketiciler arasında sektörde 
markaya ilgi derecesinin araştırılması ve beğeni 
derecesinin ölçülmesiyle oluşturulan Altın 
Marka ödülleri, kendi alanında en beğenilen 
ve tercih edilen markalara veriliyor. Ödül 
almaya hak kazanan marka, TTKD tarafından 
verilen “Altın Marka Tüketici Ödülü” ve “Tüm 
Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” logolarını 
şubelerinde kullanmaya hak kazanıyor.

Türkiye’nin en sıra dışı döner markası KasapDöner, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından “Altın Marka” seçildi.
Gerçekleştirdiği alışılmışın dışında reklam kampanyaları, bifteklik etten döneri ve konseptiyle Türkiye’nin en sıra dışı 

döner markası olan KasapDöner, ‘Altın Marka’ ödülünün sahibi oldu. 

Bahar Özürün
Global Restoran Yatırımları 

A.Ş Genel Müdürü
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PERAKENDE TÜRKİYE’DE DÖNÜŞÜRKEN BÜYÜYOR 
PageGroup uzmanları, mercek altına aldığı 
perakende sektöründe, Türkiye’nin beş yıllık gelir 
performansı gelişimi ve tüketim harcamalarıyla 
Avrupa’nın en iyi 10’u arasında yer alacağını 
öngörüyor. Şirketin Perakende Bölümü Yöneticisi 
Ezgi Güneser, sahada yaptıkları çalışma ve 
araştırmalara dayanarak; “Nüfus artışı, kentleşme 
ve artan hane halkı harcamaları, ülkede satın 
almayı güçlendirdi. Yerli perakende sektöründe, 
yıllık %9’luk ortalama bir büyüme oranı 
bekleniyor. Avrupa genelinde ise perakende 
tüketimi durağan seyrini devam ettirdiğini 
söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Avrupa, siyasi ve 
toplumsal karışıklıktan, dünyayı şok eden insani 
bir krize kadar birçok zorlukla karşı karşıya 
kalmasına rağmen ekonomisi ve tüketimi 
fırtınanın üstesinden gelebilecek kadar esnek 
olduğunu da unutmamak gerekir. “ diyor.

Perakende sektörünün Türkiye’deki geleceği 
internet ortamında parlıyor.

Sektörde kabuk değişiminin 2020 yılı ve 
sonrasında hızlanacağına dikkat çeken 
PageGroup uzmanları, internet ortamındaki 
ticaretin tüketici alışkanlıklarını etkilediğini 
vurguluyor. Farklı kanallardan gelen sektörel 
analizler yakın gelecekte ülkemizdeki 
tüketicilerin erişimde, sanal ya da gerçek ayırımı 
yapmaksızın, ürünleri tek bir marka olarak 
algılamaya eğilimli olacağını gösteriyor. Bu 
nedenle perakendecilerin, dijital platformlar 
aracılığıyla tüketicilerle bire bir ilişki kurma 
çabasını arttırması bekleniyor.

Türkiye’nin çevrim dışı-çevrim içi perakende 
stratejisinde en çok göze çarpan noktaları ise Ezgi 
Güneser şöyle özetliyor;

Yatırımlarda öncelikler değişiyor

Perakende sektöründe dağıtım ve lojistik 
profesyonelleri, kategori ve ürün yöneticilerinin 
geniş çapta işe alımıyla, dijital ticaret (çevrim 
içi) platformlarına yatırımlar arttı. Türkiye’de 
çevrim içi perakende kazançlarının yükselmesiyle 
birlikte, tüketimi arttırmayı amaçlayan çevrim içi 
strateji eğilimleri de güçlendi.

Kişisellik alışverişi tetikliyor

Kişiselleştirilmiş perakende stratejileri, yerli 
pazarda gelişmiş CRM (müşteri ilişkileri 
yönetimi) ve SMS (kısa mesaj) eğilimleriyle 
destekleniyor. Markalarla oluşturulan kişisel ilişki 
hissiyle tüketicilerin her zaman her yerde satın 
alma talepleri tetikleniyor.

Büyük verinin gücü

Büyük verilerin derinlemesine analizi ve güçlü 

müşteri ilişkileri, yeni müşteri kazanımlarına 
ve sadakatin artmasına imkan sağlıyor. Farklı 
markalar için müşteri davranışlarını derleyen, 
özelleştirilmiş kampanyalar hazırlayan ve müşteri 
davranışları hakkında bilgi sağlayan uygulamalar 

satışları yükseltiyor. Yeni sistemler sayesinde 
kararsız çevrim içi müşteriler takip edilerek, ya 
fiziksel olarak mağazalara yönlendiriliyor ya 
da kaçırılmış fırsat gibi sunulan ürünlerle SMS 
kampanyalarına dahil ediliyor.

Ezgi Güneser
PageGroup Perakende 

Bölümü Yöneticisi





Profesyonel bir AVM yönetiminde en önemli şartlar nelerdir?

Bizler profesyonel bir Alışveriş Merkezi yönetimi olarak, uzman, deneyimli ve sürekli 
yenilikler arayışında olan kadromuzu oluştururken ziyaretçilerimize en iyi hizmeti 
verebilmek adına alışveriş merkezimiz çalışanlarımızı bir aile olarak benimseyip, 
bireylerimizi aileden hissettirerek hareket etmeye borçluyuz. Bu bağlamda bizler 
için en büyük anahtar nokta ayrılıkçı yönetim değil, fikirlerin ortak payda da 
buluşturulmasından dolayı süre gelen bir yönetim biçimdir.

Başarılı bir AVM nasıl olmalı?

Günümüzde alışveriş merkezlerinin ve bu merkezlerdeki ziyaretçi sayılarındaki 
artıştan dolayı ziyaretçi memnuniyetini sağlanması gün geçtikçe zorlaşmaktadır. 
Fakat bizler Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi olarak bu noktada profesyonel 
ekibimizle koordineli olarak yürüttüğümüz kalite politikamız çerçevesinde ziyaretçi 
memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmeyi hedefleyerek başarımızı arttırmaktayız.

Son dönemde AVM sayılarında ciddi bir artış oldu. Oluşacak rekabet ortamı için 
öngörünüzü ve planlamanızı öğrenebilir miyiz?

Türkiye genelinde yaşanan alışveriş merkezlerindeki artışın büyük olduğundan söz 
edersek bizler bu artışa karşın öncülüğünü benimsemiş olduğumuz anne ve çocuk 
konseptimizle rekabet gücümüzü korumaktayız.

Brandium AVYM karma bir projede yer alıyor. Bunun avantajlarını ve varsa 
dezavantajları nelerdir?

Günümüzde alışveriş bir yaşam biçimi olarak benimsenmektedir. Biz bu yaşam 
biçimine ek olaraktan içerisinde 5 adet rezidans, Anadolu yakasının en büyük 
konferans otellerinin bulunduğu ve alışveriş merkezimizin de yer aldığı karma 
projelerimizle ziyaretçilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bizler bu 
karma proje biçimini dezavantajdan ziyade, avantaj olarak ziyaretçilerimize 
sunmaktayız.

Gazi Görkem Okar

AVM YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞAyın Konusu

Brandium Yaşam ve 
Alışveriş Merkezi 

Genel Müdür Yardımcısı
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LOVELET OUTLET’TE MACERA DEVAM EDİYOR

Karadeniz’in en büyük Outlet Alışveriş Merkezi 
olan Lovelet Outlet minikler için eğlendirici 
olduğu kadar öğretici olan etkinliklerine ara 
vermeden devam ediyor.

Lovelet Outlet 7’den 70’e herkesin ilgisini 
çekecek birbirinden keyifli etkinlik dizinine 
kaldığı yerden devam ediyor. Nesli Tükenmiş 
Hayvanlar ve hayvanlar dünyasından sonra yeni 
bir dünyaya kapılarını açan Lovelet Outlet’te 
çocuklar Dinozorlar Dünyası’na konuk oldu. 
Çocuklar kadar büyüklerinde ilgisini çeken 
“World of Dino” Dinozorlar Dünyası sergisi 30 
Eylül – 15 Ekim Tarihleri arasında Lovelet Outlet 
ziyaretçileriyle buluştu. Çağ atlayarak çocukların 
en çok merak ettiği dinozorlara ev sahipliği yapan 
Lovelet, gerçeğinden bir farkı olmayan devasa ve 
animatronik dinozorları inceleyen ziyaretçiler, 
hem eğlendi hemde dinozorlar hakkında bilgi 
edinerek verimli zaman geçirebildi.

Lovelet Etkinlik dizinin sonuncusunu denizaltı 
macerası “World Of Undersea” oluşturuyor. 
Lovelet Outlet ziyaretçileri denizaltının 
muhteşem animatronik hayvanlardan oluşan 
deniz canlıları, yunus balığı, denizaslanı, köpek 
balığı, fok balığı ve balina ile deniz hayvanlarını 
yakından görüp tanıma şansı buluyorlar. 
Denizaltı Dünyası’nın sergisi 21 Ekim- 05 
Kasım tarihleri arasında Lovelet Outlet’te yer 
alıyor. Batiskaf sualtı arama aracı, denizaltı 
sergisi, yabancı kâşifler ve Türk denizcilerin yer 
aldığı resim sergisi, robot captain jack ve gemi 
ekipmanları sergisi ile Lovelet Outlet minik 
ziyaretçilerini ağırlıyor.
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ANADOLU YAKASININ SEMBOLLERİNDEN
İSTANBUL OPTIMUM YENİLENDİ!

2008 yılından bu yana hizmet 
verdiği İstanbul Anadolu 
Yakası’nda, alışveriş ve sosyal 
yaşamın önemli sembollerinden 
biri haline gelen İstanbul 
Optimum Outlet, bir yıllık 
yenilenme sürecini tamamladı. 
Türkiye’nin ve dünyanın önde 
gelen ünlü markalarından 
indirimli alışveriş yapma imkanı 
sunan İstanbul Optimum Outlet, 
yenilenen yüzü ve mağaza 
karmasına katılan yeni markaları 
ile ziyaretçilerini karşılamaya 
başladı!

Yerli ve yabancı birçok markanın mağazalarının 
bir arada bulunduğu İstanbul Optimum Outlet 
Alışveriş Merkezi, yeni eklenen mağazaları, 
kültürel ve sosyal etkinlik alanları, açık ve kapalı 
çocuk oyun parkı ve teraslarıyla artık daha ferah 
bir konsepte kavuştu. Yenilenen konseptiyle 
müşterilerinden tam not alan Optimum, 
Beymen Outlet, Brandroom Outlet, Outlet 
Vakko, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, 
Diesel gibi dünyaca ünlü moda markalarını 
uygun fiyatlarla sunuyor. Optimum’da 
halihazırda yer alan Network, Beymen Club, 
Marks &Spencer, Mango, İpekyol, D’S Damat 
gibi moda markalarına ek olarak Birkenstock, 
Hatemoğlu, Arçelik, Giovane G. markaları da 
AVM’de yerini aldı. Yüzlerce çeşidiyle Skechers, 
doğa ve spor tutkunları için outdoor giyim ve 
malzeme mağazası SPX, aksesuardan kozmetiğe 
teknolojiden tekstile farklı kategorilerdeki 
ürünler sunan Japon devi Miniso ve Türkiye’deki 
tek monobrand mağazasıyla Polo da AVM’de 
müşterilerini ağırlamaya devam ediyor. Yeniliğine 
ayak uydurarak konsept değiştiren mağazalar 
da yine 365 gün indirim fırsatlarıyla alışveriş 
severlere hizmet veriyor. Alışverişin yanı sıra 
tamamen yenilenen yemek katında ise dünya 
ve Türk mutfağından çok çeşitli lezzetler tatma 
imkanı sunan Optimum, buluşma, eğlence ve 
etkinlik noktası olarak rakipleri arasında fark 
yaratıyor.

Ziyaretçilerin daha konforlu bir mekan da 
alışveriş yapması hedefiyle yenilenen AVM'nin 
konseptinde, doğal ışığın mümkün olan en 
üst düzeyde içeriye girmesi amaçlandı. Aynı 
zamanda AVM'nin daha sıcak bir atmosfer 
sunması için beyaz ve ahşap detaylar kullanıldı. 
Yenilenen Optimum Outlet AVM’ye müşteri 

alanlarında aydınlık seviyesinin artırılması, 
modern ve sade bir tasarım dili ile ferahlık, hem 
içerde hem dışarda müşterilere alışverişin dışında 
yeni sosyal aktivitelere imkan veren fonksiyonlar 
da kazandırıldı.

Optimum'da yeni sosyal aktivite alanları ile iki 
kat eğlence

Optimum’un iç ve dış mekan için tasarlanan 
farklı çocuk oyun alanları, yenilenen buz pisti 
ile birlikte sosyal aktivite alanları çok daha ilgi 
çekici hale getirildi. Yıl boyunca düzenlediği 
birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar 
için de cazibe noktası olan Optimum Outlet, 
minik ziyaretçilerine sanattan hobiye, mutfak 
atölyelerinden gelişim atölyelerine uzanan 

eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunuyor.

Buz pateni keyfi doruklara çıkıyor!

Optimum Outlet Alışveriş Merkezi içerisinde 
yer alan Anadolu Yakası’nın ilk ve tek gerçek buz 
pateni pisti olan Buzluk, yeni konsepti ile buz 
pateni keyfini doruklara çıkarıyor. Haftanın her 
günü büyük küçük herkese öğrenme, eğlenme 
ve sporun tadını çıkarma imkanı sunan gerçek 
buz pisti özelliğine sahip Buzluk, buz pateni 
sevdalılarına uzman eğitmenlerden eğitim alma 
imkanı ve bolca eğlence vadediyor. Buzluk 
aynı zamanda, buz hokeyi maçları, yabancı 
gösteri gruplarının ve Türkiye buz pateni 
şampiyonlarının gösterileri ile görsel şölen 
niteliğindeki şovlara da sahne oluyor.
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Outlet Ürün Nedir? Devamı olmayan, 
sezonu geçmiş ürünlerdir. Bu ürünler önceki 
sezonlardan kalma ürünler olduğu için beden, 
renk gibi alternatiflerini bulmak oldukça zordur. 
Bu ürünlere elde kalmış ürünler olarak bakıldığı 
için fiyatları da uygun tutulmaktadır.

Outlet Center Nedir? Genellikle fabrika çıkış 
mağazası olarak da bilinir. Outlet mağazalarda; 
Seri sonu, eski sezon, elde kalmış stok,  
güncelliğini yitirmiş  ürünler, az satan renk ve 
bedenler, ikinci kalite,  outletler için yapılan özel 
üretimler, ihraç fazlası ürünler, defolu ürünler 
satılmalıdır. Bununla beraber oranı Alışveriş 
Merkezi'nin lokasyonuna göre değişebilecek 
sezon ürünleri de satılabilir.

İlk örneklerini ABD’de gördüğümüz –özellikle 
tekstil markalarına ait ‘factory outlet’ler, 
fabrikalardaki siparişlerin üretim fazlasını, 
kullanılabilecek durumda olan defolu, standart 
dışı veya sezonunda herhangi bir nedenle 
satılamamış ürünleri değerlendirmek amacıyla 
önce kendi fabrikaları önünde veya yakınında 
açtıkları yerleri bir araya getirerek, yeni tarz bir 
AVM türü oluşturmaları ile başlamış. Genellikle 
şehir merkezlerinin dışında, geniş alanlarda, 
daha az gösterişli binalarda, sergileme şekilleri 
sezon mağazalarına göre daha az özenli ve sadece 
hazır üretilmiş, normal sezonda satılamayacak 
ürünlerin bitirilmesi amacını güden alışveriş 
bölgeleri şeklinde ortaya çıkmış. Outlet Center’ı 
kısaca tanımlamak gerekirse, paranın değeri 
ile buluştuğu, markalı ürünlerin daha hesaplı 
alındığı satış noktalarıdır. 

Outlet mağazaları, hesaplı alışverişin adresi. O 
nedenle son dönemde birbiri ardına outlet 
alışveriş merkezleri açılıyor ya da bazı regular 
AVM’ler outlet’e dönüşüyor. Outlet anlayışı 
sadece giyimde değil; Mobilya, ev tekstili ve 
elektronik sektörlerinde de hızla yayılıyor. 
Ülkemizde –ABD ve Avrupa’da görmediğimiz 
şekilde- normal bir AVM’nin tüm çeşitliliğini 
yani marka karmasını ve hizmetlerini 
tüketiciye sunan OUTLET’ler çoğalmaya 
başladı. Tüketicinin yoğun ilgisi karşısında bu 
mağazaların satışının yüksek olması, ‘kaliteli’ 
ve ‘ucuz’ düşüncesi ile perakendecileri de bu 
tip mağazalar için özel üretim yapmaya itiyor. 
İsteyene, ucuz fiyatlı ürünlerin yanı sıra ‘normal 
sezon’ ürün alternatifleri de sunuluyor tabii. 
Günümüzde outlet center’lar ‘tematik projeler, 
karma projeler, eğlence unsurlarının yer aldığı 
projelerde yer aldığında daha başarılı oluyor. 
Ziyaretçiler hesaplı alışveriş için gelmişkten, 
keyifli vakit geçirmek için farklı alternatiflerden ( 
lunapark, akvaryum, fitness center, müze, konser 
vb.) faydalanabiliyor. 

Engin YILDIRIM
PerAVM Kiralama ve Yönetim 

Danışmanlık Genel Müdürü

“OUTLET” İSMİNİN HAKKINI VERMEK
Müşteriler outletten alışveriş yapacaklarsa daha 
az servis, daha basit bir dekorasyonu peşinen 
kabullenmek durumundadır. Bu şekilde ‘Outlet’ 
isminin hakkı verilir ve satış fiyatları iskontolu 
olur. Şehrin göbeğinde, aynı servis, aynı 
dekorasyon, aynı mağaza maliyetleri ile sadece 
defolu yahut sezon sonu ürün satmakla outlet 
olunmaz. Bazı mağazaların bir köşesini bile outlet 
olarak isimlendirmeleri ülkemizde yaygın bir 
uygulama.

Türkiye’de outlet perakendeciliğinin önü açık. 
Çünkü tüketici, markayı –marka olmasa bile 
belirli kalitedeki ürünleri- hesaplı fiyata almak 
istiyor. Outletler, özellikle kriz dönemlerinde  
perakendecilere yeni beceriler kazandırırken, 
‘marka değeri’ni artırıyor. Kriz ortamında yeni 
markalar doğuyor. Kriz ortamının olmadığı, 
ekonominin yolunda gittiği, arzın talebi 
karşılayamadığı dönemlerde AVM’lerde yer 
bulamayan markalar için talebin az olduğu bu 
dönemler fırsat aslında. Gelecek vaat eden marka 
adaylarının kriz döneminde AVM’lerde yer 
bulması, hatta daha uygun şartlarda yer bulması 
söz konusu.

Bazı perakendeciler, outlet konseptine kuşkulu 
bakıyor. Çünkü;
a) Kendi markaları için uygun olmadığını,
b) Markanın değerini düşürebileceğini,
c) Fiyat farklılıklarının müşteri sadakatini 
zedeleyeceğini,
d) Organizasyon altyapısının bu konuda eğitimli 
olmadığını,
e) Karlı bir operasyon sayılmayacağını 
düşünüyorlar.

Outlet konseptine kuşkulu bakılmamalı. 
Çünkü;
a) Müşteriyi eğitiyor, marka bilinirliliğini ve 
sadakatini artırıyor,
b) Sezon perakendeciliği ile arasında pozitif bir 
bağ var,
c) Sadık ve bilinçli müşteri, fiyat farklılığının 
nedenini anlıyor ve bu imkandan memnun 
oluyor.
d) Organizasyonun yeni beceriler kazanmasına 
imkan veriyor.
e) Global anlamda ‘marka değeri’ni artırıyor.
f) Müşteri sezonda kaçırdığı bir ürünü Oulet’ten 
alabiliyor.

Outlet konseptine niçin yaklaşılmalı?
Outlet perakendeciliği farklı bir iş değil, sezon 
perakendeciliğini tamamlıyor ve sinerji sağlıyor.
Başarılı bir outlet perakendeciliği için marka 
değerlerine ( fiyat/kalite/vizyon/mağazacılık 
konsepti vs.) sıkı sıkıya bağlı olunmalı, aksi 
takdirde markaya zarar verilir.

Outlet perakendeciliği, ürünlerin daha iyi 
yönetilmesine yardımcı olur ve tam fiyatlı sezon 
perakendeciliği operasyonunun performansını 
artırır. Stok maliyetini azaltır.

Outlet konseptine nasıl yaklaşılmalı?
Kira ve operasyon maliyeti düşük mağazacılık,
Dekorasyon maliyeti düşük mağaza ortamı,
Düşük kar marjı ile yüksek satış hacmi,
Özel outlet ürünleri (seri sonu, ikinci kalite, ihraç 
fazlası, defolu) ile.

Outlet perakendeciliğin avantajları:
Marka imajının korunması,
Marka bilinirliliğinin yaygınlaştırılması,
Vitrin/teşhir zenginliğinin sağlanması,
Yeni ürünlerin test edilmesi,
Operasyonun daha efektif işletmesi,
Tüketici referansların artması,
Toptan satışların gelen iadelerin çözümlenmesi.

Outlet merkezlerin oluşum nedenlerine 
bakarsak: Outletler, normal AVM’lerin gelişimini 
tamamladığı ve tüketim şeklinin zirveye vardığı 
doymuş pazarlarda ortaya çıkıyor. Outlet’ler, 
normal AVM’lere alternatif olmaktan ziyade 
yeni bir sürüm merkezi teşkil ediyor. Ancak 
ülkemizde Outlet Center bünyesinde bulunan 
mağazalarda, hem inlet hem de outlet ürün 
çeşitleri sunuluyor. Dolayısıyla outlet’ler, 
normal AVM’lerle doğrudan rekabete giriyor. 
Halbuki outlet kavramı, normal merkezlerin 
zayıflıklarından faydalanan piyasada değil; 
normal merkezleri güçlü ve doyum noktasına 
ulaşmış bir piyasada geliştirilmeli.
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ETİ’NİN KURUCUSU FİRUZ KANATLI VEFAT ETTİ
Eti’nin kurucusu ve 
Onursal Başkanı Firuz 
Kanatlı, 85 yaşında 
Eskişehir’de hayata 
veda etti. Firuz 
Kanatlı’nın cenazesi 21 
Ekim Cumartesi günü 
Eskişehir Gümülcine 
Camii’nde öğle namazını 
müteakiben Eskişehir 
Seyit Gazi Yolu Asri 
mezarlığına defnedildi.

Türkiye’nin Hizmetinde Geçen Bir Ömür…

1961 yılında Eti’nin temellerini atan Firuz 
Kanatlı, Türkiye’de unlu mamuller ve çikolata 
sektörünün gelişimine büyük emek verdi. 
İşini her zaman büyük bir aşkla ve heyecanla 
yapan Kanatlı, Eskişehir’de kurduğu şirketini 
sanayici işadamı kimliği, vizyoner yaklaşımı 
ve teknolojiye verdiği önemle Türkiye’nin lider 
gıda üreticilerinden biri haline getirdi. Bisküvi 
ve çikolata sektöründe modern makinalarla 
üretim yapılmasından sayısız ürünün 
tüketicilere ilk defa sunulmasına kadar pek 
çok konuda sektöre öncülük etti. Firuz Kanatlı, 
Eti’nin geliştirdiği bisküvi makinaları ile unlu 
mamul sektörünün gelişimine büyük katkı 
sağladı. Hayırseverliği, çalışkanlığı ve mütevazi 
kişiliği ile tanınan Kanatlı, Eti’nin temellerinin 
atıldığı Eskişehir ekonomisi ve sosyo-kültürel 
hayatında büyük rol oynamıştır.

Firuz Kanatlı Kimdir?

Firuz Kanatlı, 1932 yılında Eskişehir'de doğdu. İlköğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Firuz 
Kanatlı, İsviçre Cenevre Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı. Eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye döndükten 
sonra iş hayatına, babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası'nda başladı. Fabrikanın ismi sonradan 
Kanatlı Un Fabrikası oldu. Kendi işini yapma hayali Firuz Kanatlı'yı iş dalı aramaya yöneltti. Eskişehir’in 
Anadolu’daki merkezi konumu ve kentte bulunan Türkiye’nin en büyük şeker fabrikası gibi olumlu faktörleri 
değerlendirerek bisküvi fabrikası kurma yönünde harekete geçti. 1961 yılında temelleri atılan Eti Bisküvi, 
1962 yılında üretime başladı. O dönemde sadece İstanbul’da üretimi gerçekleştirilen bisküvi üretimi, Eti ile 
birlikte Anadolu’ya taşınmış oldu.

Büyük bir heyecanla hayatını işine adayan Firuz Kanatlı, sektörde modern makinalarla üretim yapılmasına, 
fırın ve tesis teknolojisinin gelişimine, Türkiye’de ilk sınai tipi kek üretiminin gerçekleşmesine öncülük etti.
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Naim GENÇOĞLU
Gençoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı “Ziyaretçilerimizin bulduklarını aldıkları değil aradıklarını 

buldukları baştan sona yenilenmiş bir yaşam alanı oluşturduk.”
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Starcity AVM olarak yeni bir renovasyon 
süreci geçirdiniz. Bu süreç hakkında bilgi verir 
misiniz?

Starcity Outlet Alışveriş Merkezi, bizim en önem 
verdiğimiz yatırımlarımızdan biri. Dolayısıyla 
2016 yılında devraldığımız yatırımımızı, Avrupa 
Yakası’nın en prestijli outlet alışveriş merkezi 
haline getirmeyi ve insanların aklındaki outlet 
algısını değiştirmeyi kendimize hedef olarak 
belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla 
da öncelikle, alanında profesyonel çözüm 
ortakları ile anlaştık ve JLL Türkiye ile Starcity 
Outlet’in yönetim ve kiralama anlayışını yeniden 
oluşturduk. 

Belirlediğimiz hedef doğrultusunda Starcity 
Outlet’i Avrupa Yakası’nın en genç, en dinamik 
ve en prestijli outlet alışveriş merkezi haline 
getirmek amacıyla en ince detayına kadar 
yeniden kurguladık. Mağaza karmasından ortak 
kullanım alanlarına, dış cephesinden kurumsal 
kimlik tasarımına kadar; oldukça geniş bir 
renovasyona gittik. Renovasyon kapsamında 
yaklaşık 35 milyon TL yatırım yaparak Starcity 
Outlet’i yeni baştan tasarladık ve yeniledik. 



MALl&MOTTO / Röportaj

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 4

5.
 S

ay
ı /

 K
as

ım
 2

01
7

40

Zengin bir marka karmanız var.  Marka 
seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Yeni 
markalar olacak mı?

Açıkçası biz yatırımımızı yaptığımızda ilk 
öncelikle içeride yer alan markalara baktık.  
Gerçekten de Türkiye’de dünya markalarının, 
en büyük mağazalarının yer aldığı tek outlet 
alışveriş merkeziyiz. 

Marka seçimimizde de bu kimliği bozmamaya 
çalışıyoruz. Amacımız Türkiye ve Dünyaya 
mal olmuş markalarla iş birliği yapmak. Bu 
doğrultuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Alışveriş merkezimiz markalar tarafından 
da çok rağbet görüyor. Dolayısıyla yakın 
zamanda birçok sürpriz markayı outlet fiyatlarla 
ziyaretçilerimizle buluşturacağımızı şimdiden 
söyleyebilirim.

Starcity AVM ‘nin mağaza doluluk oranı ve 
ziyaretçi profilinden bahseder misiniz?

Bir alışveriş merkezi olarak yakın çevrenizde 
bulunan herkes aslında bir şekilde hedef 
kitleniz. Biz Starcity Outlet olarak, 
ziyaretçilerimizi gruplara ayırmayı çok tercih 
etmiyoruz. Ancak mutlaka belirtmemiz 
gerekiyorsa; dünya markalarını bilen, kaliteyi 
seven, uygun fiyatlarla kaliteli giyinmeyi tercih 
eden bir ziyaretçi profilini hedefliyoruz. Doluluk 
oranımız %97 civarında. Önümüzdeki günlerde 
gerçekleşmesini planladığımız kiralamalarla 
birlikte bu oranın daha da artmasını 
planlıyoruz.

Son dönemde gerçekleştirdiğiniz projelerdeki 
başarılarınızla dikkat çekiyorsunuz. Ödüle 
giden yolda nasıl projeleri tercih ediyorsunuz? 
Proje ve ödüllerden bahseder misiniz?

Daha önce de söylediğim gibi, JLL Türkiye’nin 
deneyimli kadrosu ile çalışıyoruz. JLL’in 
profesyonel ve son derece titiz ekibi 
gerçekleştireceğimiz projeler konusunda bizi 
yönlendiriyor. Hedef kitlemiz tarafından ilgi 
göreceğine inandığımız, onların ihtiyaçlarına 
yönelik, daha önce gerçekleştirilmemiş 
ve Starcity Outlet markasına değer katan 
aktivitelere imza atmayı tercih ediyoruz. 

Bu yıl Garaj Günleri projemizle, sektörde çok 
önemli bir yere sahip olan birçok yarışmaya 
katıldık. Garaj Günleri, öncelikle Hermes 
Creative Awards’te Communication/Marketing 
Campaign ve Special Event kategorilerinde 
iki Gold ödülün sahibi oldu. Bununla birlikte 
yine Garaj Günleri etkinliğimizle International 
Stevie Awards’ten Silver ve Bronze, Marcom 
Awards’ten ise Platinium ödül kazandık. Doğru 
projelerle ve doğru ekiplerle çalıştığınızda, 
gerek ulusal gerekse uluslararası arenada başarı 
kaçınılmaz oluyor diyebilirim.

Pazarlama faaliyetlerinizde nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Bizim öncelikli hedefimiz, ziyaretçilerimize 
pozitif bir müşteri deneyimi yaşatmak aslında. 
Starcity Outlet’in kapısından içeriye girdikleri 
andan itibaren misafirlerimize aileleriyle birlikte 
zaman geçirebilecekleri keyifli, sıcak, samimi bir 
ortam sunmak istiyoruz. Tüm faaliyetlerimizi 
buna göre planlıyoruz. Çocuklu misafirlerimizin, 
rahatça alışveriş yapabilmeleri ve çocuklarının 
da eğlenceli vakit geçirebilmeleri için alternatif 
oyun alanları oluşturuyoruz. Misafirlerimiz 
buradan ayrıldıklarında keyifli anılarla evlerine 
gitsinler istiyoruz. Onların bu güzel anılarına ev 
sahipliği yapacağımız etkinlikler düzenlemeye, 
ihtiyaçlarına çözüm bulacakları aktiviteler 
oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki 
günlerde başlayacak relansman kampanyamız 
ve devamında gelecek 2018 planlamamızı da 
gerek kiracılarımızın gerekse misafirlerimizin 
bu yöndeki beklentilerine cevap verecek şekilde 
hazırlıyoruz. 

Alışveriş Merkezinizi diğer alışveriş 
merkezlerinden ayıran unsurlar nelerdir?

İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle toplam 
alışveriş merkezi sayısı 379 ve bunun yarısına 
yakını İstanbul’da. Rekabetin bu kadar yoğun 
yaşandığı bir platformda, rakiplerinizden 

farklılaşmak oldukça zor. Özellikle outlet 
alışveriş kırılımında yerleşmiş bir outlet 
algısı var. Biz, Starcity Outlet olarak bu algıyı 
değiştirebileceğimize inanıyoruz. Gerek marka 
karmamız gerekse misafirlerimize sunduğumuz 
ortam itibariyle özellikle bulunduğumuz bölgede 
rekabetten ayrışıyoruz. 

Her yıl gelenekselleşen “Garaj Günleri” ile 
büyük ilgi ve beğeni alıyorsunuz. Bize hazırlık 
çalışmalarından bahseder misiniz?

Garaj Günleri, mayıs ve aralık aylarında olmak 
üzere yılda iki kez gerçekleştirdiğimiz, sıkı 
takipçileri ve müdavimleri olan bir proje. Sadece 
bulunduğu bölgeden ya da şehirden değil, yakın 
çevredeki şehirlerden de ziyaretçileri olan bir 
proje hatta. Takipçileri, aylar öncesinden sormaya 
başlıyorlar Garaj Günleri’ni. 

Sektörde ilk kez Starcity Outlet tarafından 
hayata geçirilen ve Starcity’le özdeşleşen Garaj 
Günleri’nin önümüzdeki aralık ayında on 
üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz 
yıllarda gerek sektörde gerekse uluslararası 
arenada büyük başarılara imza atan projeye biz 
de oldukça önem veriyoruz. 

Yazılı ve görsel basın tarafından da yoğun 
ilgi gören Garaj Günleri’nin hazırlıkları 
da tabi ki aylar öncesinden başlıyor. Önce 
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titizlikle katılımcı markalar belirleniyor, 
ardından yerleşimler ve sözleşme aşamasına 
geçiliyor, sonrasında tanıtım ve branding 
kurguları yapılıyor. Operasyon ekiplerimiz, 
ziyaretçilerimizin güvenli ve temiz bir ortamda 
rahatça alışveriş yapabilmeleri için operasyon 
planlamalarını yapıyorlar. Pazarlama ekibimiz, 
etkinlik ve aktivite kurgularını oluşturuyor. 
Aslına bakarsanız, tıpkı bir alışveriş merkezinin 
açılışı gibi özenle her detayı planlıyor ve hayata 
geçiriyoruz. 

Tüm bu hummalı çalışmanın sonucunda da 
ziyaretçilerimiz dünya markalarının ürünlerini 
outlet fiyatların da altına satın alabildikleri için, 
kiracılarımız ise ciro rekorları kırdığı için gayet 
keyifli bir 9 gün geçiriyorlar. Bizler de elbette 
gerek ziyaretçilerimizin gerekse kiracılarımızın 
bu yoğun ilgisi sayesinde son derece mutlu 
oluyoruz. Bu kadar emek verdiğimiz 
projemizin başarısı uluslararası arenada da 
ödüllerle taçlandırılınca elbette mutluluğumuz 
daha da artıyor. 

2018 ‘de ziyaretçileri bekleyen yenilikler 
neler olacak? 

2018’de ziyaretçilerimiz bambaşka bir Starcity 
ile tanışacaklar diyebilirim. Gerek mağaza 
karması gerekse yenilenen fiziki yapısı ile 
Starcity Outlet artık yepyeni bir alışveriş 
merkezi haline geldi. 

Sektörde adından söz ettiren birçok değerli 
markayı bünyemize kattık, katmaya da 
devam ediyoruz. Çocuklu ziyaretçilerimiz 
için, keyifle zaman geçirebilecekleri eğlence 
alanları oluşturduk. Yeme içme alanlarımızı 
zenginleştirdik. Food court alanımızda özel 
lounge alanları oluşturarak; ziyaretçilerimizin 
avm ortamında değil, alacarte bir restoranda 
yemek yiyormuşçasına rahat etmesini 
sağlamayı amaçladık. Teras alanlarımızı 
arttırdık ve yeniledik. Sinema, bowling, go-
kart gibi eğlence alanlarını tamamen yeniden 
kurguladık. Bu konuda kiracılarımız da bizim 
bu heyecanımıza ortak oldular ve yenileme 
taleplerimize olumlu dönüş yaptılar. 

Özetle; bulduklarını aldıkları değil, aradıklarını 
buldukları baştan sona yenilenmiş bir yaşam 
alanı oluşturduk ziyaretçilerimiz için.

Starcity AVM, değişen pazar şartlarına nasıl 
yanıt veriyor? Stratejik hedefleriniz nelerdir?

Az önce de bahsettiğim gibi, rekabetin her 
geçen gün daha da arttığı bir pazarda yer 
alıyoruz ve pazarın dinamikleri de her an 
değişebiliyor. Her şeyden önce artık hem 
markalar hem de ziyaretçiler daha bilinçli. Bir 
alışveriş merkezine girerken o yerden belirli 
beklentileri ve talepleri var ve ne istediklerini 
ne aradıklarını gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla 

bu beklentileri ve talepleri çok iyi analiz etmek 
ve mümkünse daha size ulaşmadan çözüme 
ulaştırmak gerekiyor. 

İnsanların aklındaki outlet alışveriş, outlet 
alışveriş merkezi algısını değiştirmek; bu açıdan 
baktığınızda oldukça büyük bir iddia. Elbette 
bunun farkındayız. Ancak Starcity Outlet 

olarak hem markamıza hem de markamızı 
yöneten ekibimize bu anlamda güvenimiz tam. 
Önümüzdeki yıl için kendimize koyduğumuz 
stratejik hedefimiz sadece bu diyebilirim. 
Dolayısıyla yıl boyunca gerçekleştireceğimiz her 
faaliyet her harcama bu hedefe ulaşmaya yönelik 
olacak.
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TRIO MOBİL ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ İLE SOĞUK ZİNCİR 
TAŞIMACILIĞINI GÜVENLİ HALE GETİRİYOR!

Araç takip sistemlerinde lider marka Trio Mobil’in Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı “Yeni Soğuk Zincir 
Yönetmeliği” sayesinde, araç takip sistemleri ile taşınacak olan ürünlerin, en sağlıklı şekilde gidecekleri 

yere ulaştırılmasının garanti altına alınacağını söyledi.

Resmi Gazete’de 3 Ekim 2017 tarihi itibariyle 
yayınlanan “Yeni Soğuk Zincir Yönetmeliği” 
ile tüm frigofirik taşımacılık araçlarında ısı ve 
nem takip cihazı bulundurulması zorunlu hale 
getirildi. Araç takip sistemlerinde lider marka 
Trio Mobil’in Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Ataklı söz konusu gelişme çerçevesinde, araç 
takip sistemleri ile taşınan ürünlerin en sağlıklı 
şekilde gidecekleri yere ulaştırılmasının garanti 
altına alınmış olacağını söyledi. Ataklı şu bilgileri 
verdi:

“Takip ve ölçüm teknolojilerine odaklanan bir 
IoT şirketi olan Trio Mobil, araçlar başta olmak 
üzere bir çok makinayı online olarak takip edip 
ölçümlerini yapabilen sistemler geliştiriyor. Bir 
aracın hızı, yaptığı km, tükettiği yakıt, riskli 
sürüş durumları, ürünlerin araçla taşınırken 
bulundukları ortamın o anki sıcaklığı gibi 
parametreleri 7/24 ölçümleyerek, bulut tabanlı 
sistemimize kaydediyoruz. Araçların yanı sıra 
asansörler, jeneratörler, süpermarketlerdeki 
dolaplar gibi bir çok farklı makinanın ve 
techizatın da uzaktan yönetimini sağlıyoruz. 
Örneğin; bir market dolabının içindeki ürünün 
stok miktarından, sıcaklığına kadar verilerini 
ölçüp raporlayabiliyoruz.”

Trio Mobil: Trio Mobil, 2011 yılında 
genç girişimciler Nevzat Ataklı ve Barış 
Özdemir tarafından nesnelerin interneti 
(IoT) alanında büyüme hedefiyle kurulan 
bir girişim. 2011-2016 yılları arasında 15 
kat büyüme (ciro, müşteri sayısı ve sisteme 
bağlı cihaz sayısı) göstermiş ve bu sürede 
yaptığı 3 farklı proje için TÜBİTAK’tan 
Ar-Ge desteği alma başarısı elde etmiştir. 
2016 Bilişim 500 Listesi’de yerli donanım 
üreticileri kategorisinde 21. sırada yer alan 
Trio Mobil’e, AK Portföy Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu %30 ortak oldu. Hem 
donanım hem de yazılım geliştirerek araç 
takip sistemlerinde uzmanlaşan Trio Mobil, 
market dolabı, jeneratör veya asansör gibi 
farklı cihazları da internete bağlı nesneler 
haline getirip ölçümleme yapabilmektedir.
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GIGI HADID SONBAHAR 2017 TOMMYXGIGI
KOLEKSİYONUNU BARSELONA’DA KUTLADI
Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, 
Sonbahar 2017 ‘TommyXGigi’ ortak 
koleksiyonunu ve farklı şehirlerdeki farklı 
stillerini kutlayan global #TogetherTour 
kapsamında Barselona’yı ziyaret etti.

Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid 
#TogetherTour kapsamında 26 Eylül 2017 
günü Barselona’yı ziyaret etti. Gigi Hadid, 
bu turla dünyayı dolaşarak markanın 
hayranlarının ve influencer’ların Sonbahar 
2017 TommyXGigi koleksiyonuna kattıkları 
yerel yorumları görme imkanı buluyor.

TOMMY HILFIGER Passeig de 
Gràciamağazasını ziyaret eden Gigi Hadid, 
en yeni koleksiyonunu şahsen sundu. Hadid, 
yerel hayranlarının yanı sıra favori ilham 
kaynaklarını paylaşan ve TommyXGigi 
koleksiyonunu Barselona tarzıyla yorumlayan 
Gigi Vives, Andrea Belver, Belen Hostalet, 
Alejandro Lillo veAretha la Galleta gibi 
influencer’lar ile bir araya geldi.

Sosyal medyadaki müşteriler favori rock-
and-roll şarkılarından ilham alan kısa bir 
video yüklemeye veya Gigi ile hayallerindeki 
tanışmayı paylaşmaya ve sonuçta Gigi Vives’in 
canlı DJ setiyle yer aldığı mağaza etkinliğine 
katılma şansı kazanmaya davet edildiler.

Kadın spor giyimi, ayakkabılar, saat ve gözlük 
dahil aksesuarlardan oluşan Sonbahar 2017 
TommyXGigi koleksiyonundaki tasarımlar, 
Gigi ve Tommy’nin paylaştığı müzik sevgisini 
kutlarken markanın rock-and-roll geçmişini 
ziyaret ederek kural tanımayan bir yaklaşımı 
feminen bir yorumla harmanlıyor.

Sonbahar 2017 TommyXGigi halen seçili 
TOMMY HILFIGER mağazalarında ve 
tommy.com’da satılıyor. Koleksiyon, 19 Eylül 
2017 günü Londra Moda Haftasının kapanış 
etkinliği olarak şehrin ikonik konser mekanı 
Roundhouse’ta düzenlenen TOMMYNOW 
deneysel defilesinde lanse edildi. Tommy 
Hilfiger’ın podyumu demokratikleştirmedeki 
lider rolünü sürdüren defilede sunulan 
koleksiyonun tamamı perakende, toptan, 
e-ticaret ve ayrıca artırılmış gerçeklik, 
chatbot’lar ve resim tanıma gibi yenilikçi 
ticaret kanalları üzerinden anında satın 
alınabildi.

Çeşitli şehirlere uğrayacak Sonbahar 2017 
#TogetherTour, Kopenhag’da başladı ve 
Gigi Hadid’in ikinci durağı Barselona oldu. 

#TogetherTour ile TommyXGigi kapsül 
koleksiyonlarını dünya çapında tanıtmaya 
devam eden Gigi Hadid şimdiye kadar New 
York, Berlin, Dubai, Tokyo ve Amsterdam dahil 
pek çok şehri ziyaret etti.

KATILANLAR: Uluslararası süper model 
Gigi Hadid, Gigi Vives, Andrea Belver, Belen 
Hostalet, Alejandro LilloveAretha la Galleta.

Gigi Hadid: Sonbahar 2017 TommyxGigi 
koleksiyonundan yüksek yakalı kısa kazak ve 
yün karışımı skinny fit pantolon.

Gigi Vives: Sonbahar 2017 TommyxGigi 
koleksiyonundan payet aplikeli kapüşonlu 
elbise.

Belen Hostalet:Sonbahar 2017 TommyxGigi 
koleksiyonundan kısa denim mont.

Alejandro Lillo:Tommy Jeans kapüşonlu 
sweatshirt.

Aretha la Galleta:Tommy HilfigerSonbahar 
2017 koleksiyonundan alpaka yün karışımı 
elbise.

Markanın dostları ve takipçileri, #TommyXGigi 
ve #TogetherTour etiketlerini kullanarak sosyal 
medyadaki paylaşımlara katılmaya davet 
ediliyor.
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ALEYNA TİLKİ VE EMRAH KARADUMAN ANTARES ‘TEYDİ

Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi genç şarkıcı 
Aleyna Tilki ve ünlü DJ Emrah Karaduman'ı 
7 Ekim Cumartesi günü mini konser ve imza 
gününde Ankaralı sevenleriyle buluşturdu. 

Saatler önce konser alanını doldurmaya başlayan, 
çoğunluğu gençlerden ve çocuklardan oluşan dev 
kalabalık AVM’de adım atacak yer bırakmadı. 
Aleyna Tilki’nin şarkılarına eşlik eden konuklar, 
Antares Alışveriş Merkezi’ni adeta salladı. 

Kendine has tarzı ve başarılı performansı ile 
bir anda müzik dünyasına büyük bir adım 
atan Aleyna Tilki ve bir çok hit şarkıda imzası 
bulunan DJ Emrah Karaduman da gösterilen 
ilgiden fazlasıyla memnun kaldı.

Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun 
gerçekleştirdiği etkinlikte Aleyna Tilki sevilen 
şarkılarını seslendirmesinin ardından imza 
gününe geçilmesiyle heyecanı artan coşkulu 
kalabalık neredeyse izdihama yol açıyordu. 
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman güçlükle 
Antares AVM’den ayrıldılar.

Antares sevilen sanatçılar, yeni sürprizler, 
farklı etkinlikler ve özel markalarla Ankara’nın 
parlayan yıldızı olmaya devam edecek.
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NTS Danışmanlık Nisan 2007’de kuruldu. 
Şimdiye kadar birçok il ve ilçe de AVM projesi 
hayata geçirdiniz. Önümüzdeki dönemde 
kiralaması devam eden yeni projeleriniz var 
mı?

Ankara Polatlı’da 120 bin m2 Kartal Tepe AVM ve 
Yaşam Merkezi, Ağrı Patnos’da Patnos Life AVM 
iki yeni alışveriş ve yaşam merkezi projelerine 
başladık. Her ikisi de bölgenin ilk alışveriş 
merkezi projesi olacak. Ekim 2018’de her iki 
projemizi hayata geçireceğiz. 

Türkiye’de birbiri ardına açılan alışveriş 
merkezleri hızla artıyor. Hala AVM ihtiyacı 
olan bölgeler var mı sizce?

Büyük şehirlerde AVM sayıları doygunluk 
noktalarına ulaşmaya başladı ve Anadolu’da 
birçok şehirde hala yatırım potansiyeli var. 
AVM’ler bulundukları şehirle bütünleşerek 
sosyal ve kültürel anlamda bir cazibe merkezi 
haline gelmeye devam edecek. Buradaki en 
önemli nokta farklılaşma. Marka karması, yapılan 
etkinlik ve kampanyalar, müşteriye kendini 
özel hissettirecek ve AVM’nin sosyal bir yaşam 

merkezi olarak kabullenilmesini sağlayacak her 
çalışma müşteri sadakati ve bağlılığı olarak geri 
dönecektir.

Bununla birlikte yatırımların, AVM’si olmayan 
ya da rekabete açık daha ufak şehirlere doğru 
kayması gerekiyor. Büyük markalar bu yeni 
yatırımlarla birlikte daha fazla tüketiciye ulaşarak 
bölgedeki yerel perakendeyi de kalkındıracaktır. 
Kurumsal markalarla tanışan yerel perakendeciler 
üretim ve pazarlama alanını daha da geliştirerek 
daha kurumsal bir yapıya bürünecek, bu da yeni 
marka oluşumlarını beraberinde getirecektir.

Anadolu’da / küçük şehirlerde AVM yatırımları 
yapmak için uygun koşullar nelerdir? Doğru 
yatırım yapmak adına yatırımcıların göz 
önünde bulundurması gereken hususlar neler?

Projelere başlanırken göz önünde bulundurulması 
gereken tek husus sadece şehirdeki nüfus 
yoğunluğunu baz alarak AVM yatırım kararı 
almak değil. Nüfusun ekonomik gücü, turizm 
potansiyeli, komşu illerdeki rekabet yoğunluğu 
,ulaşılabilirlik, yatırım kararlılığı ve  lokasyon  
önemli ölçüde etkiliyor. Tüm bunlar aynı 

zamanda alışveriş merkezinde oluşturulacak 
marka karmasını da belirliyor. Hangi kiracının 
nerede konumlanacağı, finansal planlama, marka 
karması, müşteri segmentinin belirlenmesi gibi. 
Özellikle anchor mağaza seçiminin, şehirde ilk 
defa yer alması planlanan markalar ile ulusal ve 
yerel marka karmasının çok iyi kurgulanması 
gerekir. Bu kurgunun iyi bir şekilde yapılmaması 
durumunda; ciro kayıplarının yaşanması, 
beklenen ciroları yapmayan mutsuz kiracıların 
ve dolayısıyla mutsuz yatırımcıların oluşması 
adeta kaçınılmazdır. Burada önemli olan o 
bölgenin gelir düzeyine göre hareket etmek ve 
bölgenin alım gücüne göre bir marka karması 
oluşturmak. Doğru yapılan projelerde görüyoruz 
ki her ne kadar İstanbul’un verimlilik oranı daha 
yüksek görünse de, Anadolu şehirlerinde doğru 
konumlandırılan AVM’ler neredeyse İstanbul’la 
yarışıyor.

AVM yatırımları için başarı faktörü nedir?
 
Türkiye’de yüksek beklentiyle, yüksek maliyetlerle 
yapılmış AVM’lerin, finansal getirilerindeki 
sıkıntı, yatırım geri dönüş sürelerini uzattığı için 
yerel ve kurumsal yatırımcıları korkutuyor. 

Behiye SAVAŞKAN
NTS Danışmanlık Kurucusu “Biz bugünün değil, geleceğin yatırımlarına 

yön veriyoruz.”
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Hem Anadolu’da, hem de İstanbul’da 
yatırımcısını çok memnun eden veya tam tersi 
beklentileri karşılayamayan AVM’ler bulunuyor. 
Gelir seviyesi belli bir oranın üzerinde ve 
tüketime açık kentlerde, rekabetin az olduğu 
bölgelerde, projelerin büyük bir çoğunluğu 
başarılı oluyor. Rekabetin yoğun olduğu büyük 
metropollerde ve sınırlı pazara hitap eden, 
arzın yüksek, nispeten talebin de daha düşük 
olduğu kentlerde, projelerini farklılaştırabilen, 
rakiplerinin önüne geçebilecek mağaza karması 
ve büyüklüğe ulaşan AVM’ler de yatırımcısını 
mutlu ediyor.

AVM ve perakende yatırımları 
sürdürülebilirliği sağlamak için verimlilik ve 
kârlılığa mı odaklanmalı, yoksa büyümeli ve 
yeni yatırımlara devam mı etmeli?

Teknoloji, mobil yaşam, gelişen çevre 
bilinci tüketici davranışlarını her geçen 
gün farklılaştırdığı için, AVM ve perakende 
sektörünün kendini yenilemesi ve global 
yenilikleri yakından takip etmesi gerekiyor.  
Bu durumda da sektör için sürdürülebilir 
büyümenin önemi ortaya çıkıyor.

Cironun giderek yükseldiği, ancak kârlılığın 
aynı oranda artmadığı bir sektörde faaliyet 
gösteriyoruz. Bunun temel nedenleri arasında 
dış kaynak ihtiyacı, finansman koşulları, kiralar, 
verimsizlik gibi faktörler geliyor. Dolayısıyla, 
geçmiş yıllarda gördüğümüz büyüme trendleri 
yerine, artık fizibilitesi daha iyi yapılmış, marka 
karması doğru belirlenmiş, daha niş yatırımlar 
görmeye başlayacağız. 

İş yaşamında başarılı olmak için doğru strateji 
şart. Ülkemizde alışveriş merkezi ve perakende 
sektörünün geliştiği bir dönemde NTS 
Danışmanlık olarak nasıl bir stratejik planla 
ilerliyorsunuz? 

Türkiye’de her geçen gün alışveriş merkezi 
yatırımları artarak devam ederken, kiralama 
ve yönetim konularında başarılı ve kârlı birçok 
projeyi hayata geçirmiş tecrübeli ve uzman bir 
şirketiz.

NTS Danışmanlık olarak yatırım planlamasına 
aldığımız veya kiralama danışmanlığına karar 
verdiğimiz projelerde ulusal, uluslararası 
ve bölgeye uygun yerel markaların doğru 
merkezlerde ve uygun konseptlerde yer almasını 
sağlayarak, alışveriş merkezlerinin genel 
organizasyon yapısını oluşturma, rekabet analizi, 
bölgesel ekonomik ve sosyal yapı incelemeleri, 
konsept tasarım, sektör ve marka karmasının 
oluşturulması, kiracı seçimi, kiralama, yatırımcı- 
kiracı ilişkisini en uygun seviyede tutup ticari 
etik kurallar çerçevesinde arsa maliyeti ve inşaat 
maliyeti dahil bir bütün halinde hesaplamaları 
yaparak yatırım dönüşümü değerleme 
raporlamalarıyla fizibil hale getirip, rekabete 

uygun alışveriş merkezleri geliştirmeyi “en iyi 
ve farklı” hizmet anlayışıyla ve profesyonel 
bakış açısıyla başarılı bir şekilde tamamlamayı 
kendimize amaç edindik.

Bu sene sizi iş hayatındaki başarılarınız 
dışında, çok keyifli bir spor dalı olan 
Yelkende de  izledik. Hem yarıştınız, hem 
NTS Danışmanlık olarak denize yelken 
açtınız. Sponsor olma fikri nasıl ortaya çıktı?

Yelken takip ettiğim ve izlerken keyif aldığım 
bir spor dalı. İzlerken keyif alıyorsam, kim 
bilir bu aktiviteyi yaparken ne kadar huzurlu 
ve  keyifli olacağımı düşündüm. Başladığım 
her işte başarılı ve en iyileri arasında olmayı 
hedeflediğim için şirketimin de bunun bir 
parçası olmasını arzu ettim ve “Dünyayı 
şekillendiren su ve rüzgârdır, yatırımlarınızı 
şekillendiren doğru tercihlerinizdir“ diyerek 
NTS Danışmanlık ile tekne yarışlarında yelken 
açmaya başladık. NTS Danışmanlık olarak 
perakende ve gayrimenkul sektöründe birçok 
başarılı projeye imza atmış bir firmayız. Kendi 
sektörümüzde başarılarımız devam ederken, 

bu keyifli ve heyecan verici sporda da başarıyı 
devam ettirelim istiyoruz.

Yelken sporu sizin için ne ifade ediyor? 

Yelken sporu için denizi ve doğayı sevmelisiniz. 
Yelken yapmak göründüğü kadar kolay 
değil. Deniz, rüzgâr, akıntı, dalga gibi doğal 
dış kuvvetlerle mücadele etmek lazım. Bu 
mücadeleyi öğrenebilmek için yaşamak, yaşamak 
için de deniz üzerinde uzun vakitler geçirmeniz 
gerekiyor. Yelken sporu; karar verme yetisini 
güçlendiren eğlenceli, yaratıcı daha çok deniz 
üzerinde strateji yapmayı ve kurallara uymayı 
gerektiren bir spor. Ne kadar çok denizde 
kalırsanız, o kadar iyi yelkenci olursunuz. Hayat 
cesurları sever. Eğer tekne üzerinde ıslanmayı 
sevmeyen ve çok sabırsız bir insansanız yelken 
sporunu severek yapamazsınız. Yelken sporu 
ağırlıklı olarak erkekler tarafından yapılan, 
gücün, dayanıklılığın birarada kullanıldığı 
bir spor dalı olarak görülmesine rağmen, bir 
kadın olarak adrenalin dolu bu sporun bir 
parçası olmaktan, gücü ve özgüveni kendimde 
hissetmekten büyük keyif alıyorum.
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Sponsorlukla birlikte eğitim alarak yarışlara katılmaya başladınız ve 
Türkiye’nin en uzun rotalı, zorlu yarışı “Deniz Kuvvetleri Kupası’na” 
katıldınız. Nasıl bir deneyimdi? 

Tek kelime ile adrenalin doluydu. Deniz, dalga, akıntı ve rüzgâr gibi sürekli 
bir değişim içinde olan kuvvetlerle gece gündüz mücadele ettik. Sürekli akıntı 
nereden gelecek, rüzgâr ileride kesilir mi, gece sağanak başlayacak mı gibi 
düşünmeyi gerektiren bir mücadele içindeydik. Denizcilerin her zaman dediği 
gibi “havayı iyi koklamak gereken” bir yarıştı. Bu uzun ve zorlu yarışta ekibime 
bir kez daha teşekkür ederim.

NTS Danışmanlık’ın gelecek hedefleri arasında neler var? 

Sektörümüz hızla büyüyor ve bu büyümeyi sürdürülebilir hale 
getirmemiz gerekli. En büyük hedefimiz arasında; şehirlerin 
ihtiyaçlarına göre oluşturulacak karma konseptlerde Anadolu’daki 
perakende sektörünü geliştirmek ve güçlendirmek bulunuyor. Biz 
bugünün değil, geleceğin yatırımlarına yön veriyoruz! 
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TEPE NAUTILUS AKUSTİK’TE PAMELA RÜZGARI

Tepe Nautilus kuruluşunun 
15. Yılına özel kutlamalar 
çerçevesinde, rock müziğin 
sevilen ismi Pamela’yı ağırladı. 
Konser öncesi kuliste hayranlarıyla 
biraraya gelen ve onlarla 
sohbet edip fotoğraf çektiren 
Pamela, büyük ilgi gören akustik 
konseri sırasında yeni çıkaracağı 
arabesk-fantazi albümün 
müjdesini verdi. Yeni albümünde 
Müslüm Gürses, Ferdi Özbeğen 
ve İbrahim Tatlıses’e ait şarkılar 
da seslendireceğini söyleyen 
Pamela en sevilen şarkılarıyla 
Tepe Nautilus ziyaretçilerine 
muhteşem bir müzik ziyafeti 
yaşattı.

Ziyaretçileriyle güçlü bir bağ oluşturduğu 15 
yılı geride bırakan, İstanbul’un köklü alışveriş 
merkezi Tepe Nautilus; kutlamalara özel 
ziyaretçilerini ünlü sanatçı Pamela ile buluşturdu.

Konser öncesi hayranlarıyla kuliste biraraya gelen 
sempatik şarkıcı en sevilen şarkılarını akustik 
versiyonlarıyla Tepe Nautilus ziyaretçileri için 
seslendirdi.

Büyük ilgi gören konser sırasında yeni albüm 
müjdesi de veren Pamela, hazırladığı arabesk-
fantazi albüm için ünlü sanatçılar Müslüm 
Gürses’ten “Taht kurmuşum kalbine”, Ferdi 
Özbeğen’den “Ağla” ve İbrahim Tatlıses’ten “Kal 
benim için” şarkılarını yeniden yorumlayacağını 
hayranlarıyla paylaştı.

Pamela Müslüm Gürses ve Ferdi Özbeğen’i 
sahnede anarak; “Şarkılarını okuyacağım bu 
isimler ile sahneye beraber çıkmayı çok isterdim. 
Aramızdan ayrılanları saygı ile anıyorum. 
Bu şarkıları seslendirerek üstatları daima 
yaşatmalıyız.” dedi.

Tepe Nautilus; Ekim ayı boyunca 15. yıla özel 
birbirinden keyifli etkinlikleri ve kampanyaları 
ziyaretçilerine sundu.Yeşim Soyuer - Emine Özen Kayıplar – Deniz Bozan – Can Bozan – Pamela – Kübra Ekler – Barış Yıldız
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TEPE NAUTILUS’TA UNUTULMAYACAK
MEHMET ERDEM KONSERİ

Tepe Nautilus kuruluşunun 
15. Yılına özel kutlamalar 
çerçevesinde, ünlü sanatçı 
Mehmet Erdem’i ağırladı. 
Kasım’da yeni albüm 
müjdesi veren Mehmet 
Erdem, yeni albümde 
Ahmet Kaya’dan sürpriz bir 
şarkı seslendireceğini de 
ilk defa Tepe Nautilus’ta 
hayranlarıyla paylaştı. Tarzı, 
sesi ve yorumuyla kısa 
zamanda büyük bir hayran 
kitlesine sahip olan ünlü 
sanatçı, dillerden düşmeyen 
şarkılarını binlerce ziyaretçi 
ile birlikte seslendirdi.

“Hâkim Bey” şarkısıyla büyük çıkış yakalayan 
Mehmet Erdem, dillerden düşmeyen şarkılarını 
bu kez Tepe Nautilus ziyaretçileri ile birlikte 
söyledi. Karşılıklı sıcak bir atmosferde geçen 
konser sırasında; Neşet Ertaş, Barış Manço, 
Ahmet Kaya gibi usta sanatçıların şarkılarını 
seslendiren ve hayranlarını adeta mest eden 
Mehmet Erdem yeni albüm müjdesi verdi; 
“Son hızla Kasım’da çıkacak yeni albüm için 
çalışıyoruz. Yeni albümde sizler için çok özel 
sürprizler hazırladık. Değerli sanatçı Ahmet 
Kaya’dan da sürpriz bir şarkımız var. Albümle 
birlikte hayranlarıma müthiş bir de klip 
hazırlıyorum. Umarım yeni albümü de klibi de 
çok beğenirsiniz.” dedi.

İzleyicilerin kulaklarındaki pası silen konser 
sonrasında hayranlarını kırmayan Mehmet 
Erdem, onlarla hatıra fotoğrafında yer almayı 
ihmal etmedi.

Tepe Nautilus’un 15.yıla özel konserlerinin 
organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu 
gerçekleştirdi.

Etklinlik videosunu izlemek 
için okutunuz.
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Ali GÜLER
Novada Yozgat AVM Müdürü “Novada olarak, Yozgat için daima en iyisini 

yapmaya çalışıyoruz.”

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1977, Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü 
mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır perakende 
sektöründe yönetici olarak çalışıyorum; kısa bir 
süre önce de Turkmall Real Estate bünyesinde yer 
alan Novada Yozgat’ta Alışveriş Merkezi Müdürü 
olarak göreve başladım.

Yozgat şehrinin en önemli buluşma 
noktasısınız bu noktada özel bir çalışmalarınız 
oluyor mu?

2016 yılının Aralık ayında açılan Novada Yozgat, 
çok kısa bir sürede konumu ve şehre kattığı 
değerlerle şehrin benimsediği bir yaşam merkezi 
haline gelmiştir. Yozgat’ın tek alışveriş merkezi 
olması sebebiyle; sosyal faaliyetlerimizi ve 
etkinliklerimizi belirlerken şehrin yaşam tarzını 
renklendirecek sosyal faaliyetler ve etkinlikler 
gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Novada’nın 
şehirdeki en büyük buluşma merkezi olmasının 
arkasında, Yozgatlılar için hazırladığımız bu özel 
etkinlik programları ve değerli marka karmamız 
yer alıyor. Alışveriş merkezimizde bulunan 

markaların neredeyse tamamı Yozgat’ta ilk kez 
Novada ile gelen büyük ve ulusal markalardan 
oluşuyor. Bununla birlikte, Novada olarak 
şehrin sosyal yaşamına katkıda bulunmaktan 
gurur duyuyoruz. Örneğin; sadece bu şehirde 
değil, Türkiye’de de bir ilk olan oval perde 
Sony 4K sinemayı Cinemaximum markası ile 
halkımızla buluşturduk. Yozgatlıların yanı sıra 
çevre ilçelerden de sinemamıza büyük bir ilgi 
var. Ayrıca, Yozgat’ın ilk buz pateni pistine de ev 
sahipliği yapıyoruz.  Ziyaretçilerimizin fikir ve 
istekleri, alışveriş merkezimizde gerçekleşecek 
yenilikler açısından çok değerli. Elimizdeki 
fizibilite raporları ve ziyaretçilerimizin talepleri 
doğrultusunda, çalışmalarımıza devam 
ederek şehrin sosyal yaşamını renklendirmeyi 
sürdüreceğiz. Novada olarak, Yozgat için daima 
en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Marka karması ve ziyaretçi profili hakkında 
bilgi verir misiniz?

Novada olarak Migros, LC Waikiki, DeFacto, 
Flo, Cinemaximum, Kiğılı, Mavi, Colins, English 
Home, Watsons, IGS, Yves Rocher, Lescon, 
Hummel, Özdilek ve PlayPark gibi ulusal ve 

uluslar arası markalara ev sahipliği yapmanın 
yanı sıra yeme içme kategorisinde de Burger 
King, Bursa Kebap Evi, Popeyes, Usta Dönerci ve 
Coffeemania gibi önde gelen restoran ve kafeleri 
de Yozgat ile ilk kez buluşturuyoruz. Novada, 
aynı zamanda PlayPark oyun alanı, 6 salonlu 
Cinemaximum sinemaları ve kapalı buz pisti ile 
de açıldığı günden bu yana bölgenin en büyük 
eğlence merkezi olarak öne çıkıyor. Seçkin marka 
karması ile Yozgat’ın ilk ve tek alışveriş merkezi 
olan Novada; ülkemizin doğusuna bağlanan 
şehirlerarası yolun üzerindeki konumu sebebiyle 
diğer illerden de ilgi gören bir proje oldu. 

Pazarlama faaliyetlerini belirlerken nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Etkinliklerimiz öncelikle müşterilerimizin 
talepleri ve hedef kitlemizin yaşam stili 
doğrultusunda şekilleniyor. Alışveriş 
merkezimizde, şehirde var olan sosyal hayatı 
canlandıracak ve ziyaretçilerimizi mutlu edecek 
aktiviteler düzenlemeye gayret ediyoruz. 
Alışverişi ödüllendiren ticari kampanyalar 
düzenliyor, Novada ziyaretçilerinin alışveriş 
keyfine ortak olmaya çalışıyoruz. Novada’da 
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her yaş aralığına hitap eden etkinliklerimiz 
de oluyor; hafta sonları çocuklara özel atölye 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Novi ve Nova 
adlı özel maskotlarımız, hafta sonları küçük 
ziyaretçilerimizin en yakın arkadaşları oluyor. 
Tüm bunların yanında, belediye ve sivil toplum 
kuruluşları ile ortak hareket ettiğimiz sosyal 
sorumluluk projelerinde de mutlaka yer almaya 
çalışıyoruz. 

Yozgatlılar ile pek çok markayı ilk kez 
buluşturdunuz. Yeni katılımlar olacak mı?

Alışveriş merkezimiz ile Yozgatlıların ilk kez 
tanıştığı birçok marka oldu. Novada’nın açılışı ile 
bu markaların çok kısa bir sürede benimsenmiş 
olduklarını söyleyebiliriz. Novada’nın Yozgatlılar 
ile yüksek bir sinerji yakaladığını düşünüyoruz. 
Şu an alışveriş merkezimizde %94 oranında 
doluluğumuz bulunuyor; ancak tabii ki seçici 
yaklaşarak Yozgat’a değer katabilecek, şehirde 
bulunmayan ulusal markalar ile görüşmelerimiz 
devam ediyor. Bu katılımlar ile bölgeye daha fazla 
istihdam sağlamak, bölge ekonomisine destek 
olmak ve Yozgat’ın sosyal yaşamını daha da 
geliştirmek öncelikli hedeflerimiz.
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MC DONALD’S TÜRKİYE’NİN İŞ ORTAĞI 
HACIİNCE’NİN BAŞARI ÖYKÜSÜ GPD/ORTAK  

GELİŞİM KONGRESİ’NDE
Türkiye’nin önde gelen entegre et üreticilerinden 
Hacıince Şirketler Grubu’nun, küçük bir kasap 
dükkanından, küresel gıda devi Mc Donald’s ile 
iş ortaklığına uzanan başarı öyküsü, GPD/Ortak 
Gelişim Kongresi’nde masaya yatırıldı.

Antalya ve Konya'daki besi çiftlikleri, son 
teknoloji kesimhanesi, parçalama ve üretim 
tesisi, depoları ve sevkiyatıyla tam entegre 
hizmet kuruluşuna dönüşen Hacıince Şirketler 
Grubu’nun, küçük bir kasap dükkanında başlayıp, 
küresel global markalarla  iş ortaklığına uzanan 
başarı öyküsü, GPD/Ortak Gelişim Kongresi’nde 
anlatıldı.

Hacıince Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Hacıince, Gıda Perakendecileri 
Derneği'nin 10 Ekim Salı düzenlediği, ana 
başlığı "Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci 
Verimliliği" olarak belirlenen “Ortak Gelişim 
Kongresi”ne, küresel gıda devi McDonald’s 
Genel Müdürü Oğuz Uçanlar ile birlikte katıldı. 
Aynı zamanda Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin 
(UKON) Başkanı olan Ahmet Hacıince 
sunuş konuşmasında, Konferans'ın, "Değer 
Arttıran Hizmetler, Birlikten Güç Alan Başarı 
Öyküleri" başlıklı oturumunda, başarı öyküsünü 
katılımcılarla paylaştı.
 
Ahmet Hacı İnce,  kendi besi çiftliklerinde her 
aşamasını kontrol ederek ürettikleri etlerin, hem 
üretim modellemesi ile ülkemize, işbirliği yaptığı 
markalara, hem de Hacıince için de büyük bir 
katma değer olduğunun altını çizerek, Hacıince 
Entegre Et Tesisleri’nde kullanılan yüksek 
teknoloji ve hijyene ilişkin bilgiler verdi.

Özellikle, Hacıince Entegre ET Tesisleri’nin kendi 
besi çiftliklerinde yetiştirdiği  özel ırk büyükbaş 
hayvanların yüksek kaliteli ve verimli etin, uzun 
vadede ülke ekonomisine, partnerlik yaptığı 
global markalara sağladığı bir katma değere de 
değinen Ahmet Hacıince, Mc Donald’s ile iş 
ortaklığını da şöyle tanımlıyor:

“Bizim Mc Donald’s ile iş ortaklığımızın tam 
anlamıyla bir ‘win-win’ temelinde geliştiğini 
söyleyebilirim; Mc Donald’s bizimle çalışmaya 
başladıktan sonra iyi bir büyüme, başarı 
kaydettiğini söylüyor. Ben de, Hacıince Entegre 
Et Tesisleri olarak bizim hızlı bir büyüme 
temposu yakaladığımızı, işbirliğimizin ilk 
yılında %100 gibi önemli bir büyüme başarısı 
gösterdiğimizi söyleyebilirim.”

Ahmet Haciince, Akdeniz’in ilk entegre et 
tesisinin kurulmasında ailesine destek oldu 

Hacıince Entegre Et Tesisleri Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, 
Akdeniz’in ilk entegre et tesisi Al-Et Alanya 
Entegre Et Tesisi’nin 1992 yılında kurulmasında 
ailesine destek oldu.

Al-Et Alanya Entegre Et Tesisi'nin kurulmasının 
ardından, kariyerini ve kendini geliştirerek, 
şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
ve Genel Müdürlüğü görevlerini başarıyla 
yerine getirdi. Antalya ve Konya’da 2004 ve 2005 
yıllarında toplam 25,000 baş canlı kapasiteli iki 

çiftlik satın alarak, entegre et ve et ürünleri 
işletmeciliğinde önemli bir aşamaya geçti.

Ahmet Hacıince'nin şirket envanterine 
kattığı Antalya ve Konya’daki çiftliklerde, 
damızlık ve besilik hayvan üretimi ve 
beslenmesi yapılıyor. Ahmet Hacıince, son 
yatırımı olan Hacıince Konya Entegre Et 
Tesislerini 2013 yılında Konya Kaşınhanı 
mevkiinde kurdu.

2015 yılından beri üretime başlayan şirket 
Türkiye’de faaliyet gösteren bir çok dünya 
markası ile partner firma düzeyinde ilişkiler 
kurarak et tedariklerini karşılıyor.

Ahmet Hacıince
Hacıince Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı
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PALLADIUM ATAŞEHİR BARCELONA'DA 
ÖDÜLLERİ KUCAKLADI!

JLL Türkiye tarafından yönetilen Şehrin 
Değişmeyen Modası Palladium Ataşehir, 
‘CAPPADOX Fest ve 'Trickbox' projesiyle 
2017 Stevie Awards platformundan kazandığı 
ödülleri Barcelona'da düzenlenen törenle teslim 
aldı

Şehrin değişmeyen modası Palladium Ataşehir, 
gerçekleştirdiği 2 proje ile, 2017 Stevie 
Awards platformundan 1'i bronz diğeri gold 
olmak üzere kazandığı 2 ödülü Barcelona'da 
düzenlenen ödül töreninde teslim aldı.

Palladium'un CAPPADOX Fest ile aynı dönem 
gerçekleştirdiği farklı ve eğlenceli bir deneyim 
sunan 'Düşünce Gücüyle Uçur' yarışmasının ve 
AVM içerisinde yaşatılan Kapodokya ruhunun 
katılımcıdan tam not aldığı 'Palladium’da 
Kapadokya Esintisi' etkinliği, 2017 Stevie 
Awards'ın Best Brand Experience Event 
kategorisinde bronz ödülle taçlandırıldı.

Dünya Şaka Günü'ne özel Nisan ayında 
alışveriş merkezinin içerisine yerleştirilen 
dev kutu içindeki ekrana, etraftan gelecek 
tüm dikkat dağıtıcı öğeye rağmen 'Gözünü 
Kırpmadan En Uzun Süre Bakmak' üzerine 
kurulu eğlenceli bir yarışma olan 'Trickbox' 
projesiyle de aynı platformun Brand Experience 
of the year-consumer kategorisinde gold ödül 
ile taçlandırılan Palladium, böylece 2 projesiyle 
Stevie Awards'ten 2 ödül almış oldu.

AVM Müdürü Ayşen Yerşen; Pazarlama 
Yöneticisi Esra Uzunlar ile birlikte Barcelona'da 
ödülleri teslim alırken, mutluluklarını dile 
getirdiler.
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KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN FİLMLER
Kasım ayında birbirinden farklı sinema filmleri vizyona 
giriyor. Geçtiğimiz aylara kıyasla, bu ay sinemaseverleri 
memnun edecek dopdolu bir program var. Sinemalar.
com, Kasım ayında vizyona girecek filmlerden öne 
çıkan 6 filmi sıraladı.

Doğu Ekspresinde Cinayet (Murder on the Orient Express)
Vizyon Tarihi: 10 Kasım 2017
Tür: Dram, Gizem
Yönetmen: Kenneth Branagh
Oyuncular: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley

Agatha Christie’nin aynı adlı romanından uyarlandı. Halep’te çözdüğü bir davanın ardından İstanbul’a gelen Belçikalı dedektif 
Hercule Poirot, burada birkaç gün kalma niyetinde olsa da, acil başka bir durum ortaya çıkınca kendini Londra’ya giden Doğu 
Ekspresi’nde bulur. Trende farklı uluslardan, farklı toplumsal konum ve mesleklerden gelen insanlar vardır. Büyük bir kar 
fırtınasının olduğu bir gece, trendeki bir yolcu öldürülür. Olayı çözmek ve içlerindeki katili bulmak, Poirot’ya kalmıştır.

Yol Ayrımı
Vizyon Tarihi: 10 Kasım 2017
Tür: Dram
Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Mert Fırat, Nihal Yalçın, Rutkay Aziz, Tilbe Saran

Yol Ayrımı filminde, Şener Şen’in canlandırdığı Mazhar Kozanlı çok büyük bir tekstil şirketinin sahibidir. İş hayatında son derece 
profesyonel, ailesine karşı duygusuzluk derecesinde katı bir adam olan Mazhar Bey, babasından kalan bu şirketi oldukça agresif 
bir politikayla yönetmektedir. Günün birinde geçirdiği trafik kazası hayata bakışını tamamen değiştirir. Ancak başka bir insana 
dönüşme girişimleri, başta ailesi olmak üzere çok kişiyi karşısına almasına neden olacaktır.

Justice League: Adalet Birliği (Justice League)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik, Macera
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher

Justice League: Adalet Birliği filminde; insanlığa dair inancını yeniden tazeleyen Bruce Wayne (Ben Affleck), yeni dostu Diana 
(Gal Gadot) ile dünyayı tehdit eden çok daha büyük bir güce karşı koyabilmek için çabuk bir şekilde özel yetenekli kişileri bir araya 
getirmek için harekete geçmiştir. Temasa geçtikleri kişiler arasında Barry Allen/The Flash, Arthur Curry/Aquaman ve Victor Stone/
Cyborg da bulunmaktadır. Karşılarındaki tehdidin büyüklüğü karşısında bu süper kahraman ekip, dünyayı kurtarabilecekler midir?

Mucize (Wonder)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Tür: Dram
Yönetmen: Stephen Chbosky
Oyuncular: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Daveed Diggs

Mucize filmi, R. J. Palacio’nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlandı. 5. sınıfa geçmek üzere olan Auggie Pullman, doğuştan gelen 
yüzündeki kalıcı deformasyon geçirdiği onlarca ameliyata rağmen düzelmemiştir. Evde ailesi tarafından eğitim almış ve dışarıyla 
ilişkisi hep bir kask aracılığıyla olmuştur. Sıradan bir okul olan Beecher’a başladığı günden itibaren bazılarının alay konusu olsa da 
aslında çoğu kişiden bir farkı olmadığını gösterecek, dış görünüşün ne kadar önemsiz olabileceğini kanıtlayacaktır.

Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Tür: Dram, Fantastik
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Colin Farrel, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic

Yorgos Lanthimos’un The Lobster’dan sonra İngilizce çektiği ikinci filmi Kutsal Geyiğin Ölümü, izleyicisini her zamanki gibi 
tekinsiz, oyunbaz ve özenle tasarlanmış yeni bir lanetli bir evrene davet ediyor. Kutsal Geyiğin Ölümü, başarılı bir cerrah ve 
babasının boşluğunu onunla doldurmaya çabalayan bir ergen etrafında dönüyor. Tuhaf ikili, aileleriyle tanıştığında işler daha da 
tuhaflaşıyor ve muzip bir tür Alacakaranlık Kuşağı hikâyesi ortaya koyuyor.

Havalar iyice soğudu. Yoğun geçen iş ve okul yaşamından fırsat 
bulanlar, sinema salonlarının sıcak koltuklarında film izleme keyfini 
çıkarıyor. Kasım ayının programı dopdolu. Bu ay vizyona onlarca 
farklı film giriyor. Türkiye’nin en büyük sinema sitesi Sinemalar.com, 
Kasım ayında vizyona girecek filmler arasından öne çıkan 6 filmi 
sıraladı.



Röportaj / MALl&MOTTO

57

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 4

5.
 S

ay
ı /

 K
as

ım
 2

01
7

Bize kendinizi tanıtır mısınız? 

1974  Gaziantep doğumluyum. Anadolu 
Üniversitesi İşletme bölümü mezunuyum, evli ve 
1 çocuk babasıyım. 10 Yıldan fazla süredir AVM 
yöneticiliği yapmaktayım.

AVM’ler arası ciddi bir rekabet varken çok kısa 
bir sürede Antakya’nın  en beğenilen AVM’si 
oldunuz. Yönetim ve kiralama olarak bu 
başarının sırrı nedir? 

Öncelikle yönetim, kiralama ve finans olarak iyi 
bir ekip çalışması oluşturmak gerekmektedir. 
Daha sonrasında markalarla ikili ilişkileri üst 
düzeyde tutarak cirolarını ve kampanyalarını 
yakından takip edip artış varsa nedeni, düşüş 
varsa nedenini doğru analiz edip firmayla ortak 
ve hızlı aksiyon planları yaptığında başarı elde 
etmemek mümkün değildir. Bunun yanı sıra 
AVM ziyaretçilerine hızlı, ulaşılabilir ve doğru 
hizmet vermek sizin sürekli tazelenmenizi 
sağlamaktadır. Yine ekip olarak bu gelişmeleri 
tam hakimiyet çerçevesinde tutmuş olmak güven 

ile birlikte başarıyı da getirdiğini düşünüyoruz.

Sonuçta rekabet piyasasında en iyi hizmeti 
veren bir adım önde gitmektedir. Bunlara 
ilaveten hemen hemen her ay yapılan etkinlikler, 
kampanya ve yarışmalar sürekli akılda kalıcı 
olmamızı sağlamaktadır.

Marka karmanız ve doluluk oranları hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Doluluk oranımız %96 seviyesinde H&M, 
Mango, Tekzen, Boyner, Mudo, Starbucks 
gibi bir çok ulusal markayı bünyemizde 
bulundurmaktayız.

Pazarlama faaliyetlerinizi belirlerken nelere 
dikkat edersiniz?

Hedef ziyaretçi kitlemizin yaş ortalamaları baz 
alınarak belirli yaş gruplarına özel etkinlikler 
düzenlediğimiz gibi aynı zamanda tüm yaş 
gruplarına da hitap edebilecek etkinlikler 
planlamaktadır. Bu programlar kapsamında, 

ülkemizin önde gelen sanatçıları ile imza 
günleri ve konserler hayata geçirilmiş ve bu tarz 
organizasyonlar yapılmaya devam edilecektir.

Lokasyon olarak özel bir bölgedesiniz. Sizce 
bunun avantaj ve dezevantajları nelerdir? 

Evet lokasyon olarak sınır bölgesi bir ilde 
bulunmaktayız. Dezavantajlarının yanında 
ticari hacmi olan bir şehir olarakta avantaj 
sağlamaktadır. Sürekli hareketli bir şehir olduğu 
için yaşam koşulları günden güne farklılık 
göstermekte olup bu durumu avantajlı bir şekile 
dönüşmesi için çaba sarf etmekteyiz.

Pek çok değerli markayı Antakyalı ziyaretçilerle 
buluşturdunuz. 2018 hedefleriniz nelerdir? 
Yeni katılımlar olacak mı? 

Tabiki 2018 yılı için bir çok sürpriz yeni markalar 
ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Antakyalı 
dostlarımızın 2018 yılında daha mutlu bir 
yıl geçirmelerini sağlayacak projelerimiz ile 
yanlarında olacağız.

Türker NACAROĞLU
Palladium Antakya AVM Müdürü “Antakyalı dostlarımızın 2018 yılında daha mutlu bir yıl 

geçirmelerini sağlayacak projelerimiz ile yanlarında olacağız.”
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Ünlü sunucu ve model Özge 
Ulusoy ve 360 TV’nin sunucusu 
Lokman Dağ, uluslararası servis 
ve lezzet akademisi USLA’da 
Ödüllü radyo programcısı 
Yasemin Şefik ile bir araya 
geldi. 

Katılımcılar ünlü şef Murat 
Bozok’un tariflerini yapmaya 
çalıştılar. Telaş ve heyecan 
içinde geçen etkinlikte Lokman 
Dağ’ın hazırladığı yemek 
beğenilirken Özge Ulusoy 
gönüllerin birincisi seçildi. 

Etkinlikte çok eğlendiğini 
belirten Ulusoy , “Yoğun 
iş temposunda yemek 
hazırlamak çok iyi geldi.” dedi.

USLA AKADEMİ
EĞLENCELİ BİR 
wORKSHOP DAHA 
DÜZENLEDİ

Yasemin Şefik - Lokman Dağ - Özge Ulusoy - Murat Bozok - Merve Aydoğdu - Beril Kaynak
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Türkiye ve çevre ülkelerin eğlence sektöründeki 
tek ihtisas fuarı ATRAX ve etkinlik sektörünü 
tek bir çatı altında buluşturan EVENT PRO’nun 
organizatörü Tureks Uluslararası Fuarcılık 
kurucu ortağıyım. Tüm dünyada eğlence ve 
rekreasyon sektörü ile ilgili edindiğim bilgi ve 
tecrübe ile Türkiye’de sektörün ilk kez bir araya 
gelmesini sağlamış olmanın gururunu yaşadığımı 
da belirtmek isterim.   

Hacettepe Üniversitesi sosyoloji lisans 
mezunuyum. Mezuniyetim sonrası giriş yaptığım 
fuarcılık sektöründe özellikle uluslararası 
fuarlar konusunda ilerlemeye çalıştım. Bu 
amaçla da dünyanın her yerinde yüzlerce fuara 
katıldım ve katılmaya devam ediyorum. Bunun 
önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi sağladığını 
söyleyebilirim tabii ki. Bununla birlikte sadece 
ekonomik değil kültürel, sosyal ve toplumsal 
değer yaratmayı her zaman kendim için öncelik 
olarak belirlemişimdir. Bu sebeple fuarlarımızın 
bulunduğu sektörleri destekleyici çalışmalarımız 
sürekli olarak devam etmektedir. Üniversitelerle 

işbirliğimiz, üyesi olduğum birçok dernekle 
bağlantımız, yurtdışı sektörel yarışma jüriliği 
ile birlikte fuarlar kapsamında düzenlediğimiz 
yarışmalar, konferanslar çıkardığımız yayınlar 
da buna hizmet etmektedir. Kendi adıma değer 
yaratmanın beni heyecanlandırdığını ve her 
zaman profesyonel ama amatör bir ruhun 
heyecanıyla çalışmayı sevdiğimi söyleyebilirim.
İş dışında ise yeni kültürler tanımak, yeni yerler 
keşfetmek için sık sık seyahat ediyorum, denizi 
çok sevdiğim için dalış yapıyorum ve tabii ki kış 
sporum kayaktan da hiç vazgeçmiyorum. 

Tureks Uluslararası Fuarcılık ve hizmetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Tureks 
Uluslararası Fuarcılık, Türkiye ve Orta Doğu’da 
sektörel fuarlar organize ediyor. Ulusal ve global 
ticarette fayda sağlama misyonu ile çalışırken, 
her geçen yıl faaliyet alanlarımızı da Tureks 
olarak genişletmeye devam ediyoruz. Bununla 
birlikte geçtiğimiz Mayıs’da GurmeFest-
Açıkhava Gurme Lezzetler Festivalini organize 
ettik.

Çok değerli sosyal sorumluluk projeleriniz var. 
Biraz bilgi verir misiniz?

Düzenlediğimiz uluslararası fuarlar ile 
ekonomiye, turizme, kültüre ve sosyal yaşama 
katkı sağlarken, sosyal sorumluluk projelerimizle 
de doğal yaşama karşı sorumluluklarımızı 
yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 
Tureks Dizayn markası bünyesinde kullanılan 
ahşap malzeme tüketimi nedeniyle, doğaya 
karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek 
ve doğaya olan borcumuzu ödemek için 
ÇEKÜL Vakfı’nın 7 Ağaç Ormanlarına destek 
oluyoruz. “Her birey, yılda ortalama 7 ağaç 
tüketiyor” fikrinden hareketle hayat bulan 7 
Ağaç Ormanlarına, Tureks olarak ahşap stand 
yaptıran her bir firmamız için 7 fidan diktirerek 
katkı sağlıyoruz. ÇEKÜL tarafından şirket 
isimlerine hazırlanmış 7 fidan sertifikasını da, 
firmalara stantlarıyla birlikte teslim ediliyoruz. 
Aynı şekilde Tureks Dizayn bünyesinde 
kullanılan ahşap malzeme fazlalıkları, can dostlar 
için sıcacık yuvalara dönüştürüyor, hayvan 
barınaklarına hediye ediliyoruz. ‘Tureks Yuva’ 
adı verilen kulübeler ile; sahipsiz hayvanlara 

Nergis ASLAN
Tureks Fuarcılık Kurucusu “2018’de EVENT PRO’nun da ATRAX ile eş zamanlı 

düzenlenmesi eğlenceyi ikiye katlayacak.”
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dikkat çekiliyor, atık malzemeler akılcı bir 
amaçla kullanılıyor, çalışanların boş zamanları 
değerlendiriliyor, farkındalıkları arttırılıyor ve 
sosyal sorumluluk görevimizi bir nebzede olsa 
yerine getiriyoruz. Ayrıca, merkez ofisimizde 
yaptığımız uygulamalarla yeşil ofis olma yolunda 
ilerlerken ofis kaynaklarının etkin ve etkili bir 
biçimde kullanımını sağlıyor, doğal kaynakları da 
koruyoruz.

Bu yıl 6.sı düzenlenecek ATRAX’da bizi neler 
bekliyor?

Katılımcı ve ziyaretçilerden gelen yoğun 
isteki üzerine ATRAX’ın 7-9 Aralık 2017 
olan tarihi 1-3 Şubat 2018 olarak değişti. Bu 
değişikliğin ATRAX’a daha fazla enerji ve güç 
kazandıracağına inanıyoruz. Türkiye’nin yanı 
sıra büyük eğlence projelerinin uygulandığı 
Ortadoğu, Balkan, Kafkas, Afrika, Rusya, Türki 
Cumhuriyetleri ve Avrupa ülkelerinden sektör 
profesyonellerine ve yatırımcılarına yol gösteren 
bir platform olan ATRAX, eğlence endüstrisi 
alanında büyük projelerin uygulandığı Türkiye 
ve komşu ülkelerin ilk ve tek ihtisas fuarı olma 
özelliğini taşıyor. 

EVENT PRO ilk kez düzenleniyor. Oluşum 
sürecinden ve içeriğinden bahseder misiniz? 
Fuarlar eş zamanlı gerçekleşecek. Böylesi 
büyük organizasyonlar için nasıl program 
hazırladınız?

Tureks Uluslararası Fuarcılık olarak bu yıl 
EVENT PRO-Etkinlik Hizmet ve Teknolojileri 
Fuarı’nı ilk kez organize ediyoruz. Amacımız 
A’dan Z’ye etkinlik sürecinde yer alan 
organizatörleri, tedarikçileri, mekânları ve 
ajansları bir araya getirerek etkinlik sektörünü 
bütünleştirmek. Festival, sanatsal-sportif-
kültürel etkinlikler, parti, şov, konser, düğün ve 

diğer tüm etkinlikleri düşündüğümüzde ortak 
noktalarının eğlence olduğunu söyleyebiliriz. 
Dolayısıyla EVENT PRO’yu ATRAX-Eğlence, 
Park, Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri 
Fuarı ile eş zamanlı düzenleyerek daha büyük 
bir çatı altında buluşturmayı böylece yeni 
fikirlere, yeni iş birliklerine fırsat yaratmayı 
planlıyoruz. ATRAX’ın uluslararası bir fuar 
olmasının ve 6. nın düzenlenmesi itibariyle 
sahip olduğu gücünde EVENT PRO’ya pozitif 
yansıyacağından eminiz. İki fuarın konularının 
birbirini tamamlamasının yanı sıra ortak ziyaretçi 
kitlesine sahip olmaları da eş zamanlı düzenliyor 
olmamızın bir diğer sebebi diyebilirim. 1-3 Şubat 
2018 tarihleri arasında toplam 3 salonda İstanbul 
Fuar Merkezinde katılımcı ve ziyaretçilerimizi 
ağırlıyor olacağız. Her yıl ATRAX, başarılı 
iş anlaşmalarıyla sonuçlanmasının yanı sıra 
eğlenceli aktiviteleri ile de fark yaratıyor. 2018’de 
EVENT PRO’ nun da ATRAX ile eş zamanlı 
düzenlenmesinin eğlenceyi ikiye katlayacağına 
inanıyoruz. Yeni fikir ve endüstrilerin tek bir çatı 
altında toplanarak geniş kitlelere ulaşabilmesi 
ile yeni iş fırsatlarının da kapıları açılacak.  Her 
köşesinde dinmeyen eğlenceli faaliyetlerin 
sunulacağı fuarlar kapsamında düzenlenecek 
konferanslar da ziyaretçilerin ilgisini çekecek 
nitelikte. En dikkat çekici yaratıcı etkinliklerin 
anlatılacağı, sektör trend, teknoloji ve 
yaklaşımlarının değerlendirileceği konferanslarda 
eğlencenin dünü bugünü ve geleceği de uzmanlar 
tarafından aktarılacak. 

Türkiye eğlence ve rekreasyon sektörünün ilk ve 
tek yarışması olan “Shining Star Awards 2018 
– Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri ”, 
bu yıl 5. kez organize edeceğiz. Her yıl ATRAX 
kapsamında organize edilen ve sektörün daha 
nitelikli ürün ve hizmetler sunarak toplumsal, 
sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla 
değer yaratmasına katkı sağlamak amacıyla 

düzenlediğimiz Shining Star Awards’da da 
bu yıl çok daha farklı ve gösterişli bir gala 
gecesi ile sektör profesyonellerini bir araya 
getireceğiz. ATRAX fuarı ile birlikte düzenlemeye 
başladığımız EVENT PRO ile de yarışma ve ödül 
kategorilerimizde bazı değişiklikler söz konusu. 
Bu yıl iki fuar kapsamında düzenlediğimiz 
yarışmamız “Eğlencenin Yıldızları” ve “Etkinliğin 
Yıldızları” olmak üzere iki ana başlık altında 
toplanıyor.

Bu fuarlardan beklentileriniz ve hedefleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

Bir kurumun, firmanın ya da bir ülkenin 
markalaşma çalışmalarında düzenlenen 
etkinlikler başlı başına bir değer oluşturuyor. 
Kültürel – sportif – sanatsal etkinlikler, festival, 
fuar, sergi, konser, gösteri, şov, parti lansman, 
kutlama, açılış, kurumsal etkinlikler, motivasyon 
etkinlikleri ve eğlence organizasyonları 
gibi projeler etkinlik sektörünün büyümesi 
konusunda itici güç oluştururken sürekli ilerleme 
gösteren teknoloji ise sektörün gelişimine önemli 
bir katkı sağlıyor. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz 
EVENT PRO’nun çıkış noktası da eğlence 
sektörünün daha da canlanması ve bütün olarak 
değerlendirilmesi amacıyladır. İnanıyoruz ki 
2018 yılının yepyeni enerjisiyle düzenleyeceğimiz 
fuarımızda yakalayacağımız enerji, tüm yıl 
düzenlenecek etkinliklere ışık tutacak. 

Türkiye’de pazarın hareketlenmesiyle birlikte 
eğlence ve rekreasyon alanlarına yönelik projeler 
de hız kazanmaya başladı. Projelerini bir an 
önce hayata geçirmek isteyen belediyeler, oteller, 
alışveriş merkezleri ve yatırımcılar ihtiyaçlarını 
gidermek için yeni ürün ve teknolojilerin 
yer aldığı ATRAX’a bu yıl daha fazla ilgi 
gösteriyorlar. Piyasalarda ki bu düzelme yurtdışı 
firmalarının da ilgisini Türkiye’ye çekiyor.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 

“Ülkemizi derinden sarsan kalkışmanın etkileri, 
geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hissedilmeye devam 
etti. Bu durum, ülkemizi yalnızca siyasi ve duygusal 
olarak etkilemekle kalmadı ve ekonomik anlamda 
da dalgalanmalara yol açtı. Ciro Endeksi’ne de 
yansıyan bu durum %1,1 düşüşe yol açmıştı. Bu 
nedenle Ciro Endeksi’nin geçtiğimiz yıla oranla 
%32,4 artış göstermesi elbette hem AVM’ler hem 
de perakendeciler için sevindirici bir gelişme… Bu 
yükselişin birçok sebebi var. Bu yıl hem Kurban 
Bayramı’nın Ağustos ayında kutlanması, hem de 
yaz sonuna yaklaşılması dolayısıyla markaların 
yaptığı indirimler, halkımızın AVM ziyaretlerini 
ve alışverişlerinde artış yaşanmasını sağladı. Diğer 
yandan eğitim döneminin yaklaşmasıyla ailelerin 
çocukları için yapmaya başladığı hazırlıklar da ciro 
endeksini olumlu yönde etkiledi. Bu durumun Eylül 
ayı içinde de devam edeceğini umut ediyoruz” dedi.
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PERAKENDE CİROSU REKOR KIRDI: %32,4
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından oluşturulan AVM Endeksi’nin Ağustos ayı 
sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl darbe girişimi dolayısıyla %1,1 oranında düşen ciro endeksi, bu yıl Kurban Bayramı’nın da 
etkisiyle 2016’ya göre %32,4’lük artış kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan menfur darbe girişimi nedeniyle ciro endeksinde %1,1 oranında düşüş yaşanmıştı. Bu 
yıl Kurban Bayramı’nın Ağustos ayına denk gelmesi ise ciro endeksinde yükselişin önünü açtı. Ciro endeksinde bir önceki aya 
göre ise %9,9 artış gözlemlendi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar, Ağustos 2017’de İstanbul’da 1026 TL, Anadolu’da 875 TL olarak 
gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 935 TL oldu.

Ayakkabı Kategorisinde Tarihi Yükseliş…

Ağustos ayında, yılın aynı dönemine göre kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, enflasyondan arındırılmadan önceli haliyle 
%40,6 ile Ayakkabı Kategorisi’nde yaşandı. AVM’lerdeki Teknoloji Kategori ciroları %38,8, Giyim Kategori ciroları %36, 
Yiyecek - İçecek Kategori ciroları %23,6 ve Diğer* Alanlar Kategori ciroları %30 artış gösterdi. En düşük ciro artışı ise %7,5 ile 
Hipermarket Kategorisi’nde oldu.
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Ağustos 2017’de bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde % 6’lık bir artış yaşandığı 
gözlemlendi.



www.mallandmotto.com
AVM VE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN HABERCİSİ

Yeni Haber Portalınız
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PRONTOTOUR İLE RENGARENK NOEL PAZARLARI

Seyahatseverler, Avrupa’nın en güzel 
döneminde ışıltılı Noel pazarlarını 
Prontotour ile keşfediyor.

Avrupa’da yılın en renkli dönemi olan Noel’de 
kurulan ve bütün bir yıl dört gözle beklenen Noel 
pazarları ziyaretçileri büyülüyor. Bir gelenek 
haline gelen Noel pazarlarında yerel lezzetler, el 
yapımı ve nostaljik ürünler ile Noel’e dair her şey 
bulunabiliyor. Zengin içerikli yurtdışı turlarıyla 
özel seyahat deneyimleri sunan Prontotour, 
ışıltılı Noel pazarlarını seyahat tutkunlarıyla 
buluşturuyor. Şehrin en popüler noktalarında 
kurulan Noel pazarları, Avrupa’nın farklı 
kültürünü keşfetmeye olanak verirken keyifli ve 
ucuz alışveriş imkanı da tanıyor.

Prontotour’un Ljubljana-Zagreb Noel Pazarları 
turuyla seyahat tutkunları Avrupa’nın en güzel 
şehirlerini keşfederken, Noel pazarlarında 
alışveriş yapma fırsatı buluyor. Panoramik 
Ljubljana şehir turuyla başlayan gezide, 
isteyenler Alp Dağları’nın müthiş manzaralarını 
görebileceği Bled Gölü turuna da katılabiliyor. 
Ayrıca tur kapsamında yine Venedik tekne turu 
ve İtalyan mimarisinin en güzel eserlerinin yer 
aldığı Venedik’in eski şehri görülecek yerler 
arasında bulunuyor.

Turun devamında mimarisi, kültürü ve tarihiyle 
dikkat çeken Zagreb sokakları gezginlere 
muhteşem fotoğraf kareleri sunuyor. Zagreb 
Katedrali, Dolac Pazarı, Zagreb’in sembolü St. 
Mark Kilisesi, Lotrseak Kulesi ve St Catherine 

Kilisesi görülecek önemli yapılar arasında 
yer alıyor. Art arda dizilmiş 16 göl, şelaleler, 
çağlayanlar, zengin bitkileri ile turistik cazibe 
merkezi haline gelen Plitvice Gölleri Ulusal Parkı 
ve 300 yıllık su değirmenleriyle ünlü Rastoke 
kasabası dileyen misafirler tarafından ziyaret 
edilebiliyor. 2016’nın en iyi Noel pazarı seçilen 
şehirde yerel lezzetler ve el yapımı ürünler 
turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Tarihi, sanatsal güzelliklerinin yanı sıra 
modanın ve alışverişin de gözde şehirlerinden 
olan Londra, Noel dönemi gezginlerin en çok 
tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Covent 
Garden’da kurulan ünlü Noel pazarından 
çeşitli hediyelik eşyalar alınabilirken ayaküstü 
keyifli atıştırmalıkların tadına bakılabiliyor. 
Prontotour’un Londra turunda eşsiz şehir 
manzarası sunan London Eye, pek çok ünlünün 
balmumu heykelinin bulunduğu Madame 
Tussauds Müzesi gibi mekanlar gezilirken 
Thames Nehri üzerinden tarihi Londra’nın 
görülebileceği tekne turu yapılabiliyor. İsteyenler 
yarım günlük Oxford turuna katılıp ünlü 
markaların outletlerinin bulunduğu Bichester 
Outlet`inde alışveriş yapma imkanı buluyor.

Avrupa’nın geneli Noel döneminde karnaval 
havasına bürünürken bu ruhu yaşamak isteyenler, 
Prontotour’un Orta Avrupa (Budapeşte – Viyana 
– Prag), İtalya, İspanya ve Benelüks turlarında 
da ülkelerin kendilerine özgü Noel pazarlarını 
gezip alışveriş yapma imkanı bulabiliyor. 
Sokak partileri, geleneksel eğlenceler, müthiş 

şehir ışıkları ve yeni yıl heyecanı Avrupa’nın 
tüm ülkelerinde kendini hissettirirken seyahat 
tutkunlarının unutulmaz anılar biriktirmelerini 
sağlıyor.

ProntoPlus’tan Özel Alternatifler
Prontotour’un ayrıcalıklı seyahat deneyimleri 
sunan markası ProntoPlus, Noel pazarlarının 
en güzellerinin kurulduğu Almanya Köylerinde 
Noel Pazarları turuyla unutulmaz bir seyahat 
vaat ediyor. Nünberg’de yer alan Avrupa’nın en 
ünlü Noel Pazarları olan “Chiriskindlemarkt” 
renkli ışıkları ve enfes lezzetleriyle misafirlerini 
büyülüyor. Ortaçağ şehri Augsburg’ta 500 yıllık 
Belediye Binası önünde kurulan Noel Pazarları 
da yine mis gibi tarçın kokularıyla keyifli anlar 
sunuyor. Keyifli program Füssen ve Münih şehir 
turuyla son buluyor.

ProntoPlus’ın bu yıl 3 gün sürecek yılbaşı tatili 
için alternatif önerilerinden biri de Renkli 
Noel Pazarları ile Yılbaşında Alsace & Lorainne 
Vadisi turu oluyor. Alsace bölgesinin en önemli 
şehirlerinden biri olan, birçok yazar ve sanatçıya 
ev sahipliği yapmış Strasbourg, aynı zamanda 
1570 yılında en eski Noel pazarının kurulduğu 
şehir olarak biliniyor. Notre Dame Katedrali 
ve Ren Nehri turuyla şehrin en önemli yapıları 
görülebiliyor. Seyahat tutkunları, muhteşem 
tarihi dokusuyla Metz ve Nancy şehirlerini keşfin 
ardından Strasbourg Meydanı’nda kurulan dev 
Noel ağacının etrafında yılbaşı eğlencelerine 
katılabiliyor. Program, Basel şehri turuyla sona 
eriyor.
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CITY MALL’DAN GÖRKEMLİ 1. YIL KUTLAMASI

City Mall AVM 1. yaş gününü Pamela ile kutladı. 
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun 
gerçekleştirdiği etkinlikte sahne alan Pamela 
sevilen şarkılarını Kıbrıs’lı hayranlarıyla birlikte 
seslendirdi, doğum günü pastasını kesti. Açılış 
konuşmasında AVM Müdürü Engin Yıldırım :

“Elektrokur ailesi KKTC’de uluslararası 
standartlarda olan ilk AVM’yi hayal etti ve 
bu hayali City Mall’u Gazi Mağusa’da inşa 
ederek gerçekleştirdi. City Mall, sadece bir 
alışveriş merkezi değil, aynı zamanda yaşam 
ve eğlence merkezidir. City Mall yönetimi 
olarak tüm yönetim stratejilerimizin temelinde 
‘ziyaretçilerimize kaliteli, keyifli ve hesaplı 
hizmet verebilmek ve bir nevi iş ortaklarımız 
olan kiracılarımıza ise karlı ve verimli iş ortamı’ 
oluşturabilmektir.

Elektrokur Ltd. tarafından Mağusa’da hayata 
geçirilen City Mall, herkese ve her keseye hitap 
eden yapı marketten, sinemaya; süpermarketten 
teknoloji öarkete; bay-bayan giyimden 
ayakkabıya; çocuk giyimden spor giyime; 
mobilyadan ev tekstiline; Cafe’den çocuklar ve 
gençler için eğlence merkezine; restorandan 
züccaciyeye, kuyumdan deri ürünlerine 
ailenizin ve evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan 
mağazaları ile herkese, her keseye hitap ediyor. 
Marka karmamıza çok yakın zamanda açılacak 
olan 5 salonlu sinemamız Cine Mall, yarının 
teknolojisi ve konforu ile bugünden değerli 
halkımıza ve üniversite öğrencilerine hizmet 
verecektir. Cine Mall’dan sonra yeni markalar 
City Mall’da açılmaya devam edecek.” dedi. 
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MAPIC 2017’DEKİ TÜRKİYE ÇIKARMASINA BMD VE 
AYD’DEN SONRA İHKİB’TEN DE TAM DESTEK

15-17 Kasım tarihleri arasında Fransa Cannes’da 
23. defa perakende sektörüyle ilgili her şeyin ve 
herkesin bir araya geleceği MAPIC 2017, yurtdışı 
hedeflerine kilitlenen ve üyeleriyle Türkiye’nin 
ihracatında büyük paya sahip olan derneklerin 
birleştiği en önemli platformlardan biri haline 
geldi. Uluslararası arenaya Türk markalarını tek 
çatı altında tanıtmak için 2014 yılında BMD 
önderliğinde kurulan Turkish Brands bu yıl 
İHKİB’in desteğiyle BMD’nin çatısı altında 
bir araya geliyor. Başkan Hikmet Tanrıverdi, 
yaptığı açıklamada rekabetçi kalabilmek, 
pazarı büyütmek için MAPIC gibi uluslararası 
organizasyonlarda temsil stratejisine daha çok 
önem verdiklerini belirtirken, BMD Başkanı 
Sinan Öncel ise, 2023 yılında 20.000 mağaza 
hedeflerinin altını çizerek İHKİB’in de desteğiyle 
bu yıl uluslararası iş bağlantıları açısından daha 
verimli bir dönem geçirecekleri mesajını verdi. 
Diğer yandan AYD ise artık geleneksel hale gelen 
ve uluslararası markalarla Türk perakendecileri 
bir araya getiren 200 kişilik yemeği düzenleyerek 
Türkiye’nin yurtdışı yürüyüşüne verdiği desteği 
sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı, dünyanın 
en büyük uluslararası perakende ve gayrimenkul 
fuarı MAPIC, 15-17 Kasım tarihlerinde 
Fransa Cannes’da 23. defa dünyanın en önemli 
perakendecilerini ve AVM yatırımcılarını 
bir araya getirecek. 12.000 metrekarelik 
alanda düzenlenecek fuarı, 8.500 katılımcının 
ziyaret etmesi beklenirken, dünyanın en ünlü 
perakende markaları, AVM yatırımcıları, 
masterfranchiselar, mimarları, tasarımcıları, 
e-perakendecileri, ülkeleri ve şehirlerinin yanı 
sıra dünya coğrafyasında sesini yükseltmeye 
kararlı markalar ve şehirlerden oluşan 8.500 
katılımcının yer aldığı MAPIC 2017’de ana 
tema ise “Food & Beverage (F&B) – Yiyecek 
ve İçecek” olarak belirlendi. Bu yönde pek çok 
toplantı ve etkinliğin düzenleneceği ve bir 
bu kadar önemlisi, tarihinde ilk olarak ifade 
edilebilecek projelerin gerçekleştirileceği MAPIC 
2017’de yine bir ilk olarak “Kadınlar Kokteyli” 
ve yeni iş bağlantılarının daha hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için iş bağlantılarının 
kurulacağı “Matchmaking Oturumları” da 
düzenlenecek. 

MAPIC 2017’nin Türkiye ayağında ise oldukça 
heyecan verici gelişmeler söz konusu. Son 
dönemlerde yaşanan olumsuz gelişmeler 
nedeniyle ihracatı daha da artırmanın yanı sıra 
tüm dünyadaki mağaza sayısını yükseltmeye 
daha güçlü odaklanan Türk perakendecileri,  bu 
yönde MAPIC’i de daha da etkin bir platform 
olarak değerlendiriyorlar. Bu doğrultuda ilk kez 

MAPIC 2014’te Türk perakendecilerini aynı çatı 
altında buluşturmak için Birleşmiş Markalar 
Derneği (BMD) önderliğinde kurulan Turkish 
Brands’e ihracattaki en önemli güçlerden biri 
olarak kabul gören İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) de 
destek vermiş durumda. Turkish Brands’te 
bu yıl 12 markanın Türkiye’yi temsil etmesi 
beklenirken katılımcı firma sayısının 70’i, 
toplam ziyaretçi sayısının ise 250’yi aşması 
güçlü beklentiler arasında. 

HİKMET TANRIVERDİ: 
REKABETÇİ KALABİLMEK, PAZARI 
BÜYÜTEBİLMEK İÇİN ULUSLARARASI 
ORGANİZASYONLARDA TEMSİL 
STRATEJİSİ ÖNEMLİ

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, sesini 
yurtdışında daha da yükseltmek isteyen 12 
markanın ağırlanacağı Turkish Brands’te ilk 
olarak 2014 yılında yer aldıklarını belirterek,  
MAPIC 2017’de ise Turkish Brands’i sahiplenme 

Sinan Öncel
BMD Başkanı

Hikmet Tanrıverdi
İHKİB Başkanı

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü
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kararı alıp BMD ile birlikte çalışmalara 
başladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Fransa’ya önceden organize edilmiş 
toplantılarımız ile bilinirliğimizi artıracak 
ve sektörümüzü uluslararası pazara en iyi 
anlatabileceğimiz şekilde çalışmalarımızı yaparak 
gideceğiz. Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörü yıllar içinde çok gelişim göstermiş ve 
yürüttüğü çok yönlü çabalar sayesinde kendini 
dünya pazarına kanıtlamış durumdadır. Türkiye, 
dünyanın yedinci ve Avrupa Birliği’nin ikinci 
büyük hazır giyim tedarikçisi olarak global 
oyuncular arasında yer alıyor. 211 ülkeye 
ihracat yapıyoruz ve bünyemizde 10.137 üye 
var. Artık uluslararası pazarlarda rekabetçi 
kalabilmekle birlikte pazar payımızı korumak 
ve artırmanın yolu, her zaman olduğundan 
daha fazla farklılaşmayı gerektiriyor. Bu nedenle 
uluslararası organizasyonlarda temsil edilmeye 
önem veriyoruz. MAPIC’e katılım göstererek 
80 ülkeden  8.500’ü aşkın ziyaretçinin olduğu 
uluslararası platformda markalarımızı tanıtarak 
başarılı bir organizasyon geçireceğimize 
inanıyorum.”

SİNAN ÖNCEL: İHKİB’İN TURKISH 
BRANDS’E VERDİĞİ BÜYÜK DESTEKLE 
ULUSLARARASI ZİYARETÇİLERLE 
BAĞLANTI OLANAKLARI SAĞLAYACAĞIZ

BMD Başkanı Sinan Öncel de üyeleriyle birlikte 
2023 yılında dünyada 20.000 mağaza açma 
hedeflerinin altını çizerek, bu noktada MAPIC’in, 
Turkish Brands temsiliyetinin ve İHKİB’in 
verdiği açık desteğin önemine değindi. BMD 
üyelerinin şu anda 110 ülkede 2.500 mağaza, 
12.500 satış noktasıyla yer aldıklarını belirten 
Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu amaçla yurtdışı hedef pazarlarını ve yeni 
işbirliklerini değerlendirebileceğimiz en büyük 
fuarlardan biri olan MAPIC’te her yıl öncüler 
arasında yer alıyoruz. Bu yıl da Türk markaları 
olarak MAPIC Fuarı’nın hazırlıklarına yeni bir 
heyecanla başladık. MAPIC Türkiye temsilcisi 
Alkaş’ın girişimleriyle 2014 yılında BMD 
önderliğinde 8 markayla ilk kez oluşturduğumuz 
Turkish Brands standı bu yıl aynı zamanda 
İHKİB’in büyük desteğiyle gerçekleşecek. Hazır 
giyim, ev tekstili, mücevherat gibi sektörlerden 
markalarımız uluslararası ziyaretçiler, yatırım 
ve franchise gruplarıyla bir araya gelecek. 
Uluslararası platformda markaları ve alışveriş 
merkezleriyle perakende sektörümüzün, 
Türk ekonomisin temel unsurlardan ve güçlü 
aktörlerinden biri olduğunu anlatacağız. Yabancı 
yatırımcıları Türkiye’ye yatırımı sürdürmeye 
davet edeceğiz. Türk markalarının uluslararası 
genişleme planlarını ve yurtdışı yatırımlarını 
aktaracağız. Türk markalarının bir arada olduğu 
standımızda uluslararası ziyaretçiler ile bir araya 
gelerek önemli bağlantı olanakları sağlayacağız. 

Türk markalarını ileriye taşıyan, küresel pazarda 
açılım sağlayan böyle organizasyonlarda 
temsiliyetimizi sürdüreceğiz. MAPIC de bu 
platformlardan biri niteliğindedir.”

AKÖZER: GLOBAL İŞBİRLİKLERİNİN ÖNÜ 
DAHA DA AÇILACAK

Gelişmeler hakkında bilgi veren Alkaş 
Genel Müdürü Yonca Aközer ise  BMD’nin 
önderliğindeki Turkish Brands standına bu 
yıl  İHKİB’in ev sahipliği yapacak olmasını 
son derece önemli bir gelişme olarak 
değerlendirirken, BMD ve İHKİB sinerjisinin 
MAPIC 2017’de Türk perakendecilerinin yurtdışı 
atılımı açısından global işbirliklerinin önünü 
daha güçlü bir şekilde açacağından söz etti. 
Aközer, bu yıl Turkish Brands’te temsil edilecek 
Türk markası sayısını 12 olarak ifade etti. 
Diğer yandan MAPIC 2017’nin yurtdışı açılım 
açısından farklı fırsatları da barındırdığına işaret 
eden Aközer,  geçmiş yıllarda olduğu gibi yabancı 
ziyaretçilerin de katılımlıyla düzenlenecek olan 
Türkiye Ana Oturumu’nun yanı sıra uluslararası 
firmalar ile Türk firmalarının bir araya geleceği 
özel yemek ve kokteyl planlarının da olduğunu 
belirten Aközer, bu noktada Alışveriş Merkezi 
Yatırımcıları Derneği (AYD)’nin artık geleneksel 
hale gelen ve bu yıl 15 Kasım 2017 tarihinde 
Carlton Hotel’de düzenleyeceği yemekte 
Türk AVM ve perakende sektörü üst düzey 
yöneticileriyle uluslararası yatırımcıları bir 
kez daha buluşturmasının global işbirlikleri 
açısından taşıdığı önemin altını çizdi. MAPIC 
2017’ye toplamda 70’i aşkın firma ve 250’nin 
üzerinde ziyaretçiyle katılacaklarının da altını 
çizen Aközer, firmaların globalleşme açılımlarına 
katkıda bulunmak için uluslararası firmalarla 
Türk firmaları arasında geçmiş yıllarda olduğu 
gibi B2B görüşmeler sağlayacağını kaydederek, 
“Yaptığımız çalışmalara göre B2B sayısı 400’ü 
aşacak gibi görünüyor” dedi. 

DÜNYANIN GIDA DEVLERİNİN YER 
ALDIĞI FUAR, BU YIL ULUSLARARASI 
BİR İSİM OLMAYA KARARLI GIDA 
FİRMALARININ DA MERKEZİ OLACAK

Diğer yandan MAPIC 2017, bu yıl da global 
işbirliklerinin önünü açacak kadar geleceğe 
hakim olmak isteyen ve hatta onu belirlemek 

isteyenler için oldukça etkin ve renkli etkinlikler 
ve toplantılarla planlanmış durumda. Bunlardan 
biri “Food & Beverage (F&B) – Yiyecek ve 
İçecek” olarak belirlenen ana tema doğrultusunda 
planlananlar. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, 
bu çerçevedeki çalışmaları şu sözlerle özetledi: 
“Ana tema olarak belirlenen F&B çerçevesinde 
marka bilinirliğini dünyaya yaymak isteyenler 
kadar global bir marka olarak etkinliğini 
korumanın yanı sıra yeni işbirliklerine imza 
atan isimlerin de içinde yer aldığı 400’ü aşkın 
gıda markasının katılımı doğrultusunda özel 
alanlar, özel etkinlikler ve oturumlar planlanmış 
durumda. Burger King, McDonald’s Starbucks 
ve Subway gibi devlerin de aralarında olduğu 
firmalar için fuarda özel bir alan ayrılırken, tadım 
galerisi, food-court alanı, temalı oturumlar ve 
konferanslar da planlandı. Yiyecek ve içecek 
alanında sadece ulusal alanda sınırlı kalmak 
istemeyip adını dünyaya duyurma konusunda 
kararlılık sergileyen Türk markalarının burada 
yer alması; bu yönde atılacak son derece önemli 
bir adım olacaktır.”

Yonca Aközer, ayrıca, MAPIC 2017’de 
düzenlenecek ilginç etkinlikler arasında dünyada 
başarılarıyla isimlerinden söz ettiren kadın 
perakendecilerin de içinde yer aldığı “Kadınlar 
Kokteyli”, şirketler arasında yeni iş bağlantılarının 
yaratılması için “Matchmaking Oturumları”nın 
da olduğuna dikkat çekti. Her iki toplantıda da 
Türk perakendecilerini temsil etmeye kararlı 
olduklarını belirten Aközer, ayrıca MAPIC 
2017 kapsamında 100’den fazla konferansın 
düzenleneceğine ve kendi alanında dünyanın en 
önemli isimlerinden oluşan 200 konuşmacının 
bu konferanslarda perakendeciliğin bugünü 
ve yarını hakkında gerçek dünya trendlerini 
anlatacaklarını söyledi. Aközer, MAPIC 
2017’deki konferans başlıklarından bazılarını 
ise eğlence sektöründe teknoloji, dünyaya 
açılmanın formülleri, perakende turizmi, seyahat 
perakendesi, pop up mağazalar ve tasarım-
inovasyon olarak özetledi. Aközer’in altını 
çizdiği bir diğer nokta ise MAPIC’te perakende 
sektörünün teknoloji çözüm ortaklarına özel 
bir alan ayrılması oldu. Aközer, “Bu alanda 
perakendeye teknoloji alanında çözüm sağlayan 
teknoloji firmaları stant ve pod ile yer alacak. 
Firmalar bu alanda yeni konseptleri ve yeni iş 
modellerini perakendeciyle buluşturacak” dedi.
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GUCCI GEÇMİŞİ YENİDEN YARATIYOR

Yaratılıcılığı şiirsel bir eylem olarak nitelendiren 
Gucci, yeni sezon koleksiyonunda hapsolmuş 
hayati kudretlerin dışa vurumunun altını 
çiziyor. Marka, ihtimallerin ve monotonluğun 
ötesine geçerek hayatı şiirsel biçimde yaşamayı 
öğretecek yepyeni bir koleksiyonla karşımızda... 
Koleksiyonda yer alan her parça, tek tipçiliğe 
meydan okuyarak değişime karşı duyulan derin 
arzuyu yansıtıyor.

Tasarımların özgünlüğü hayatın her anına anlam 
yükleyerek, bir sonraki sayfaya atlamayı inatla 
reddederek, yavaşlığın güzelliği içinde kalmayı 
tercih ediyor. Koleksiyonun ortaya çıkış hikayesi 
ise yavaşça hareket ederek özen göstermek ve 
kendini hikayenin derinliklerinde kaybetmenin 
en cesaretli yanını ortaya koyuyor. Hayatı 
tanınmaz hale getirmeye çalışan, bizi kendimize 
yabancı hissettiren hıza karşı meydan okuyor. Bu 
bağlamda koleksiyon kulağa, azmi ve kişiliği öne 
çıkaran hoş bir ezgi gibi geliyor. Parıltının hakim 
olduğu koleksiyonda 70’lerin disko kültürünü 
göz ardı etmek imkansız fakat bol kesimleri ve 

absürdlüğün uyumunu bir araya getirdiğinizde 
80’ler kültürü sahnenin hakimi oluyor.

Kadın koleksiyonunun geneline hakim 
olan geniş omuzlu kesimler, pullu ve ışıltılı 
kumaş detaylarıyla Gucci kadını geçmişe 
ışınlanıyor. Mini elbiseler ve etekler maxilerle 
yer değiştiriyor. Geçtiğimiz sezonu etkisi 
altına alan hayvan ve çiçek figürleri bu 
sezon yerini yıldızlara, geometrik desenlere 
bırakıyor. Michele’nin kimono stilindeki 
desenli takımları da Uzakdoğu kültürüne göz 
kırpıyor. Alessandro Michele’nin çizdiği Gucci 
kadınının renk paletinde ise gökyüzünün ve 
yeryüzünün her rengine rastlamak mümkün; 
yeterki içerisinde az da olsa ışıltı olsun.

Alessandro Michele’nin bu sezon yarattığı 
dünyada erkekler de kadınları disco 
sahnesinde yalnız bırakmıyor. Geniş paçalı bol 
kesim takım elbiseler, parıltılı yaka detayları, 
ışıltılı parçalar koleksiyonun geneline hakim 
oluyor.
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 KMD'NİN DÜZENLEDİĞİ KONFERANSA KATILAN 500 
İSİM PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN 

TEKNOLOjİ YOLCULUĞUNDA SINIRLARI ZORLADI

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından 
düzenlenen ve 500’e yakın üst düzey yönetici 
ile teknoloji girişimcisinin bir araya geldiği “4. 
Perakende Teknolojileri Konferansı”nda yapılan 
açıklamalar, perakende sektörünün teknoloji 
yolculuğunda sınırlar genişletilirken, aslında bu 
sınırların olmadığını da ortaya çıkardı. 

Açılış konuşmaları KMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Yenal Gökyıldırım ve TÜSİAD Başkanı 
Erol Bilecik tarafından yapılan “4. Perakende 
Teknolojileri Konferansı”nda perakende ve 
teknoloji alanındaki üst düzey yöneticilerin ezber 
bozan uygulamalarını anlattıkları oturumlar 
büyük ilgi gördü.

Bu yıl ilk defa düzenlenen “PE-TEK Perakende 
Teknolojileri Ödülleri”ni kazanan isimler 
açıklandı. 60 teknoloji girişimcisini KMD’nin 
Yönetim Kurulu üyeleriyle yeni iş yollarını 
açabilmek için bir araya getiren 45 dakikalık hızlı 
tanışma maratonu “Meet&Tech” de yine bu yıl ilk 
defa gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer aldı.

Açılış konuşmasında Yenal Gökyıldırım 
“teknolojinin günlük hayatta vazgeçilmez hale 
gelirken ticari hayatta da rolünü sürekli artırdığı 
ve verimlilik yolunda dijitalleşmenin büyük 
önem taşıdığı” mesajını verdi. Erol Bilecik 
ise dijitalleşmenin insan hayatının artık tam 
merkezinde olduğunu belirterek, "Bu yeni düzen 
markaların insanı merkeze alarak yenilikçi 
fikirlere yatırım yapmasını, ürün ve hizmetlerin 
tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi odağa 
almasını fazlasıyla gerektiriyor" dedi.

Türkiye ekonomisi için üyeleriyle 5 bini aşkın 
satış noktasında 135 bin kişilik istihdam ve 
70 milyar TL’lik katma değer yaratan Kategori 
Mağazacılığı Derneği  (KMD), “Perakende 
Teknolojileri Konferansı”nın dördüncüsünü 
3 Ekim 2017 tarihinde Radisson Blu Hotel’de 
500’e yakın üst düzey yönetici ve teknoloji 
girişimcisinin katılımıyla gerçekleştirdi. 

“Perakende Teknolojileri Konferansı”nda sektörü 
geleceğe taşıyan haritanın belirlenmesinde en 
önemli rollerden birini üstlenen heyecan verici 
teknolojilerin tanıtıldığı “Çözüm Oturumları”nın 
yanı sıra ezber bozan konularıyla ilham 
veren konuşmacılar da büyük bir ilgi gördü. 
Konferansta tüm konuşmacıların verdiği ana 
mesaj; başarıya ve verimliliğe ulaşan yolun 
teknolojiyi yakın takip ederek ihtiyacı doğru 
karşılayan yatırımları yapmaktan geçtiği oldu.

Konferansın açılış konuşmalarını KMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ile Türk 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yaptı. 

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal 
Gökyıldırım, açılış konuşmasında şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Perakende Teknolojileri 
Konferansı, perakendenin teknoloji ile olan 
yakın ilgisinin somut bir göstergesidir. Sektörün 
en önemli oyuncularını burada aynı amaç için 
bir arada görmek bize gurur veriyor. Perakende 
Teknolojileri Konferansı’nın, özellikle teknoloji 
yatırımlarımızda önümüzdeki seçenekleri ve 
perakende trendlerini görebilmemiz, perakende 
deneyimlerinden faydalanabilmemiz ve bilgi 
alışverişinde bulunabilmemiz açısından çok 
faydalı olduğuna inanıyoruz. Stok kontrolünden 
CRM çalışmalarına, mağaza güvenliğinden 
etiketlere, insan kaynaklarından mağaza 
planlarımıza kadar her alanda vazgeçilmezimiz 
haline gelen teknolojiyi enine boyuna ele 
aldığımız konferansımızda, bizler yatırımlarımızı 
şekillendirirken, teknoloji girişimcilerimiz de 
kendilerine yeni işbirlikleri için önemli fırsatlar 

yakalayacaklar. Hem perakendecilerin hem 
de teknoloji girişimcilerimizin önünü açması 
bakımından yararlı bir gün geçirdiğimizi 
düşünüyorum.”

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Bilecik, dijitalleşmenin insan hayatının artık 
tam merkezinde olduğunu belirterek, "Bu yeni 
düzen markaların insanı merkeze alarak yenilikçi 
fikirlere yatırım yapmasını, ürün ve hizmetlerin 
tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi odağa 
almasını fazlasıyla gerektiriyor" dedi.Yeni çıkan 
teknolojiler nedeniyle perakende düzeninde 
sürekli değişiklik yaşandığını dile getiren Bilecik, 
dijital teknolojinin insan hayatına getirdiği 
yenilikleri ve etkilediği sektörlerden bahsetti. 
Bilecik, perakendedeki dijital dönüşümün 
nedeninin sadece teknolojik değişimler 
olmadığını kaydederek, burada müşteriden 
gelen talebin de etkili olduğunu aktardı. 
Teknolojinin iş yapış şekillerini değiştirdiğini 
aktaran Bilecik, "Her geçen gün yeni iş kültürü 
doğuyor. Bugün doğan çocuklar muhtemelen 
2020'li yılların içerisinde şu anda tanımını 
koyamadığımız, 100'ün üzerinde, 60'ın üzerinde 
yeni meslekler yapıyor olacaklar." diye konuştu.
Bilecik, dijitalleşmenin insan hayatının artık 
tam merkezinde olduğunu kaydederek, "Bu yeni 
düzen markaların insanı merkeze alarak yenilikçi 
fikirlere yatırım yapmasını, ürün ve hizmetlerin 
tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi 
odağa almasını fazlasıyla gerektiriyor." ifadesini 
kullandı.

Teknolojiyle birlikte müşterilerin satın alma 
alışkanlıklarının da değiştiğinden bahseden 
Bilecik, tüketicilerin markalarla her an her 
yerden iletişime geçme konusunu önemsediğinin 
altını çizdi.

SİBER GÜVENLİK GERÇEK BİR TEHDİT 
Mİ?

“Perakende Teknolojileri Konferansı”nda en 
ilgi çekici konuşmalardan birini kendi alanında 
bir otorite olarak kabul edilen ve şu anda Grant 
Thornton İngiltere Siber Güvenlik Başkanlığı’nda 
Direktör olarak görev alan Manu Sharma yaptı. 
Sharma, “Siber Güvenlik – Gerçek Bir Tehdit 
Mi” sorusunun yanıtını verdi. Bulut bilişim 
gibi yeni ve yenilikçi yaklaşımların aslında 
güvenlik tehditini giderek karmaşıklaştırdığına, 
bu durumda siber dirençliliğin işletmelerin 
hayatta kalması için çok önemli olduğuna 
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değinen Sharma, yeni Avrupa Birliği Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği’nin (GPDR) Mayıs 2018’de 
yürürlüğe gireceğine ve bu yönetmeliğin tüm 
iş sektörlerinin veri yapılandırmasına önemli 
etkileri olacağına dikkat çekerek, güçlü siber 
güvenlik kontrollerinin oluşturulması için daha 
fazla düzenleme ve talep olabileceğini belirtti. 

FIRTINA SESSİZLİĞİNİ DUYUYOR 
MUSUNUZ? DİJİTAL MAĞAZACILIĞIN 
GELECEĞİ NASIL OLACAK? BİLDİĞİNİZ 
HER ŞEYİN DEĞİŞİMİNE HAZIR MISINIZ? 

PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri 
Sektörü Ülke Lideri Adnan Akan, “Fırtına 
Öncesi Sessizlik veya Sessizlik Öncesi Fırtına” 
başlıklı konuşmasıyla sektörün geleceğine 
ışık tutan bir konuşma yaparken, Vodafone 
Bireysel Ticari Pazarlama Kıdemli Müdürü 
Murat Helvacı, ”Mağazanda Dijitali Hisset” 
konulu değerlendirmesiyle günümüzde müşteri 
deneyimini dijitalleştirirken onun duygularına 
dokunan, eğlendiren ve dijital yolculuğa çıkaran 
dijital mağazacılığın, müşteri gözünden geleceği 
hakkında ipuçları verdi. 

Bir diğer ilgi çekici konuşmayı ise Fütüristler 
Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Murat 
Şahin yaptı. Şahin, “Bildiğiniz Her Şeyin 
Değiştiği Bir Yaşama Hazır Mısınız” sorusuna 
teknoloji insanın yerini aldığında neler olacak 
yaklaşımıyla yanıt verdi. 

Geleceğin şifrelerini çözen bir diğer konuşmayı 
ise Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal yaptı. 
Dal, “Akıllı Otomasyon ve Müşteri Deneyimi” 
konusunda insan zekası ve düşünce prosesinin 

bilgisayar sistemlerine uygulanılarak sebep bulan, 
öğrenen, aksiyon almaya yönelik sistemler olan 
akıllı otomasyonların bugünü ve gelecekte hangi 
ufukları yaratacağı konusunda açıklamalarda 
bulundu. 

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİ 
PERAKENDECİLERLE YENİ 
İŞBİRLİKLERİNE ADIM ATTILAR

“Perakende Teknolojileri Konferansı”, 
gelececeğe sağlam köprüler kurmaya odaklanan 
etkinlikleriyle de dikkat çekti. Bu yöndeki 
etkinliklerden biri, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 
“Meet Tech” oldu. KMD Yönetim Kurulu 
üyeleriyle Türkiye’nin her noktasından teknoloji 
girişimcileri arasında yeni iş bağlantıları 
kurulmasına odaklanmış Meet Tech ile 45 
dakika içinde 60 teknoloji girişimcisi, Türkiye’de 
perakende sektörünün lider isimleriyle ilk 
tanışmayı yaparken iş önerilerini de paylaştı. Bu 
görüşmelerin gelecekte parlak iş ortaklıklarının 
doğmasını sağlayacağı güçlü beklentiler arasında. 

Perakende sektörü için geliştirilen en yenilikçi 
projeleri ödüllendirmenin yanı sıra uluslararası 
arenaya da tanıtımı amacıyla hayata geçirilen PE-
TEK Ödülleri de konferansın ikinci bölümünde 
sahiplerini buldu.

DUAYENLER E-TİCARETTE BAŞARININ 
FORMÜLLERİNİ ANLATTI

Her bir dakikası geleceğin haritasını çizmek 
kadar başarının formüllerine odaklanmış 
“Perakende Teknolojileri Konferansı”nın bu 
yöndeki oturumlarından biri “E-Ticaretten Para 

Nasıl Kazanılabilir” oldu.  Moderatörlüğünü 
KMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Watsons 
Türkiye Genel Müdürü Ahmet Ş. 
Yanıkoğlu’nun yaptığı oturumda hepsiburada.
com Chief Product Officer’ı Gürkan Coşkuner, 
Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürü Onur Mertoğlu, Inveon Kurucu Ortağı 
ve CEO’su Yomi Kastro ile Webnak Lojistik 
Servisleri A.Ş. Kurucusu ve CEO’su Hasan 
Aslanoba, hem iş deneyimleri hem de dünya 
trendleri paralelinde e-ticarette başarının 
şifrelerini anlattılar. 

PERAKENDEDE İNTERAKTİF MÜŞTERİ 
DENEYİMİNDE SINIRLAR ZORLANIYOR, 
KUSURSUZ BİR GELECEK İÇİN SÜPER 
PORTALLAR KURULUYOR

Konferansın çarpıcı yönlerinden biri ise, 
kendi alanlarındaki teknolojik yenilikleriyle 
müşteri deneyimi adına farklı ufuklara doğru 
yol alan firmalar ve onların çözüm ortakları 
ile birlikte geliştirdikleri uygulamalar oldu. 
Bunlardan biri interaktif müşteri deneyiminde 
sınırları zorlayan Tchibo ve bu uygulamalarda 
çözüm ortağı olan Xplace oldu. Tchibo 
Türkiye Stratejik Planlama ve Pazarlama 
Direktörü Ceyda Kaptan ve Xplace Türkiye 
Genel Müdürü Alper Türkay’ın “Perakende 
Mağazacılıkta İnteraktif Müşteri Deneyimi” 
başlığıyla değindiği konular arasında ürün 
danışmanı kiosklar ile doğru ürünü bulma, 
multichannel terminallerle mağazada ürün 
olsun ya da olmasın istenilen ürünü satın 
alma, yemek tarifi kiosku ile kısıtlı zamanı 
olanlara akşam pişirecekleri yemeği seçme gibi 
interaktif deneyimler yer aldı. 
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50 MİLYAR DOLARLIK PAZAR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında 
Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini 
taşıyan Bayim olur musun Franchising ve Markalı 
Bayilik Fuarı, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, 
UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye ana 
sponsorluğunda 12-15 Ekim tarihleri arasında 
CNR Fuar merkezinde düzenlendi.

Türkiye’nin franchising alanındaki ilk ve tek 
fuarı olan Bayim Olur musun Fuarı rekorlara 
imza atarak sektörün nabzını tutmaya devam 
ediyor. 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında 22.000 
m2 alanda 15. kez kapılarını açan fuarda, 269 
marka, girişimcilerle bir araya gelerek bayilik 
görüşmeleri gerçekleştirdi; yeni anlaşmalara 
imza attı. 33.180 kişinin ziyaret ettiği fuarda 
Çin, Kanada, Fransa, Endonezya, Kore, Lübnan, 
Malezya, Filipinler, Rusya, İngiltere, Mısır, 
Arjantin, Tayland, İspanya, Avustralya, Meksika, 
ABD, Brezilya, Kolombiya ve Guatemala’dan 
gelen yatırımcılar ve heyetler Türk markalarına 
yoğun ilgi gösterdi.

Markalarla girişimcileri buluşturarak reel sektöre 
ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunan 
fuar, firmaların franchise sayısını arttırdığı, 
birçoğunun da ilk çıkış, gelişim ve lansman 
noktası olma özelliğini taşıyor. 15. yılında 
yoğun katılım ve rekor ziyaretçi ile tamamlanan 
fuarın açılışı, Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan, 
Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Sn. Egemen 
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Bağış, Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı 
Sn. Michael Eyre, Asya Pasifik Franchise 
Konfederasyonu Başkanı Sn. Dr. Alan Escalona, 
Dünya Franchise Konseyi -WFC Genel Sekreteri 
Sn. Dr. Hatem Zaki ve çok sayıda firma 
yetkilisinin teşrifleriyle gerçekleşti.

Özel bölümleriyle de beğeni toplayan Bayim 
Olur musun Franchising Fuarı, franchise veren 
markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan 
tedarikçi firmaları Tedarikçi Özel Bölümü’nde 
sektörün tüm paydaşlarıyla buluşturdu. Ayrıca, 
Dünya Franchise Zirvesi kapsamında; Asya 
Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve 
Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa 
Franchise Federasyonu (EFF) toplantılarına da ev 

sahipliği yapan fuar, 44 önemli ülkenin franchise 
dernekleri üye markaları ve yetkililerinin 
yanı sıra ekonomi bakanlarını İstanbul’da bir 
araya getirdi. 4 gün boyunca gerçekleştirilen 
seminerlerde hem ziyaretçi hem katılımcılara 
eğitici bilgiler verildi. Ünlü akınına uğrayan fuarı, 
İlyas Salman, Nuri Alço, Hakan Hatipoğlu, Ümit 
Erdim, Bülent Serttaş, Petek Dinçöz ve Kendi 
ziyaret etti.

Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan 
Helvacıoğlu, "Medyafors olarak, yeni iş fırsatları 
arayan girişimcileri, franchise ağıyla büyümek 
isteyen markalarla bu yılda bir araya getirmekten 
dolayı gururluyuz. Franchising sistemine ve 
gelişimine önem veriyoruz. Fuara iş kurmak 

için gelen girişimciler patron olarak çıktılar. 
Bayilik vererek zincirleşmek isteyen markalar 
fuardan mutlu ayrıldılar. Binlerce görüşme 
gerçekleşti, bayilik sözleşmeleri imzalandı. 
Fuar ülke ekonomisinin gelişiminde 15 yıldır 
önemli bir misyon üstlenmiş durumda. 
Büyüyen franchise hacmi ile Bayim Olur musun 
Franchising Fuar’ının m2 büyüklüğü, katılımcı 
sayısı ve ziyaretçi sayısı ile Dünya franchise 
fuarları arasında artık zirve yarışında önemli bir 
noktada.

Her sektörden katılımcının yer aldığı Bayim 
Olur musun Fuarı, franchise sektörünün nabzını 
tutmaya 16. yılında, 11-14 Ekim 2018 tarihleri 
arasında devam edecek."dedi.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA ŞANLIURFA 
“AYDIN KURTOĞLU” İLE COŞTU

Sesi ve yorumu kadar besteleriyle de adından söz 
ettiren Türkiye’nin genç yeteneklerinden  Aydın 
Kurtoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 
Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 
hayranlarıyla buluştu. 
 
Açıldığı günden bu yana birbirinden ünlü 
isimleri sevenleriyle bir araya getiren Piazza,  
Cumhuriyetin 94. yaşını Türk Pop Müziğinin 
sevilen ismi Aydın Kurtoğlu ile kutladı.
 
2014 yılında çıkardığı ‘Köle’ isimli şarkısı 
ile müzik piyasasına hızlı giriş yapan Aydın 
Kurtoğlu,  en güzel eserlerini Şanlıurfalı sevenleri 
için seslendirdi. 
 
 “Köle”, “Öptüm”, “Hayırlı Günler”, “Yak”, “Tüh 
Tüh”  ve “Pişman” adlı eserlerinin ardından  10. 
Yıl Marşını izleyenlerle birlikte seslendiren Aydın 
Kurtoğlu,  etkinlik alanının çevresini koşar 
adımlarla dolaşarak hayranlarının uzattığı elleri 
geri çevirmedi,
 
Piazza AVM tarafından dağıtılan ay yıldızlı 
bayraklarla sanatçıya eşlik eden Şanlıurfalılar 
unutamayacakları Cumhuriyet coşkusu yaşadılar.
 
Şanlıurfa’ya ilk kez geldiğini belirten Aydın 
Kurtoğlu, buradaki hayranlarıyla buluşmasını 
sağlayan Piazza yönetimine teşekkür etti. 
 
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosunun 
gerçekleştirdiği konserin ardından hayranlarına 
saatlerce imza dağıtan ünlü sanatçı, boynuna 
sarılıp hasret gideren sevenleriyle  selfie çekti.  
Aydın Kurtoğlu’dan imza alan bazı hayranlarının 
ise heyecandan gözyaşlarına hakim olamadıkları 
gözlendi. 
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DÜNYACA ÜNLÜ ROMANYALI ŞARKICI OTILIA
CUMHURİYET BAYRAMINA ÖZEL 10.YIL MARŞINI SESLENDİRDİ

Yenilenen konseptiyle Ege Bölgesi’nin en büyük 
alışveriş merkezi olan İzmir Optimum, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. 
Optimum’da 29 Ekim Pazar günü gerçekleşen 
Sonbahar – Kış defilesinde ünlü mankenler Özge 
Ulusoy, Merve Büyüksaraç ve Şebnem Schaefer 
podyumda fırtınalar estirirken, defile sonrası 
verdiği konserde ünlü Romen şarkıcı Otilia, 
Cumhuriyet Bayramı’na özel 10.Yıl Marşını 
İzmirlilerle birlikte seslendirdi.

İzmir Optimum’un geleneksel Sonbahar-Kış 
kreasyonları defilesi 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nda ünlü mankenlerin katılımıyla 
gerçekleşti. Podyumların beğeni toplayan 
yıldızları Özle Ulusoy, Merve Büyüksaraç ve 
Şebnem Schaefer Optimum AVM’deki seçkin 
markaların Sonbahar – Kış koleksiyonlarını 
görücüye çıkarırken, defile sonrası Otilia 
kez Optimum’da seslendirdiği yeni şarkısı 
“Prisionera” ve muhteşem dans şovuyla nefesleri 
kesti.

Otilia’dan hayranlarına sevgi gösterisi

2014 yılında yayınlanan ve dünya listelerinde 
hit olan 'Bilionera' şarkısı ile performansına 
başlayan Otilia, binlerce hayranının Optimum’u 
doldurduğu günde, sevenlerini tek tek 
selamlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Sinan 
Akçıl ile birlikte seslendirdiği şarkısı “Aşkla”yı 
İzmirli hayranları için söyleyen şarkıcı, mini 
konser sonrası Türk Bayraklı kostümü ile 10. 
Yıl Marşını İzmirli sevenleriyle hep birlikte 
seslendirerek İzmirli hayranlarından büyük alkış 
topladı.
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MUMUSO’NUN TÜRKİYE’DEKİ İLK MAĞAZASI 
TEPE NAUTİLUS’TA AÇILDI

Ziyaretçileriyle güçlü bir bağ oluşturduğu 15 yılı geride bırakan İstanbul’un köklü alışveriş merkezi Tepe 
Nautilus, marka karmasına Mumuso’yu ekledi. Tasarım felsefesi pratik, çevreye duyarlı, ekonomik ve 

insan odaklı ürünler olan Kore merkezli Mumuso Türkiye’de ilk mağazasını Tepe Nautilus’ta açtı.

İstanbul’un tam kalbinde ve Kadıköy’ün 
merkezinde yer alan, ulusal ve uluslararası 
birçok markanın yer aldığı 130 mağazasıyla 
ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra yaşayan bir 
mekân sunan Tepe Nautilus, her geçen gün aileye 
yeni üyeler katmaya devam ediyor.

Tepe Nautilus AVM yine bir ilke imza attı ve 
kozmetik, kişisel bakım ürünleri, elektronik 
aksesuar gibi geniş ürün yelpazesine sahip 
Kore merkezli Mumuso’yu marka karmasına 
kattı. Tasarım felsefesi pratik, çevreye duyarlı, 
ekonomik ve insan odaklı ürünler olan Mumuso; 
farklı, çeşitli ve uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat 
çekiyor.

Tepe Nautilus ziyaretçileri; kozmetik ve kişisel 
bakım ürünlerinden bijuteriye, oyuncak ve 
hediyelik eşyadan spor ve bahçe malzemelerine, 
mutfak-banyo araç ve gereçlerinden, cam, 
porselen ve elektrik-elektronik ev aletlerine tüm 
ihtiyaçlarını Mumuso’da bulabilecek.
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

SOSYAL MEDYADA MUTLU GÖRÜNMEK BİR İHTİYAÇ MI?

Sosyal medya artık 7’den 70’e hepimizin 
hayatımızın bir parçası. Kimileri için faydalı, 
etkin ve maddi gelir sağlıyorken kimileri için 
sadece sosyal bir ihtiyaç. Hem de öyle bir ihtiyaç 
ki… Kullandığımız tüm hesaplar hepimizin 
önemli eşyası gibi. Oradaki görüntümüz, 
ne paylaştığımız nelerden bahsettiğimiz, 
desteklediğimiz beğendiğimiz sayfalar konular 
vs hepsi bizim kimliğimizle ilgili bir sürü ipucu 
veriyor. Hal böyle iken çoğu kişide de bu durum 
“sosyal bir baskı” yaratıyor. Mesela, orada 

bulunma nedenimiz bazılarımız tarafından 
normal hayattan daha ciddiye alınıyor. Az alınan 
beğeni sayısı,yapılmamış ya da beklenen sayıya 
ulaşılmamış  yorum sayısı psikolojik baskı 
noktasında kişiye anksiyete boyutuna varan 
duygu dalgalanmaları yaşatabiliyor. Burada 
vereceğim örnek okuduğum bir haberle ilgili 
olarak yurt dışında yaşayan, Instagram hesabında 
paylaşımlarının eskisi kadar  beklenen beğeni 
sayısı almadığı  gerekçesiyle yoğun kaygı ve 
yalnızlık korkusu nedeniyle bir genç kızın atak 
geçirdiğini okudum. Elbette ki rahatsızlığının 
tek nedeninin  yalnızca bu duruma bağlamak  
doğru olmayabilir fakat durumun vahimliğiyle 
ilgili bize biraz ipucu verebilir.Ne oldu da bu 
durumdayız? Belki Türkiye’de bu kadar trajik 
haberler okumuyoruz ama yavaş yavaş kendimizi 
yalnızlaştırıyoruz bu artık net bir gerçek.
Onaylanma hissimiz var. Elbisemiz beğenilsin, 
gülüşümüz beğenilsin, gittiğimiz yer, yazdığımız 
okuduğumuz ne varsa ortaya koyduğumuz her 
aktivitemiz fark edilsin takdir edilsin istiyoruz. 
Peki ama neden? Sosyal olma arzusu mu?

Mutsuzken harikayım, süperim diyenler mi 
dersiniz, bulunduğu ortamdan nefret eden 
ama saatlerdir inanılmaz zaman geçirdiğini 
iddia edenler mi dersiniz saymakla bitmez.
Mutluysak ya da mutsuzsak bundan sosyal 
medya arkadaşınıza ne? Kimseye tam olarak 
duygu durumumuzun raporunu veriyor muyuz? 

Örneğin bir yakınımız nasıl olduğumuzu 
sorduğunda canımız konuşmak istemediğinde 
nasıl geçiştirebiliyorsak burada bizim “harika” 
ya da “muhteşem’’ mutlu olduğumuzu 
söylememiz konusunda bizi mecbur bırakan 
ne? İşte tam da burası. Egomuzun “İşte ben 
buradayım, o an gerçekle alakası olmasa 
da çok mutlu olmayı, çok gezmeyi, harika 
vakit geçirmeyi, mükemmel ortamlarda 
bulunmayı herkes kadar hak ediyorum ve 
bunu da herkesin bilmesini istiyorum’’un 
başka bir adı.Yeni kuşak kullanıcılarda 
“birilerine mesaj gönderme” de var ama bunu 
elbette ki kimin kime yolladığını, kime laf 
dokundurmak istediğini anlayamıyor.Burada 
tek ödül var “like’’. Yaptığım, paylaştığım her 
şey beğenilsin. Eğer beğenilmiyor ise kendini 
bu durumda sorgulayanlar, mutsuz olanlar 
için söyleyebileceğim tek şey  kendilerine 
odaklanmaları. Başkalarının beğendiği ya 
da onayladığı bir hayatı yaşamadığımız gibi 
günlük hayatımızda kimseden durmadan 
emir almadığımız gibi kendimizi de  buna 
mecbur bırakmazsak çok daha kendimize 
odaklanacağımız bir hayatımız olur. 
Etrafınızda yakın arkadaşlarınız varsa onlarla 
yapacağınız 10 dakika bile olsa samimi sohbet, 
internet ortamının  gerçek yalnızlığını az da 
olsa unutturacaktır.İnternette geçirdiğimiz 
zamanı yavaş yavaş azaltmak başlangıç adımı 
iyi bir fikir olabilir.



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 4

5.
 S

ay
ı /

 K
as

ım
 2

01
7

80

HARLEY DAVIDSON 115. YILINI SEKİZ YENİ 
SOFTAIL MODELİYLE KUTLUYOR!

Dünyanın efsanevi motosiklet ve motosiklet 
aksesuarları markası Harley Davidson, 115. 
yılını bugüne kadarki en büyük ürün geliştirme 
projesiyle kutluyor. Dyna hattının sürüş 
performansını Softail hattının özel tasarımıyla 
birleştiren Harley Davidson, motor tutkunlarının 
karşısına tamamen yeni sekiz Softail modeliyle 
çıkıyor.

Harley Davidson efsanesi 115. yılına sekiz yeni 
Softail modeliyle damga vurmaya hazırlanıyor. 
Yeni Fat Boy,® Heritage Classic, Low Rider,® 
Softail Slim,® Deluxe, Breakout,® Fat Bob® ve 
Street Bob® motosikletleri, Harley Davidson’ın 
geçmişini ve orijinalliğini modern bir gözle 
yorumluyor. Önceki modellerden tamamen farklı 
bir tasarıma sahip yeni Softail hattı, motosiklet 
tutkusunu bir üst seviyeye taşıyor.

Milwaukee-Eight 107 motoruyla güçlendirilmiş, 
daha sert ve daha hafif çelik çerçeveye sahip 
Softail serisi, güçlü motoruna otantik ancak bir o 
kadar da çağdaş tasarımıyla eşlik ediyor.

Yeni Softail serisinin Harley Davidson tarihindeki 
en kapsamlı AR-GE çalışmasının bir sonucu 
olduğunu belirten Harley Davidson Ürün Portföy 
Müdürü Paul James;

“Binlerce saat süren araştırma ve testler 
sonucunda bu yeni tasarıma ulaştık. Ar-Ge 
çalışmalarımızın tamamında sürücü deneyimini 
daha üst seviyeye çekmeye odaklandık. Harley 
Davidson’ın orijinalliğini, geçmiş mirasını ve 
ruhunu en iyi şekilde hissettirebilmek için Softail 
serisini en modern teknolojiyle buluşturduk.” 
diye konuştu.

Harley Davidson Tasarım Departmanı Başkan 
Yardımcısı Brad Richards ise “En küçük vidaya 
kadar her türlü ayrıntıyı düşündük. Yeni softail 
serisi, Harley Davidson’ın stil ve mühendisliğinin 
gerektirdiği ekip çalışmasını en iyi şekilde 
yansıtıyor” diyerek, Harley Davidson’ın sıradan 
bir marka olmadığının ve ancak nesilden nesile 
aktarıldığının da altını çizdi.

Tüm Softail modellerinde bulunan yeni 
teknolojiler ise şöyle;
*Benzersiz Daymaker Özel LED ön far
*Geliştirilmiş elektrik sistemi şarjı
*Kolayca ayarlanabilir arka şok ön yükleme ayarı 
(ayarlama yöntemi modele göre değişiyor)
*Yepyeni Dashboard
*Anahtarsız çalıştırma (KeylessGo) ve gelişmiş 
güvenlik sistemi
*Gidon başına monte edilmiş USB şarj noktası
*Yeni yakıt tankları
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Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

GÜNİÇİNDE ENERJİK VE ZİNDE KALMAK İÇİN TARİFLER

1. Tarif
Bir kase çiğ badem geceden ılık suya konulur. Sabah kabukları ayıklanır. Bademin 3 katı su 
eklenip el blendırından geçirilir. Üzerine tarçın ve arzuya göre bal eklenir.

2. Tarif
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 tatlı kaşığı badem tozu
1 fincan suda pişirin, arzuya göre şeker koyun.

3. Tarif
Elma rendelenip üzerine tarçın döküp siyah üzümle tatlandırılır. Kansızlık ve demir eksikliğine 
iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır.

KARACİĞER İÇİN FAYDALI 
TARİF

Malzemeler

100 gr yulaf tanesi
3 litre su
200 gr bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

Suyu tencerede kaynatın, sonra yulaf tanelerini 
koyarak kapağı kapalı olarak sıcak ortamda 24 
saat bekletin. Balı ilave edip günde 3 defa bir 
bardak için. Karaciğerin sağlıklı olması cilt ve saç 
güzelliğini de beraberinde getirir.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN BİTKİSEL DESTEK

Malzemeler

1 parça zencefil
2 dilim limon

2 su bardağı su
Bal

Hazırlanışı ve Kullanılışı

2 su bardağı suya zencefil ve limonu ekleyerek 5 dakika kaynatarak demleyin. 
Ilıkken balla tatlandırıp içebilirsiniz.
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SATIN ALMA KARARI 10 SANİYEDE VERİLİYOR!
Yapılan son araştırmalar, bir 
satın alma kararının yaklaşık 
on saniye içerisinde verildiğini 
gösteriyor. Peki, mağazada 
raflara bakan tüketiciler, 
karşılarında duran ürünün 
cazibesi, değeri ve kalitesi 
konusunda 10 saniyede nasıl 
ikna olabilir? Hedef odaklı 
tasarımlarıyla markaların itici 
gücü olan Tasarist ekibi, dikkat 
çeken ambalajların satın alma 
sürecine etkisini yorumladı.

Süpermarket raflarında tüketicilere yaklaşık 25 
bin ürün sunuluyor. Buna karşılık tüketiciler 
süpermarketlerde ortalama 45 dakika geçiriyor. 
Yapılan son araştırmalar, tüketicilerin bir satın 
alma kararını yaklaşık on saniye içerisinde 
verdiklerini gösteriyor. Bu da demek oluyor 
ki, ürünün tüketiciyi etkilemek için en fazla 10 
saniyesi bulunuyor. Tüketicinin rafta tamamen 
kendisiyle baş başa kaldığı karar anında ürünle 
ilgili yapılan tüm reklam, pazarlama, halkla 
ilişkiler faaliyetleri geride kalıyor. Tüketiciyi o 
anda, o ürünü almaya ikna edebilecek tek şey ise 
ürünün ambalajı oluyor.

Ambalajın İkna Gücü
Tüketicinin ürün ile ilk ve doğrudan temas 
kurduğu nokta olan ambalajın sahip olduğu 
nitelikler tüketicinin satın alma kararı üzerinde 
önemli bir rol oynuyor. Mağazada raflara bakan 
tüketiciler, karşılarında duran ürünün cazibesi, 
değeri ve kalitesi konusunda anında ikna olmak 
istiyor. Bu ikna sürecini satın alma kararıyla 
sonlandırmak için markaların kullanabileceği en 
etkin araç ise şüphesiz ki ambalaj tasarımı. Eğer 
ambalaj, pazarlama faaliyetlerinin son 10 saniyesi 
demek ise, tüketicinin dikkatini çekmek ve satın 
almaya sevk etmek için ne yapılmalı? Ambalaj 
tasarımında sahip olduğu tecrübe ve birikimi 
yaratıcı çalışmalarıyla taçlandıran Tasarist ekibi, 
bu önemli soruyu markalar için cevaplıyor.

Tasarist ekibine göre, iyi bir ambalaj, tüketicilerin 
dikkatini cezbetme yetisine sahiptir. Doğru bir 
ambalaj tasarımı, marka bilinirliğine katkı sağlar, 
ürünün görünürlüğünü ve satılabilirliğini artırır. 
Bir ürünü, faydalarını net bir şekilde ifade eden 
ve tüketiciyle konuşan bir öğeye dönüştürmenin 
yolu kuşkusuz iyi bir ambalaj tasarımından 
geçer. Süpermarket, alışveriş merkezi veya ürün 
satışının yapıldığı herhangi bir yere gittiğinizde, 
etrafınızda değişik renk, şekil ve boyutlarda 
yüzlerce ambalaj görürsünüz. Farkında olun veya 

olmayın en sevdiğiniz yiyeceği tek bakışta kolayca 
ayırt etmenizi sağlayan da her şeyden önce sahip 
olduğu ambalajdır.

Dikkat Çeken Seçiliyor
Günümüzün rekabetçi pazarında tüketici, 
satın alma noktasındaki birçok alternatif ürün 
içerisinden dikkatini çekeni tercih ediyor. 
Kalabalık market raflarında son derece kaliteli, 
tüketiciye birçok özelliğiyle hitap eden, uygun 
fiyatlı bir ürün bile, bakılan fakat görülmeyen 
durumunda kalabiliyor. Bu durum markaları 
ister istemez ambalaj tasarımlarıyla farklılaşmaya 
itiyor.

Bir ürünün iyi özellikleri, sırf ambalajı iyi 
olmadığı için kolayca gözden kaçabiliyor. Bu 
nedenle ambalaj tasarımındaki eksik ve yanlışlar 
yüzünden başarısız olunması oldukça yüksek 
bir ihtimal. Tıpkı kaliteli, uygun fiyatlı, lezzetiyle 
doyum sağlayacak bir yemeğin kötü sunumla 
iştah kaçırması gibi.

Tüketici Tatminini Etkiliyor
Ürün geliştirme sürecinin bir bileşeni olması 
yönüyle ambalaj, markayı tamamlayan bir 
değer olarak öne çıkıyor. Tasarist Yaratıcı 
Yönetmeni Musa Çelik, ürünün giysisi gibi 
algılanan ambalajın dikkat çekmesi ve tüketiciye 
yakınlığını hissettirmesi için etkili bir tasarıma 
sahip olması gerektiğini belirtiyor. Ambalaj 
tasarımı, yalnızca ürünün satışında doğrudan 
bir etki yaratmakla kalmıyor, üründen alınan 
tatmini de değiştiriyor. Çelik’e göre ambalajın 
sadece rengini değiştirerek bile tüketici 
tatminini değiştirmek mümkün. Yapılan 
araştırmalar da ambalaj tasarımında kullanılan 
renklerin tüketiciyi etkilemede önemli rol 
oynadığını destekliyor.

Sonuç olarak, markaların satın alma anında iyi 
bir izlenim bırakmak için sadece on saniyeleri 
var. Tasarist ekibine göre, bu değerli zamanın 
tüketicinin kafasını karıştıracak ayrıntılarla 
harcanmaması gerekiyor.

Tasarist Yaratıcı Yönetmeni Musa Çelik
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Fatma Fidan

BAĞIRSAK BAKTERİLERİ BEYİN KİMYASINI DEĞİŞTİRİYOR

Bağırsaklar; hücre yapısı, etken maddeleri ve 
reseptörleri sayesinde kafadaki beynin bir ikizi 
olacak kadar beynin aynısıdır. İkinci beyin; 
düşünüyor, hissediyor, hatırlıyor ve karar 
veriyor.

Çalışmalar bazı bağırsak mikroplarının 
beyin metabolitleri ile kortizol hormonu 
aracılığıyla beyinle iletişime geçtiği ve beyinde 
değişikliklere yol açtığı gösteriyor.

Vücudumuzun sağlığı için en önemli 
sistemlerden biri bağırsak sistemidir. 
Bağırsak vücudun en büyük organıdır ve 
savunma hücrelerin % 70 burada bulundurur. 
Yapılan araştırmalar sonucunda da bağırsak 
sistemindeki aksaklıklar, obezite, osteoporoz, 
otoimmun hastalıklar, diyabet, metabolik 
sendrom ve hemen hemen bütün hastalıkların 
kaynağı, bazı psikolojik rahatsızlıkların 
kökeni, olarak belirtilmektedir. bağırsakların 
mutluluk salgılarının ve psikolojimizi 
belirleyen durumların yakından ilişkili olduğu 
bulunmuştur.

Bağırsaklar ile insan beyni arasında, başka 
hiçbir organda olmayan bir bağlantı vardır. 
İkinci beyin olarak nitelendirilen bağırsaklar, 
yediklerimize bağlı olarak duygu durumumuzu 
etkilemektedir.
Midemizden yayılan sinyallerin kararlarımızı 
etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Bağırsak duvarında sinir hücrelerinden oluşan 
bir katman vardır. Bağırsaklar sadece dışkılama 
yapmaz, sempatik ve parasempatik sinir 
sisteminin maddelerinin iletimini, bazı uyarıcı 
hormonların ve koruyucu salgıların dengesini 
de kontrol eder.

Dışarıdan aldığımız besinlerde yüzlerce madde 

ve ölümcül organizmalar vardır. Bağırsaklar 
beynin farkında olmadığı bu tehlikeleri öğrenir 
ve bağırsaktaki hücreler bilgiyi kaydeder. Vücuda 
zehir girdiği zaman bağırsaktaki ikinci beyin 
tehlikeyi ilk olarak hisseder ve birinci beyine 
tehlike sinyalleri gönderir, kişinin midesinin 
ne durumda olduğunu kusma, kramp ve ishal 
şeklinde tepki verir.

Stres ve bağırsak fonksiyonları arasında çok 
yakın bir ilişki vardır. Stresle bazı moleküllerin, 
bağırsak yüzeyinden salğılanması artmaktadır. 
Serotonin ismi verilen depresyonla ilişkili 
hormonun % 95’i bağırsak duvarında, % 5’i 
beyinde salgılanmaktadır.

Yapılan araştırmalarda L. Helveticus ve 
Bifidobacterium içeren probiyotik destek 
kullananların depresyon ve anksiyetelerinde 
azalma görülmüş.

İyi bağırsak bakterileri ayrıca B7 (biyotin), B12 ve 
K vitaminlerini sentezler. Yüksek karbonhidratlı 
bir beslenmede bu önemli vitaminlerin eksikliği, 
diyabet, obezite, saç kaybı, saçlarda ağarma, 
egzema, anemi, iç kanama, ülser, felç, kanser, 
Parkinson ve Alzheimer gibi yıkıcı rahatsızlıklar 
ve yaygın mide-bağırsak, solunum ve oto-immun 
rahatsızlıklarına katkıda bulunmaktadır.

Yapılan çalışmalar kanser de dâhil birçok 
hastalıktan, düzenli çalışan bağırsaklar ile 
korunabildiğimizi ortaya koyarken, bağırsaktaki 
bakteriler bağışıklık sistemimizin temelini 
oluşturuyor. Özetle bağırsak sağlığımızın iyi 

olması, genel sağlığımızın da iyi olmasını direkt 
etkiliyor.

Kısacası; tükettiğiniz besin tercihi sizin sağlıklı 
bağırsak florasına ve sağlıklı beyin işlevlerini 
gerçekleştirmesini sağlar.

Probiyotik 
Bağırsaklarda ne kadar çok dost bakteri varsa 
hastalıklara karşı direnç o kadar artar. Probiyotik 
besinlerin tüketimi, sindirim sıkıntılarını 
hafifletir. Aynı zamanda vücut direncinin kırıldığı 
mevsim geçişlerinde ve özellikle sonbahar-kış 
aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek 
adına probiyotik içeren süt ürünlerinin yeterince 
tüketilmesi gerekir.

Kefir
Fermentasyon yardımı ile meydana gelen kefirin, 
probiyotik içeriği sütün içerdiği probiyotiklerden 
daha fazladır. Bağırsakların sağlıklı şekilde 
çalışmasına yardımcı olan kefir, bağışıklık sistemi 
sağlığını da korumaktadır.

Keçi sütü
Keçi sütü actobacili, bifidus bakterileri içeren 
yüksek probiyotik kaynağıdır. Bu bakteriler 
vücudunuza enerji sağlar ve bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için yardımcı olurlar.

Lahana Turşu
Probiyotik içeriği yüksek bir besindir.
Mükemmel bir beta karoten, demir, kalsiyum, A 
vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve C vitamini 
kaynağıdır.
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SONBAHARIN EN GÜZEL AŞK ROTALARI!
Düşen yaprakların üzerinde yürürken çıkan seslerden mutluluk duyuyor, tablo gibi bir manzaranın 
karşısında saatlerce oturuyor ve hiç bilmediğiniz ıssız sokaklarda el ele dolaşıyorsanız, şimdi tatile 

çıkmanızın tam zamanı! Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından tatilsepeti.com, Bozcaada’dan 
Japonya’ya uzanan sonbaharın en romantik rotalarını derledi.

Tatil denildiğinde birçoğumuzun aklına, deniz 
- kum - güneş konseptli yaz günleri veya kayak, 
kaplıca tatili ağırlıklı kışlar geliyor. Oysaki tatil 
sadece yaz ve kıştan ibaret değil! Havaların ılık 
geçtiği, doğanın eşsiz renk tonlarına büründüğü, 
düşen yaprakların üzerinde yürürken içimizi 
büyük bir huzurun kapladığı sonbahar rotaları 
da var. Üstelik yazın bazı günlerinde kalabalıktan 
sokaklarında yürümekte zorlanılan bu adresler, 
mevsim sonbahara döndüğünde genellikle 
yalnızca romantik çiftlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından 
tatilsepeti.com, büyük şehirlerin hemen 
yakınındaki muhteşem güzelliklerden Uzak 
Doğu’ya uzanan aşk rotalarını sıraladı.

Bozcaada, Çanakkale
Sonbaharda en güzel zamanlarını yaşayan 
Bozcaada, yaz kalabalığından sıyrılmış ve 
sessizliğe bürünmüş haliyle romantik çiftlerin 
seçimi oluyor. Adadaki duvar resimleri bir açık 
hava müzesini andırırken, yüksek bölgelerde yer 
alan üzüm bağları ve etnik bağ evleri ise masal 
diyarındaymış gibi hissettiriyor. Patlıcanlı börek 
ve çeşit çeşit reçellerle donatılan kahvaltıları, 
deniz ürünleri ve otlarıyla Bozcaada, eşsiz 
lezzetlere de ev sahipliği yapıyor. Polente Feneri 
ve rüzgar gülleri ise, günbatımını izlemek için 
mükemmel bir seçim.

Abant, Bolu
Her mevsim farklı güzellikler yaşatan Abant, 
sonbaharda sarı ve turuncu renklere bürünerek 
çok romantik bir görüntü sunuyor. Yürüyüş 
yapmak isterseniz, çevreyi ve civar yaylaları 
kapsayan parkuru kullanabilirsiniz. Bu rotada 
yürüyüş süresi yaklaşık üç saat, yürüyüş mesafesi 
ise 10 kilometre civarında. Ayrıca bisiklet turu 
yapabilir veya göl çevresinde, her görenin 
Abant’a gitmek isteyeceği muhteşem fotoğraflar 
çekebilirsiniz. Buraya günübirlik gelebileceğiniz 
gibi, konaklamalı bir tatil de tercih edebilirsiniz. 
Göl çevresinde yer alan eşsiz doğa manzarasına 
sahip Abant otellerinde kalmak keyif alacağınız 
bir deneyim olacak.

Sapanca, Sakarya
Şehrin karmaşasından ve gürültüsünden 
uzaklaşmak isteyen çiftlerin aklına gelen ilk 
adreslerden biri de Sapanca. Sonbahar renkleriyle 
çevrili göl herkesin ortak noktası olsa da, aslında 
Sapanca farklı tatil zevklerine hitap eden bir 
lokasyon. Göl çevresinde yürüyüş veya bisiklet 

turu yapmak akla gelen ilk seçeneklerden. Bu 
turları, çevredeki Bizans ve Osmanlı dönemine 
ait tarihi eserleri inceleyerek kültürel bir geziye 
dönüştürmek de mümkün. Gölden biraz 
uzaklaşıp ormanın içindeki patikaları keşfetmek 
isteyen çiftler, ATV turu ile tatillerine macera 
katabilir. Sapanca’nın orman ve göl manzaralı 
spa ve termal otelleri ise, şehre tamamen arınmış 
olarak dönmeye olanak tanıyor.

Şirince, İzmir
Arnavut kaldırımlı sokakları, tarihi evleri, köy 
meydanı ve yazın kalabalıklığından sıyrılmış 
haliyle sonbaharda adeta zamanın durduğu bir 
yer Şirince. Ara sokaklarında kaybolup tepeye 
doğru yürüyüş yaparken, dönüp dönüp bir kez 
daha bakmak isteyeceğiniz fotoğraf karelerine 
sahip olabilirsiniz. Fotoğraf için bir diğer 
güzel yer de St John Baptist Kilisesi’nin önü. 
Mahzenlerden tadım ve alışveriş yapabileceğiniz 
Şirince’de, uzun yürüyüşlerin ardından verilen 
molalarda, Türk kahvenizin yanında mutlaka 
mürver şurubunu deneyin.

Kapadokya, Nevşehir
Sonbaharda muhteşem bir görünüme bürünen 
tatil rotalarından biri de Kapadokya. Kendine has 
dokusu ve büyüleyici bir atmosferi olan bölgeye 
geldiğinizde, ilk denemeniz gereken aktivite hiç 
şüphesiz balon turları. Sabahın serin vakitlerinde 
başlayan turlar, Anadolu coğrafyasını kuş bakışı 
olarak seyredebilmenize yardımcı oluyor. Ayrıca 
Kızılçukur’da kısa bir yürüyüş yapmak, Rum 

Mahallesi Sinasos’ta akşam yemeği yemek, tarihi 
taş evleri incelemek de yine Kapadokya gezisinin 
vazgeçilmez anlarından.

Kyoto, Japonya
‘Başkentlerin başkenti’ olarak nitelendirilen 
Kyoto, Japonya’nın en büyük şehirleri arasından 
öne çıkıyor. Bozulmamış doğası, rengarenk 
bahçeleri ve tarihi tapınaklarıyla büyüleyen 
şehrin en güzel dönemi ise, ekim ve kasım ayları. 
Sonbaharda, şehrin dört bir yanında bulunan 
kiraz ağaçları, tapınak bahçelerini çevreleyerek 
ortaya tablo güzelliğinde bir görünüm çıkartıyor. 
Şehre geldiğinizde Zen Felsefesi’nin izlerini 
yansıtan tapınaklara karşı eşsiz fotoğraflar 
çektirebilir, Ljubljana Kalesi’ne çıkarak manzarayı 
seyredebilir ve Tivoli Park’ında doğa ile iç içe 
güzel bir gün yaşayabilirsiniz.

Amsterdam, Hollanda
Dünyanın çok kültürlü şehirlerinden olan 
Amsterdam, bünyesinde hem tarihi hem de doğal 
güzellikler barındırıyor. Üstelik tüm turistik 
duraklarına yürüyerek kolayca ulaşılabiliyor. 
Özellikle yoğun turist popülasyonunun azaldığı 
ve havaların ılık estiği geçiş mevsiminde 
bambaşka görünüme bürünüyor. Sonbahar 
aylarında Amsterdam’da yapabileceğiniz pek 
çok sosyal aktivite mevcut. Örneğin, bisiklet 
kiralayarak Dam Meydanı’nı sakin ve huzurlu 
şekilde gezebilir, kanal turu yapabilir veya 
Vondelpark’ta sevgilinizle birlikte yeşilliğin tadını 
çıkartabilirsiniz.

Şirince Amsterdam

Abant
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Kahve Molası... / MALl&MOTTO

Hayatla güzel bir tanışmaydın benim için. O kadar değiştirdin ki beni. Şimdi sen olmayınca neye 
benzeyeceğimi kestiremiyorum. İlk olarak senden önce nasıl biriydim diye düşünüp kendimi hatırlamaya 
çalışacağım. Benim için söylediklerinden yola çıkarak, şu anki halimle karşılaştıracağım. Aradaki eksikleri 

tamamlayıp, fazlaları atıp, yeni bir ben yolunda ilerleyeceğim. Bir filme geç kalacağım sonra... Ama 
bu beni telaşlandırmayacak. Bir bekleyenim olmadığı için acelem de olmayacak. Yalnız insan olmanın 
anlam bulduğu eksikliklerim olacak mesela...Seninle yürüdüğümüz yolları sensiz yürümek gibi... Kalabalık 
bir otobüste sessizce ağlamak gibi... Belki biri geçecek yanımdan dudağında bir ıslıkla. Sana benzetip 

ağlayacağım.

Ya gördün mü değiştiremediğim huylarım da var işte. Hep seni düşünmek gibi... Hep seni merak etmek 
gibi... İşlerin yolunda mı, annen iyi mi, hiç aklına geliyor muyum, evlendin mi gibi şeyler işte... Sağdan soldan 

seni getiren haberler bekleyeceğim sonra. O kırıntılarla idare edeceğim. Zaman geçecek, hem de çok 
hızlı geçecek. Zaman geçerken süpürecek kapımdan senden kalanları. Kırık dökük birkaç hatıra bırakacak 

eşikte. Biri gelip girecek hayatıma en sonunda. Kendisini gerçekten sevip sevmediğimi soracak. Ve ben 
hayatımdaki insana yalan söylemek zorunda kalacağım... Ve bunun tek sebebi sen olacaksın!

Sebebim...
Kahraman Tazeoğlu
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HILTON AFRİKA BÜYÜME GİRİŞİMİ’Nİ BAŞLATIYOR

Konaklama sektörünün lider firmalarından 
Hilton (NYSE: HLT), önümüzdeki beş yıllık 
süreçte Afrika’da 50 milyon dolarlık yatırım 
yapmaya hazırlanıyor. Hilton Afrika Büyüme 
Girişimi adı verilen yatırım planı kapsamında, 
firmanın Sahra Altı Afrika’daki varlığının daha da 
güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu girişim doğrultusunda, Afrika’nın farklı 
noktalarında yaklaşık 20 bin oda sunan 100 
otel, Hilton markalı tesislere dönüştürülecek. 
Yenilenen oteller, Hilton çatı markası altında yer 
alan Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by 
Hilton, Curio Curio Collection by Hilton gibi 
farklı markalar ile hizmet verecek.

Hilton Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Patrick Fitzgibbon, büyüme girişimini 
şöyle yorumladı: “Afrika’da 50 yılı aşkın süredir 
faaliyet gösteren Hilton, kıta genelinde büyümeye 
hız verecek. Bu kapsamda halihazırda hizmet 
veren çok sayıda oteli Hilton markalı otellere 
dönüştüreceğiz. Geçmişte çeşitli pazarlarda 
başarıyla uyguladığımız bu modelin, Afrika’da da 
bizim için önemli fırsatlar yaratacağına eminiz.”

Fitzgibbon sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut 
otelleri Hilton markalı tesislere dönüştürmek, 
otel portföyümüzü hızla genişletmemize imkan 
sağlayacak. Otel sahipleri de bu dönüşüm 

aracılığıyla hem daha fazla yerli ve yabancı 
turiste hem de misafir sadakat programımız 
Hilton Honors’ın 65 milyonu aşkın üyesine 
ulaşma imkanını yakalayacak. Afrika’daki 
büyüme hamlemizi yalnızca büyük şehirlerle ve 
havalimanı otelleriyle de sınırlı tutmayacağız. 
Tatil yöreleri ve safari alanları gibi çeşitli 
bölgelerde de otellerimizle hizmet vermeyi 
hedefliyoruz.

Diğer yandan yeni oteller, Hilton’un 
pazara liderlik eden ticari platformlarının 
da aralarında yer aldığı çeşitli marka 
avantajlarından faydalanabilecek. Otel 
konukları ise ise online check-in ve Hilton 
Honors mobil uygulamasının sağladığı 
imkanlar başta olmak üzere pek çok yenilikçi 
Hilton hizmetini kullanabilecek.

Fitzgibbon şöyle dedi: “Otel sahipleri, 
Hilton çatı markası altında yer alan farklı 
markalarımız arasından kendi tesislerine 
en uygun markayı seçme imkanına sahip 
olacak. Son dönemde bu esneklikten 
faydalanan tesisler arasında Kenya’da açmaya 
hazırlandığımız ilk DoubleTree by Hilton 
markalı otelimiz ile Ruanda’da yine aynı marka 
altında ülkenin ilk Hilton tesisi olarak hizmet 
verecek yeni otelimiz de yer alıyor. Yıl sonuna 
doğru diğer otel projelerimizi de duyurmayı 
hedefliyoruz.”

DoubleTree by Hilton Nairobi Hurlingham
Bu girişim kapsamında dönüştürülecek ilk otel, 
Nairobi’deki Ngong Road üzerinde yer alan 
Amber Hotel. 2016 yılında kapılarını açan 109 
odalı otel, renove edildikten sonra DoubleTree 
by Hilton markası ile hizmet verecek. Yıl 
sonuna doğru tamamlanması hedeflenen 
renovasyon çalışmasının ardından, otelin adı 
da DoubleTree by Hilton Nairobi Hurlingham 
olarak değişecek. Franchise modeliyle 
işletilecek otelin şu anki Genel Müdürü Elisha 
Katam görevine devam edecek.

DoubleTree by Hilton Kigali City Centre
Kigali’de profesyonel hayatın merkezi olan bir 
noktada yer alan 153 odalı (134 konuk odası, 19 
apartman) Ubumwe Grande Hotel, renovasyon 
çalışmalarının ardından 2018 yılında 
DoubleTree by Hilton markası ile hizmet 
vermeye başlayacak. Kapılarını ilk olarak Eylül 
2016’da açan ve dönüşümün ardından franchise 
sistemiyle işletilecek olan otel, Hilton’un 
Ruanda’daki ilk tesisi olma özelliğini taşıyacak. 

Hilton, an itibariyle Sahra Altı Afrika’da 19 
otelle hizmet veriyor; 29 otel ise önümüzdeki 
dönemde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 
Afrika’da 50 yılı aşkın süredir faaliyet 
gösteren Hilton hakkında daha fazla bilgi 
için newsroom.hilton.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.
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AYŞE TÜTER’DEN 
                      Ayın Menüsü

Ayşe Tüter

KUĞU KEBABI

Malzemeler

• 4 adet tavuk biftek veya hindi
• 4 adet enginar

• 2 adet piyazlık doğranmış soğan
• 1 su bardağı mantar

• 2 adet patlıcan
• Tuz

• Karabiber
• 2 diş sarımsak

SÜTLÜ ISPANAK TATLISI

Malzemeler

• 4 Su bardağı süt
• 1 Paket vanilya

• 9 Çorba kaşığı şeker
• 6 Yemek kaşığı irmik

• 1 Yumurta sarısı
• Limon kabuğu rendesi
• 1 Çorba kaşığı nişasta

• 1 Su bardağı ince kıyılmış ıspanak
• 1 Çay bardağı sıcaksu

Sos Malzemeleri

• 1 Paket hazır kakaolu puding
• 2 Su bardağı süt

• 2 Parça bitter çikolata
• Süslemek için fındık, fıstık, meyve

• 1 Kase dondurulmuş vişne
• 2 Su bardağı su

• 1 Paket vanilyalı puding
• Yarım limon suyu

Yapılışı

Ispanak yapraklarını sıcak su ile rondodan geçirin bir tencereye alın. 
İrmik, şeker, vanilya, nişasta, limon kabuğu rendesi, yumurta ve sütü 

ekleyin iyice karıştırın ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Bir cam 
kabı ıslatın pişirdiğiniz karışımı dökün. Tezgah üzerinde soğuyunca 

buzdolabına koyun 1 saat bekletin. 2 Su bardağı suda vişneleri 5 dakika 
pişirin süzgeçe alın o suya  vanilinli  pudingi koyun ve limon suyunu 
ilave edin katılaşıncaya kadar pişirin. Vişneleri tatlının üzerine dizin, 
üzerine hazırladığınız pudingi dökün buzdolabında donuncaya kadar 

bekleyin. Diğer bir tencerede süt ile pudingi katılaşıncaya kadar pişirin. 
Çikolatayı koyun, eriyene kadar karıştırın tatlının üzerine dökün. 

Dolapta 2-3 saat bekletin süsleyerek servis yapın.

CEVİZLİ PATLICAN EZMESİ

Malzemeler

• 4 adet patlıcan
• 1 demet semizotu 

• 2 dilim bayat ekmek
• 3 çorba kaşığı sirke

• 2 diş sarmısak
• 4 çorba kaşığı süzme yoğurt

• 2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
• 1 kahve fincanı zeytinyağı

• 2 adet taze soğan
• 1 adet yeşil biber
• 2 dal maydanoz
• 1 adet domates

• Tuz 

Yapılışı

 Tavuğu haşlayın etlerini kemiklerinde ayırıp didikleyin. Tuz ve 
karabiber serperek tatlandırın. Tencereye su ve tavuk suyunu 

koyun kaynayınca bulguru ilave edin yarım çay kaşığı tuz koyun. 
Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısın, kısık ateşte pilav suyunu 

çekene kadar pişirin. Yufkaları büyükçe bir servis tabağına parça 
parça doğrayıp koyun. Üzerine hazırladığınız pilavı dökün, en son 
üzerine tavuk etlerini dizin. Tereyağını küçük bir tavada kızdırın 
pilavın üzerine serpin. Üzerine karabiber serperek servis yapın.

Yapılışı

Kıyma, soğan, sarımsak ezmesi, ekmek içi, tuz, 
karabiber, kimyon, yenibahar, yumurta sarısı ile 

köfte hamuru yoğurun. Buzdolabında 1 saat bekletin. 
İstediğiniz şekilde köfteler yapın. Zeytinyağı ile 

yumurtayı çırpın. Köfteleri önce yağla yumurtaya 
sonra mısır gevreğine bulayın. Yağlanmış tepsiye dizin. 
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. 

Salata ve haşlanmış sebze ile servis yapın. 
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PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SADAKAT PROGRAMLARI 
SATIŞA DÖNÜŞÜYOR MU?

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin 130 üst düzey yönetici ile gerçekleştirdiği 
anket sonuçlarına göre perakende sektörü müşteri datasının ne derece etkin kullanılıp satışa 

dönüştürülebildiğini sorguluyor

Dünyanın lider denetim ve danışmanlık 
şirketlerinden EY, Kuzey Amerika, Avrupa 
ve Asya genelinde 130 üst düzey perakende 
şirketi yöneticisi ile gerçekleştirdiği anketin 
sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçları, 
perakende şirketlerinin her yıl müşteri sadakat 
programlarına milyarlarca dolar harcamalarına 
rağmen, elde ettikleri verileri müşteri deneyimini 
farklılaştırmak ve satışlarını sürdürmek için 
etkin olarak kullanmada güçlük yaşadığına işaret 
ediyor.

Perakende şirketlerinin karşı karşıya olduğu 
güçlüklere ışık tutan EY anketi sonuçlarına göre; 
yöneticilerin %87’si bir sadakat stratejisine sahip 
olunmasının şirketin başarısında büyük önem 
taşıdığını belirtirken, yöneticilerin yalnızca 
%27’si mevcut sadakat programlarının işletmeleri 
üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu ifade ediyor. 
Bununla birlikte yöneticilerin sadece %5’i 
müşterilerinin işletmelerine sadık olduğunu 
düşünüyor.

EY Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri 
Sektör Lideri Özge Gürsoy araştırma sonuçlarına 
ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Tüketiciyle kurulan ilişki gittikçe daha fazla 
işlem odaklı hale geliyor. Tüketici beklentilerinin 
hızlı bir şekilde değişim göstermesi ile birlikte, 
perakende şirketlerinin sadakat konusunda 
istikrar sağlayan çözümler üretmeleri gerekiyor. 
Bu da perakendecilerin analiz edilmiş veri odaklı 
bir yaklaşım benimseyerek tüketici beklentilerini 
sürekli olarak karşılanmasından geçiyor. 
Şirketler ancak bu sayede müşteri sadakatinde 
olumlu sonuçlar alıp değer yaratabilirler. Marka 
sadakatinin yaratılması ve korunması için 
uygulanan eski sistemlerin artık işe yaramadığı 
günümüzde pek çok perakende şirketi veri 
havuzu oluşturarak bunu satışlara yansıtmaya 
çabalıyor. Ancak pek çoğu da bu verilerle elde 
edilen sonuçları müşteri taleplerini karşılayacak 
şekilde kullanmakta güçlük çekiyor. Tüketiciye 
kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması, gerçek 
zamanlı geri bildirim alınması, ihtiyaçların 
bireysel temelde doğru tespit edilmesi ve 
tüketiciyle kurulan güven ilişkisinin korunması 
perakende şirketlerinin sürdürülebilir başarıyı 
yakalamasını sağlayacaktır.”

Anket sonuçları, perakende şirketi yöneticilerinin 
veri analizinde kullanılan yeni teknolojilere 

henüz yeterince yatırım yapmadığına da işaret 
ediyor. Yöneticilerin yalnızca %19’u veri ve 
sistemlerini bireysel müşteri ihtiyaçlarını ortaya 
koyacak şekilde kullanabildiklerini belirtirken, 
%35’i sık aralıklarla gerçek zamanlı geri bildirim 

alabildiklerini ifade ediyor. Bununla birlikte 
yöneticilerin yalnızca %30’u tüketiciye sundukları 
hizmet ve deneyimi kişiselleştirecek teknolojiyi 
kullanabilecek yetkinliğe sahip olduklarını dile 
getiriyor.

EY Türkiye Perakende ve Tüketici 
Ürünleri Sektör Lideri Özge Gürsoy
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

ORGANİK GIDALARLA İLGİLİ GERÇEKLER
Günümüzde pek çok kişi, seri üretilmiş, katkı 
maddeli endüstriyel gıdalardan daha çok güven 
verdiği ve/veya daha lezzetli geldiği için organik 
besinleri tercih ediyor. Peki her organik gıda 
sağlıklı mıdır? Bir ürünün organik olup olmadığı 
nasıl anlaşılır? İşte bu konuda merak edilenler ve 
bilmeniz gerekenler…

Organik gıda nedir?

Organik gıdalar; yapay kimyasallar, hormonlar, 
antibiyotikler veya genetiği değiştirilmiş 
organizmalar kullanılmadan yetiştirilip, çiftlik 
üretimi gerçekleştirilmiş gıdalardır. Bir gıda 
ürününün organik olarak etiketlenebilmesi 
için yapay gıda katkı maddeleri içermemesi 
gerekir. Buna yapay tatlandırıcılar, koruyucu 
maddeler, renklendirme, tat verici madde 
ve monosodyum glutamat (MSG) dahildir. 
Organik olarak yetiştirilen ürünler, bitki 
gelişimini iyileştirmek için gübre gibi doğal 
besleyiciler kullanılma eğilimindedir. Organik 
olarak yetiştirilen hayvanlara antibiyotik 
veya hormon verilmemektedir. En çok satılan 
organik gıdalar meyveler, sebzeler, süt ürünleri 
ve etlerdir. Organik gıdalar yalnızca doğal 
maddeler kullanan tarım uygulamaları yoluyla 
üretilmektedir.
 
Daha besleyicidir

Organik ve organik olmayan gıdaların besin 
içeriğini karşılaştıran çalışmalar karışık sonuçlar 
vermiştir. Bununla birlikte, kanıtlar organik 
olarak yetiştirilen gıdaların daha besleyici 
olabileceğini göstermektedir. Organik olarak 

yetiştirilen ürünler daha çok antioksidan 
ve vitamin içermektedir. Birçok çalışma, 
organik gıdaların genellikle yüksek seviyelerde 
antioksidanlar ve C vitamini, demir gibi belirli 
mikro besin maddeleri içerdiğini bulmuştur. 
Aslında, antioksidan seviyeleri bu gıdalardan 
%69 yüksek olabilir. Bir diğer çalışmada, organik 
olarak yetiştirilen meyvelerin ve mısırın %58 
daha fazla antioksidan ve %52’ye kadar yüksek 
miktarda C vitamini içerdiği bulundu.
 
Organik süt ve et daha iyi yağ asitleri sağlar

Organik süt ve süt ürünleri, daha yüksek 
oranlarda omega-3 yağ asitleri ve makul 
miktarda demir, E vitamini ve bazı karotenoitleri 
içerebilir. Bununla birlikte organik süt, organik 
olmayan sütten daha az selenyum ve iyot ve 
sağlık için gerekli iki mineral içerir. 67 adet 
çalışmanın gözden geçirilmesi, organik etin 
geleneksel etten daha yüksek seviyelerde 
omega-3 yağ asitleri ve biraz daha düşük 
doymuş yağ seviyeleri içerdiğini ortaya koydu. 
Omega-3 yağ asitlerinin daha yüksek miktarda 
alınması, kalp rahatsızlığı riskinin azaltılması 
da dahil olmak üzere pek çok sağlık faydasıyla 
ilişkilendirilmiştir.

Dikkat! Her zaman sağlıklı olmayabilir

Bir ürün organik olarak etiketlenmiş olduğu için, 
sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bu ürünlerden 
bazıları halen yüksek kalorili şeker, tuz ve katı 
yağ içeren işlenmiş gıdalardır. Kilo vermeye veya 
sağlıklı beslenmeye çalışıyorsanız, bu gıdaları 
tüketerek kendinize zarar verebilirsiniz. Organik 

ürün etiketleri genellikle bileşenlerin doğal 
olduğunu açıklar. Örneğin, normal şeker 
yerine ham şeker kamışı kullanır. Ancak, şeker 
halen şekerdir. Nüfusun çoğunluğu zaten fazla 
şeker tüketiyor. Sadece organik diye, şekeri 
tüketmenin sağlıklı olduğunu düşünmek 
yanlıştır. Organik abur cuburları seçtiğinizde, 
sadece normal abur cuburların kaliteli 
versiyonunu seçmiş oluyorsunuz.
 
Bir ürünün organik olduğu nasıl anlaşılır?

Tarım Bakanlığı organik bir sertifika 
programı oluşturdu. Bu, organik gıda satan 
herhangi bir çiftçi ya da gıda üreticisinin sıkı 
hükümet standartlarını karşılaması gerektiği 
anlamına gelir. Organik beslenmeyi seçmeye 
karar verirseniz, gıdanın üzerinde organik 
mühür ve organik sertifikası olmasına önem 
gösterilmelidir. Ayrıca, gıda etiketlerinde yer 
alan bu açıklamalara dikkat edin, böylece 
gerçekten organik olarak yetiştirilen yiyecekleri 
tespit edebilirsiniz:

%100 Organik: Bu ürün tamamen organik 
maddelerden yapılır.
Organik: Bu üründeki bileşenlerin en az %95’i 
organiktir.
Organik Şekli: Malzemelerin en az %70’i 
organiktir.

Bir ürün %70’ten daha az organik içerikler 
barındırıyorsa, organik olarak etiketlenemez 
veya organik damgasını kullanamaz. Benzer 
standartlar Avrupa, Amerika, Kanada ve 
Avustralya’da uygulanmaktadır. Her ülkenin 
veya kıtanın tüketicilere organik gıda 
tespitinde yardımcı olması için kendi mührü 
vardır.
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Prof. Dr. Ayşen Yücel
Algoloji Uzmanı

SONBAHAR BAŞIMIZI AĞRITIYOR

Mevsim geçişleri migren hastalarının hayatını 
kabusa çeviren atakları tetikliyor. Bulantı, 
kusma, ışığa ve sese aşırı duyarlılık gibi belirtiler 
ile herhangi bir baş ağrısından farklılaşan 
migren, sıcak havaların yavaş yavaş düştüğü 
sonbahar aylarında kendini daha fazla gösteriyor. 
Migrenin tek başına mevsimsel bir hastalık 
olmadığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Bazı 
hastalar sıcaktan, bazıları ise soğuktan olumsuz 
etkilenebiliyor. Migren atakları 3 güne kadar 
sürebiliyor” dedi.

Nörolojik bir hastalık olan migrenin birçok dış 
etken sonucunda tetiklenebildiğini ve yiyecek-
içeceklerden, yaşam tarzına kadar uzanan listede 
mevsimsel değişikliklerin de önemli bir yer 
aldığını vurgulayan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Ayşen Yücel “Hastalığın seyrinde günlük hava 
değişiklikleri etkili olabiliyor. Hastaların pek 
çoğu lodoslu havalarda migren atağı yaşadıklarını 
belirtiyor. Ancak migren atağı sadece rüzgâr, 
hava değişikliği ya da basınç farkının yarattığı 
etkilerle ortaya çıkmıyor. Örneğin lodosta ağrıyı 
tetikleyen esinti değil, hava ile birlikte taşınan 
tozlar, çeşitli partiküller ve kirler” şeklinde 
konuştu.

Migren genetik temelli bir hastalık

Migreni olan kişide zaman zaman tekrarlayan, 
çoğunlukla şiddetli, tek taraflı, zonklayıcı, 
baş hareket ettirildiğinde artan baş ağrısının 
oluştuğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi 
Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Migren 
genetik temelli bir hastalık. Ancak bu genlere 
sahip olmak demek, kesinlikle migrenin ortaya 
çıkacağı anlamına gelmiyor. Kadın olmak da 
ayrıca migrenin görülme riskini üç kat artırıyor. 
Migren kadınlarda en çok 30’lu yaşlarda ortaya 

çıkıyor. Kadının ilk doğumundan sonra migrenle 
tanışması da oldukça sık karşılaşılan bir durum” 
açıklamasında bulundu.

Kadınlar adet döneminden önceki baş 
ağrılarını doğal görüyor

Migrenin kadınlarda sık görülmesinin temelinde, 
kadınlık hormonundaki dalgalanmaların önemli 
bir payının olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel 
“Hormonal olarak aktif olunan dönemlerde, 
ataklar çok daha güçlü bir şekilde gelebiliyor. 
Bazı kadınlar adet döneminden bir-iki gün önce 
yaşadıkları atakları, sürecin doğal parçası olarak 
düşündükleri için hekime başvurmuyor. ‘Adet 
migreni’ olarak adlandırılan bu durum her dört 
kadından birinde görülüyor. Özellikle de 30-35 
yaş arasında bu sıklık üç kadından biri migrenli 
olacak şekilde artıyor. Erkeklerde ise bu oran 

12’de 1. Migren atakları kadınlarda ortalama 1.5 
gün, erkeklerde de bir gün sürüyor” dedi.

Migren her zaman bir uyaran tarafından 
tetiklenir

Hormon dalgalanmalarının da migreni 
tetiklediğini ve bu durumun kadınlarda adet 
döneminde atak yaşanmasına sebep olabildiğini 
anlatan Prof. Dr. Ayşen Yücel “Migren her 
zaman bir uyaran tarafından tetiklenir ancak 
aynı uyaran tarafından her seferinde tetiklenmek 
zorunda olmayan bir hastalıktır. Aynı kadında 
mevsim değişikliği gebelikte sorun yaratmazken, 
gebelik sonrasında tetikleyici olabiliyor. Koşullara 
göre kişinin tetiklenme eşiği düşüyorsa daha 
kolay tetikleniyor, eşik yükseliyorsa bu risk 
azalıyor. Bir kişi için tek başına bir tetikleyici 
yeterli olurken, bir başkası için iki tetikleyicinin 
bir arada olması atağı başlatabiliyor” dedi.
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Prof. Dr. Semih Akı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN EGZERSİZ ŞART

Egzersiz tüm vücuda iyi geldiği gibi kemik 
sağlığı için de çok önemli. Günümüzde çok 
yaygın olan hareketsiz yaşam ve çoğunlukla 
masa başında geçen çalışma saatlerinin 
fazla kilolara neden olduğu gibi duruş 
bozukluklarına ve ağrılara da yol açtığını 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih 
Akı kemik sağlığını korumak ve ağrılardan 
uzak durmak için hareket etmenin önemini 
anlatarak “Uzun süre hareketsiz kalmak kas ve 
eklemlere zarar verir” uyarısında bulundu.

Özellikle uzun süre masa başında oturarak 
çalışanlarda gerekli önlemler alınmadığında 
boyun, sırt, bel ağrılarına yol açan omurga 
sorunları yaygın olarak görüldüğünü söyleyen 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Prof. Dr. Semih Akı “Duruş ve oturuş 
bozukluklarının yol açtığı kas spazmları, 
gerilim tipi baş ağrısı ve halsizlik iş verimini 
düşürürken kişinin mutsuz olmasına da yol 
açabilir” açıklamasında bulundu.

Bilgisayar göz hizasında olmalı
Ofisteki masanın yüksekliğinin göğüs ve 
karın arasındaki mesafede olması gerektiğini 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı 
“Sandalyeniz gereğinden sert ya da gereğinden 
yumuşak olmamalı ve bilgisayarınız göz 
hizasında olmalı.  Öğlen aralarında işyerine 
yakın bir yerde yürüme fırsatı yaratın, işyerine 
bir durak önce ya da bir durak sonra inip 
yürüyerek gidin, günde 10 bin adım atmayı 
hedefleyin, çalışma sırasında her yarım veya 
saatte bir kalkıp birkaç dakika yürüyün ya 
da basit egzersizler yapın” diyerek ofiste basit 
egzersiz önerilerinde bulundu:

• Omuzları gevşeterek yavaşça yukarı kaldırıp 
indirin.

• Her iki elinizi ensenizde birleştirin ve kürek 
kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi 
yaklaştırın. Bu şekilde 10-15 saniye kalın.

• Her iki elinizi belinizde birleştirin ve kürek 
kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi 
yaklaştırın, bu şekilde 10-15 saniye kalın.

• Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzla, 
gövdenizi öne doğru bükerek kollarınızı yere 
paralel hale getirin, 10-15 saniye bu şekilde kalın.

• Her iki elinizi kalçanızda birleştirin ve kürek 
kemiklerinizi birbirine değeceklermiş gibi 
yaklaştırın, bu şekilde 10-15 saniye kalın.

• Başınızı yavaş bir şekilde öne doğru eğin ve bu 
şekilde 10-15 saniye kalın.

• Başınızla aynı hareketi arkaya, sağa ve sola 
döndürerek tekrarlayın.

• Ellerinizi birleştirin ve her iki kolunuzu açarak 
yukarı doğru esneyin, bu şekilde 10-15 saniye 
kalın.

• Bir elinizi belinize koyun, diğer kolunuzu uzatın 
ve elinizin belde olduğu tarafa doğru eğilin, bu 
şekilde 10-15 saniye kalın, sonra diğer tarafa 
tekrarlayın.

• Her iki elinizi diğer taraf omzunuzu kavrayacak 
şekilde gövdenize dolayın, bu şekilde 10-15 
saniye kalın. 
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Dr. Erin Michos
Kardiyoloji Uzmanı

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMANIN 4 KURALI

Kalp-damar hastalıkları, erkeklerde olduğu 
gibi kadınlarda da görülen en önemli ölüm 
nedenlerinden biri. ABD’de yapılan araştırmalara 
göre inme ve felç gibi sorunların da dahil olduğu 
kalp-damar hastalıkları, Amerikalı kadınların bir 
numaralı ölüm nedeni. Johns Hopkins Medicine 
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erin Michos her yıl 
erkeklere oranla yılda çok daha fazla kadının 
kalp-damar hastalıklarına bağlı olarak hayatını 
kaybettiğini belirterek “Ancak pek çok kadın kalp 
damar hastalıklarının farkında değil, oysa bu 
hastalıklar ‘erkek hastalığı’ değil” açıklamasında 
bulundu.

Genellikle kadınların erkeklerden yaklaşık 10 
yıl sonra kalp krizi geçirdiğini vurgulayan Johns 
Hopkins Medicine Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erin 
Michos “Ancak günümüzde kalp krizi kadınlarda 
artık 30-40 yaşlarında bile görülebiliyor. Aslında 
kalp krizi riskini azaltmak için sadece 4 kurala 
dikkat etmek yeterli: Sağlıklı beslenin, hareket 
edin, sigara içmeyin, kilo almayın. Bu dört kurala 
uyulduğu takdirde kalp-damar hastalıklarına 
yakalanma riskini yaklaşık %80 oranında 
azaltmak mümkün” dedi.

Damar tıkanıklığının en önemli nedeni damar 
sertliği

Kalp damar hastalıklarının genellikle damar 
sertliğine bağlı olarak ortaya çıktığına değinen 
Anadolu Sağlık Merkezi’nin iş birliği içerisinde 
olduğu Johns Hopkins Medicine Kardiyoloji 
Uzmanı Dr. Erin Michos “Damar sertliğine ise 
yüksek kolesterol neden oluyor. Yağ, kolesterol, 
damar duvarı içinde ‘plak’ adı verilen yağ 
tabakalarının oluşmasına yol açıyor. Bu yağ 
tabakaları ise damar içinde birikerek damarların 
normal işleyişini bir süre sonra bozuyor. 
Böylece damar daha sert oluyor, damar içinde 
darlıklar oluşuyor ve kan akımı bozuluyor. 

Damar tıkanıklığının dünyadaki en yaygın 
nedeni ateroskleroz, yani damar sertliğidir. Bu 
plaklar kırılıp, yapısı bozulmuş damarın içinde 
bir kan pıhtısının oluşmasına da yol açabilir. 
Kan pıhtısı ise kalp krizine ya da inmeye neden 
olabilir. By-pass ameliyatları ile tıkalı bir damarın 
değiştirilmesi ya da anjiyo girişimleri ile tekrar 
açılması mümkün. Ancak burada erken ve doğru 
müdahale çok önemli” açıklamasında bulundu. 

Kadınlarda kalp-damar hastalıklarının 
belirtileri erkeklerden biraz daha farklı 
olabiliyor. Erkeklerde kalp krizinde genelde 
göğüs ağrısı olurken, kadınlarda nefes darlığı, 
mide bulantısı, kusma ya da sırt ve çene ağrısı 
görülebiliyor. Ayrıca başdönmesi, sersemlik, 
aşırı yorgunluk, göğsün alt veya karnın üst 
kısmında ağrı görülebiliyor. Dr. Erin Michos, 
“Ancak yapılan araştırmalar, ani bir şekilde 
kalp-damar hastalıklarından hayatını kaybeden 
kadınların yaklaşık %65’inin kriz öncesi hiçbir 
belirti yaşamadıklarını gösteriyor. Bu nedenle 
kadınların düzenli hekim kontrollerini ihmal 
etmemeleri ve kalp-damar hastalıkları açısından 
risk altında olup olmadıklarını öğrenmeleri çok 
önemli” diyerek kalp-damar hastalıkları ve kalp 
krizi riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

• Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın. 

• Beslenmenize dikkat edin. Sebze ve meyve 
ağırlıklı beslenin. Tam tahıllı, yüksek lifli gıdaları 
tercih edin. Haftada en az iki kez balık, özellikle 
de yağlı balık tüketin. Doymuş ve trans yağlardan 
uzak durun. Kolesterollü, tuzlu ve şekerli gıda 
tüketimini sınırlayın. 

• Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin, düzenli 
egzersiz yapın. Günde 30 dakika tempolu 
yürüyüş bile yeterli. 

• Kilonuzu kontrol altında tutun. Aşırı kilo 
almaktan kaçının. 

• Tansiyonu, şeker ve kolesterol değerlerinizi 
kontrol altında tutun. 

• Hamileliğe bağlı diyabet ya da yüksek 
tansiyon sorunu yaşadıysanız risk faktörlerini 
dikkate alın, düzenli kontrolleri ihmal 
etmeyin. 

• Ailenizde kalp-damar hastalıkları varsa, 
hekiminize nasıl önlem alabileceğiniz 
konusunda danışın. 

Özellikle hareketsiz kadınlar dikkat etmeli
Kalp krizi geçirme riskleri açısından yapılan 
araştırmalar evde hareketsiz yaşam süren 
kadınların, çalışan kadınlara oranla daha fazla 
risk taşıdığını gösteriyor. Kalp hastalıklarının 
kadın ile erkeği farklı biçimde tehdit ettiğini 
anlatan Johns Hopkins Medicine ile iş birliği 
içerisinde olan Anadolu Sağlık Merkezi 
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürsel Ateş, “Yapılan 
araştırmalarda ev kadınlarının çalışanlara göre 
daha hareketsiz bir hayat sürdükleri, daha 
fazla kilo sorunu yaşadıkları, daha hipertansif 
oldukları, LDL ve trigliserid düzeylerinin 
daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Bu 
nedenle, ev kadınlarının kalp krizi geçirme 
riski çalışan kadınlara göre daha yüksek. 
Yıllarca kalp hastalıkları erkek hastalığı 
olarak değerlendirildi. Erkeklerin daha fazla 
kalp krizi geçirmesi ise iş hayatındaki strese 
bağlandı. Evde kalan eşin daha stresten uzak 
ve düzenli bir hayat sürdüğü için daha az risk 
taşıdığı düşünülüyordu. Bu düşünceler halen 
devam ediyor. Türkiye’de ise toplam kalp 
hastalığının kadınlarda görülme sıklığı %7,3 
iken erkeklerde ise %6,2. Kadınlarda özellikle 
hipertansiyon ve romatizmal kalp hastalıkları 
daha fazla görülüyor. Koroner kalp hastalığının 
görünme oranı ise kadınlarda %3,5 erkeklerde 
%4,1 civarında. Koroner kalp hastalığı riski 
kadınlarda biraz düşük olmasına rağmen 
zaman içinde artış göstermiş durumda” dedi.
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Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, 
kişisel enerjinizi kullanma konusunda size 
kısıtlamalar getirecektir. Bu dönem dinlen-
meye ve projelerinizin planlarını yapmaya 
ihtiyacınız var. Hızlı düşünüyor fakat iş uy-
gulamaya geldiği zaman kendinize sınırlar 
koyuyorsunuz. Bu dönemde, yardım etme 
duygunuzun yoğun olmasından dolayı; giz-
li kalmasını istediğiniz yapıcı faaliyetlere de 
katılabilirsiniz. Satürn  dokuzuncu ruhsal evi-
nizde ilerliyor. Yapacağınız başarılı seyahat-
ler kariyerinize olumlu katkılar getirecek.  Bu 
arada güçlü ve yönetici yönlerinizi abartabi-
lir, çevrenize baskıcı davranabilirsiniz. Çoğu 
kez arzuların yüksek seyretmesi ve işlek bir 
aktiviteye sahip olmanız, günü birlik denge-
lerinizin bozulmasına neden olacaktır. 

İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunma-
maya özen gösterin. Araştırma içgüdünüzün 
yüksek olmasından kaynaklanan, hedefle-
rinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip 
tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi 
başarıyorsunuz. Bu ay bilmediğiniz konuları 
araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullana-
caksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve 
gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğun-
laştırmış durumdasınız. Oldukça güçlü po-
zisyonlarda çalışarak işbirliği içinde olduğu-
nuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. 
Birlikte çalışacağınız kişilerin farklı potansi-
yellere sahip olmasına dikkat edeceksiniz. 
Şartlarınızı zorlayacak fakat asla sıkı çalış-
maktan sıkılmayacaksınız. Çalışma arkadaş-
larınıza fazla baskıcı davranmaktan kaçının.

Başarma konusunda size sunacağı avanta-
jı, kişisel hedeflerinizin yapıcı bir başlangıcı 
olarak kullanabilirsiniz. Karşı tarafı rahatsız 
edici etkilere neden olmadan, arzuladığınız 
konulara işlerlik kazandırabilirsiniz. Bu dö-
nem oldukça cazip bir konumdasınız. Söz-
leriniz ışık saçacak. Parasal hedeflerinizle ile 
ilgili hırslarınız artacak, cesaretle konuların 
üzerine gideceksiniz. Dostluklar ve iş anlaş-
maları ön planda olacak. Ortak projeler için-
de, aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle birlikte  
yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz. Etkileyici 
konuşmalarınızla bulunduğunuz gruplarda 
ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak. Bi-
reyselliğiniz ikinci planda kalacak, daha çok 
sosyal çalışmalar içinde bulunacaksınız. Ve-
rimli grup çalışmaları yapacaksınız. 

Birçok yerden maddi değerler gelecek ve 
isteklerinizde büyük bir artış olacak. Maddi 
konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim 
olacak. İleriyi gören bir düşünce yapısı için-
de hareket ederken, para ile ilgili ufkunuz 
açılıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük 
projeler üretecek, yaşama daha olgun ve 
farklı bakmaya başlayacaksınız. Hissi yete-
nekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. 
Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi 
çok kolay çözerek, taşları yerine oturtacak-
sınız. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden fay-
dalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız. 
Oldukça hırslı bir karakter yapısıyla politika, 
ticaret gibi denemediğiniz konularda başarılı 
olacaksınız. Harcamalarınızdaki artışlara dik-
kat etmeyi unutmayın.

Bu ay, çok istediğiniz bir mala veya gayri-
menkule kavuşabilirsiniz. Partnerinizin de 
desteğiyle emlak ve yatırım konusunda ba-
şarılı bir tablo çizecek ve size fayda sağlaya-
cak yatırımlara yöneleceksiniz. Bu arada, ha-
talar konusunda da sizi uyarıyoruz. Jüpiter 
algılarınız abartabilir. Ve gereksiz gözünüz-
de büyütebilirsiniz.  Bir emlak satın almak 
istiyorsanız; dış görüntüsünün güzelliğinden 
çok, sağlam ve uzun ömürlü olmasına dik-
kat etmelisiniz. Hedeflerinizle ilgili konular-
da heyecanlarınız ön plana çıksa bile, oto 
kontrolünüz sürekli olarak sizi tetikte tuta-
cak. Yakınlarınızın ve sevdiklerinizin hakkını 
savunurken, yardım etme duygularınız sizi 
rahatlatacak. Duygusal yaşantınızda abartı-
lardan uzak kalmalısınız. 

Sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize 
sıkı bir şekilde sarılmalısınız. Sizinle çalışan 
kişilerin ruhsal durumlarını çok iyi gözlem-
leyeceksiniz. Sessizliği tercih ederken, et-
rafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşünce-
lerini araştıracaksınız. Bu dönem nedenini 
bilemediğiniz bir gerginlik içinde olacak ve 
dengelerinizi kurmakta zorlanacaksınız. De-
rin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha 
iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor dü-
şüncelere alışık olmadığınız için, detayları 
daha bireysel değerlendiriyordunuz. Satürn 
artık sizi daha bilinçli düşünmeye zorluyor. 
Odaklanacağınız konularda başarılı bir ça-
lışma içine gireceksiniz. Maddi konularda 
hiç kimsenin aklına gelmeyen konularda 
büyük paralar kazanabilirsiniz. 
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Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda ba-
şarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönet-
mek ve aynı zamanda onlarla bütünleşmek 
isteyeceksiniz. Eğlence hayatına daha fazla 
önem verdiğiniz dönemlerden biri. Bazıları-
nız işin tadını kaçırabilir ve aile büyüklerinin 
kurallarına ters düşebilirler. Konuşmalarınız-
da baskıcı ve kışkırtıcı bir durum söz konusu 
olacaktır. Fikirlerinizdeki açıklık ve berraklık  
bazılarının kafalarında  yanlış düşünceler 
yaratabilir. Kariyerinizi ilgilendiren, arkadaş-
larınızla mesleki çalışmalarınızı pekiştirecek 
çalışmalar peşindesiniz. Sosyal kişiliğinizi 
sağlamlaştıran ve gücünüzü çevresel faktör-
lerden alacak işler içinde olacaksınız. Birlik-
te çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırmak 
için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız.

Değerlerinize sahip çıkmak, maddi ve mane-
vi anlamda yaşamınızı kurgulamak için yo-
ğun bir dönem geçireceksiniz. Geçen aydan 
kalan olaylara çözüm getireceksiniz. İlişki-
lerinizi zorluklar içinde yaşıyorsunuz. Fakat, 
artık problem yaratan konuları çözmeniz ge-
rekiyor. Bu nedenle, sorunların üstüne gider-
ken, sabırlı ve mantıklı taraflarınızı ön plana 
çıkarmalısınız. Zihinsel aktivitenizin yüksek 
olmasından dolayı huzursuzluk duyabilirsi-
niz. Egonuzu güçlü tutacak ve isteklerinizde 
aşırıya kaçacaksınız. Yönetici pozisyonunda 
iseniz, çevrenizi yeniden koordine edecek 
gerekli titizliği işinize başarılı bir şekilde yan-
sıtacaksınız. Tüm bunlara rağmen, içinizdeki 
huzursuzluğu yenmek için çaba sarf etmeniz 
gerekebilir. 

Yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz be-
lirleyecek, siz çaba göstereceksiniz. İçinde 
bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda oldu-
ğunuz her bir konuyu, kendi özel şartlarınıza 
göre değerlendirerek bir zemine oturtacak-
sınız. Politik davranmalı ve karşıt düşüncele-
re karşı taktikler geliştirmelisiniz. Bu çekiş-
meler içinde tatminsizlik duygusu yaşamak 
istemiyorsanız, ruhsal sağlığınıza önem ve-
rerek, düşünce ekseninizin artı ve eksilerini 
dengede tutun. Enerjinizi ve hırslarınızı arka-
daşlarınızla birleştirirken; sert ilişkiler yerine, 
uyum içinde hareket edeceksiniz. Bazılarınız 
derin dostlukların temelini atacaklar. Fikir 
alışverişinde bulunacağınız topluluk ve arka-
daş grupları içinde olmayı arzulayacaksınız. 
Uyumlu dostluklar sunacaksınız. 

Başarılarınızı ve maddi sorumluluklarınızı 
kendiniz belirlemek istemenize rağmen, bir-
likte çalıştığınız kişilerle kuracağınız dost-
luklar sizin için önemli olacaktır. İsteklerinizi 
içinizde bastırarak, sosyal ve iş yaşamınız 
içinde yoğunlaşacaksınız. Hırslarınız ko-
nusunda engel tanımayarak, gizli projeler 
içinde olacaksınız. Bu konuda planlarınıza 
yardımcı olacak kişileri seçmek istiyorsunuz. 
Yatırımlarınızı gizli tutabilirsiniz. Sizinle aynı 
fikirler içinde olan gruplarla ilişkilerinizi ge-
liştirirken, çabuk gerçekleştirilebilecek ideal-
ler peşinde olabilirsiniz. Bazen kibirli davra-
nışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini 
üzerinize çekebilirsiniz. Fakat konuşma ka-
biliyetinizi iş konularında başarılı bir şekilde 
kullanacaksınız. 

Geciken terfilerinize kavuşurken, işyerinizde 
önemli bir konuma transfer olacak, şimdiye 
kadar gücünüzü gösteremediğiniz bir ko-
nuda başarı elde edeceksiniz. Toplumda ses 
getireceksiniz. İşyerinizle ilgili değişimlerden 
olumlu yansımalar alacaksınız. Uranüs ile-
tişim evinizde geri gitmeye devam ediyor.  
Anneniz ve babanızla ilgili önemli, sürpriz  
olaylar yaşayacaksınız. Belki de babadan 
kalan bir işyerini siz işletebilir ve kendinizin 
patronu olursunuz. Politikaya atılmak iste-
yenler için, olumlu dönemlerdesiniz. Çevre-
sel koşullar sizi desteklerken, bilinçaltınızda 
şekillendirdiğiniz konular ön plana çıkacak. 
Bilinçaltı değerlerinizin aktif olmasına rağ-
men, içinize kapanarak olayların yorumlarını 
içinizden yapacaksınız. 

Hızlı düşünüyor fakat iş uygulamaya geldi-
ği zaman kendinize sınırlar koyuyorsunuz. 
Hareketli ve yerinde duramayan kişiliğiniz; 
işinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız 
konularda sizi gergin yapacak. Birçok işi bir 
arada yapmaya kalkışmamalı ve çevrenize 
de sorumluluk yüklemeyi öğrenmelisiniz. 
Yapacağınız her türlü çalışmanın karşılığını 
almak istiyor ve bu konuda hiç kimseye taviz 
vermek istemiyorsunuz. Satürn   10. Kariyer 
evinizde. Duygularınız güçleniyor ve yılın 
en olumlu günlerinden birini yaşıyorsunuz. 
Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedece-
ğiniz bu ay, eğlenceli ve sizi oyalayan yolcu-
luklar da gündeme gelecektir. Yolculuklarda 
ilginç fikirleri paylaşacağınız kişilerle arka-
daşlık edeceksiniz.



NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 379.227 1 ANKAmall AVM 416.385 1 Mavibahçe AVM 286.219
2 City's Nişantaş AVM 354.949 2 Forum Ankara Outlet 142.479 2 TerraCity AVM 234.478
3 Kanyon AVM 251.627 3 Acity Outlet 105.728 3 Forum Gaziantep AVM 119.746
4 İstanbul Cevahir AVM 250.385 4 Kentpark AVM 66.101 4 Forum Kayseri AVM 117.578
5 Özdilek Park İstanbul AVM 211.275 5 Cepa AVM 64.780 5 Gebze Center 115.494
6 Vialand AVM 209.352 6 Gordion AVM 64.665 6 Espark AVM 113.879
7 Trump AVM 136.866 7 Next Level AVM 59.656 7 Forum Mersin AVM 113.867
8 Emaar Square Mall AVM 132.791 8 Taurus AVM 48.580 8 Park Afyon AVM 110.741
9 Brandium AVYM 114.976 9 Atlantis AVM 48.099 9 Forum Trabzon AVM 99.196

10 Marmara Park AVM 113.026 10 Nata Vega Outlet 41.188 10 Forum Bornova AVM 98.581
11 İstinyePark AVM 107.909 11 One Tower AVM 36.124 11 MarkAntalya AVM 97.401
12 Maltepe Park AVM 106.167 12 Podium Ankara AVM 31.922 12 Antalya Migros AVM 86.413
13 Palladium AVM 97.203 13 Anatolium Ankara AVM 30.629 13 Point Bornova AVM 82.458
14 Viaport Asia Outlet 96.005 14 Kzlay AVM 29.733 14 Özdilek Bursa AVM 81.893
15 Buyaka AVM 95.105 15 Arcadium AVM 29.354 15 MalatyaPark AVM 77.080
16 Torium AVM 94.996 16 Panora AVYM 26.838 16 Konya Kent Plaza AVYM 62.259
17 Capacity AVM 92.663 17 365 AVM 21.085 17 Deepo Outlet Center 62.197
18 Zorlu Center 88.647 18 Antares AVYM 18.689 18 Primemall Gaziantep AVM 58.710
19 Tepe Nautilus AVM 87.370 19 Tepe Prime Avenue 18.486 19 Novada Konya AVM 56.963
20 Mall of İstanbul 86.526 20 Bilkent Center AVM 16.334 20 Forum Çamlk AVM 56.523

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaş AVM 67.772 1 ANKAmall AVM 13.602 1 Özdilek Bursa AVM 32.930
2 Özdilek Park İstanbul AVM 65.380 2 Atlantis AVM 10.847 2 HighWay Outlet AVM 11.849
3 Kanyon AVM 53.233 3 Antares AVYM 8.414 3 Sera Kütahya AVM 7.488
4 Buyaka AVM 33.215 4 Bilkent Center AVM 5.974 4 Kayseri Park AVYM 5.691
5 Galleria Ataköy AVM 32.849 5 Tepe Prime Avenue 5.201 5 MalatyaPark AVM 5.405
6 Trump AVM 17.449 6 Next Level AVM 4.887 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.022
7 Capitol AVM 16.879 7 Kentpark AVM 4.769 7 Gebze Center 4.756
8 Viaport Asia Outlet 15.252 8 Nata Vega Outlet 4.599 8 TerraCity AVM 4.605
9 Kale Outlet Center 13.047 9 Cepa AVM 3.701 9 Deepo Outlet Center 4.427

10 Emaar Square Mall AVM 10.902 10 Armada AVM 3.304 10 Korupark AVM 3.774
11 İstinyePark AVM 10.802 11 Panora AVYM 2.926 11 17 Burda AVM 3.621
12 ArmoniPark Outlet Center 9.261 12 Gordion AVM 2.682 12 Espark AVM 3.471
13 Astoria AVM 8.937 13 Acity Outlet 2.340 13 Antalya Migros AVM 3.072
14 Akasya AVM 8.251 14 Taurus AVM 2.322 14 Forum Mersin AVM 2.821
15 Sapphire Çarş 8.114 15 Arcadium AVM 1.986 15 Forum Gaziantep AVM 2.552
16 Zorlu Center 7.405 16 365 AVM 1.765 16 Palladium Antakya AVM 2.447
17 CanPark AVYM 6.326 17 Forum Ankara Outlet 1.588 17 Outlet Center İzmit 2.271
18 ArenaPark AVYM 6.007 18 Anatolium Ankara AVM 1.336 18 Zafer Plaza AVM 2.200
19 Vialand AVM 5.863 19 Podium Ankara AVM 1.271 19 Agora İzmir AVM 2.140
20 Palladium AVM 5.271 20 Gimart Outlet 1.228 20 Forum Bornova AVM 2.093

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 32.690 1 ANKAmall AVM 60.199 1 TerraCity AVM 41.856
2 Kale Outlet Center 21.466 2 Nata Vega Outlet 13.836 2 Mavibahçe AVM 34.234
3 Mall of İstanbul 20.992 3 Acity Outlet 13.112 3 Endülüs Park 21.872
4 Vialand AVM 20.670 4 Gordion AVM 12.827 4 Park Afyon AVM 21.630
5 İstinyePark AVM 20.447 5 Antares AVYM 10.637 5 Point Bornova AVM 17.302
6 Emaar Square Mall AVM 19.626 6 Kentpark AVM 9.658 6 Antalya Migros AVM 16.744
7 Kanyon AVM 18.113 7 Atlantis AVM 8.720 7 41 Burda AVM 16.568
8 City's Nişantaş AVM 17.598 8 Armada AVM 8.454 8 Forum Bornova AVM 14.329
9 Watergarden İstanbul 15.311 9 Podium Ankara AVM 7.962 9 M1 Adana AVM 13.660

10 Marmara Park AVM 11.137 10 Next Level AVM 7.025 10 Mall of Antalya AVM - YENİ 13.586
11 Forum İstanbul AVYM 10.383 11 Gimart Outlet 6.408 11 17 Burda AVM 11.795
12 Trump AVM 10.059 12 Panora AVYM 5.552 12 Forum Mersin AVM 11.634
13 CanPark AVYM 9.933 13 Taurus AVM 4.966 13 67 Burda AVM 10.175
14 Maltepe Park AVM 9.708 14 Cepa AVM 4.841 14 Forum Gaziantep AVM 9.245
15 Brandium AVYM 8.890 15 Arcadium AVM 4.713 15 Espark AVM 8.914
16 İstanbul Cevahir AVM 7.607 16 One Tower AVM 4.297 16 14 Burda AVM 7.945
17 212 İstanbul Power Outlet 7.110 17 Forum Ankara Outlet 3.660 17 Symbol AVM 7.821
18 Bulvar 216 AVM 7.000 18 Tepe Prime Avenue 3.323 18 Korupark AVM 7.530
19 Torium AVM 6.741 19 Bilkent Center AVM 1.819 19 Optimum - İzmir 7.488
20 Viaport Marina AVM 6.286 20 Anatolium Ankara AVM 1.610 20 MalatyaPark AVM 7.332

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 379.227 1 ANKAmall AVM 416.385 1 Mavibahçe AVM 286.219
2 City's Nişantaş AVM 354.949 2 Forum Ankara Outlet 142.479 2 TerraCity AVM 234.478
3 Kanyon AVM 251.627 3 Acity Outlet 105.728 3 Forum Gaziantep AVM 119.746
4 İstanbul Cevahir AVM 250.385 4 Kentpark AVM 66.101 4 Forum Kayseri AVM 117.578
5 Özdilek Park İstanbul AVM 211.275 5 Cepa AVM 64.780 5 Gebze Center 115.494
6 Vialand AVM 209.352 6 Gordion AVM 64.665 6 Espark AVM 113.879
7 Trump AVM 136.866 7 Next Level AVM 59.656 7 Forum Mersin AVM 113.867
8 Emaar Square Mall AVM 132.791 8 Taurus AVM 48.580 8 Park Afyon AVM 110.741
9 Brandium AVYM 114.976 9 Atlantis AVM 48.099 9 Forum Trabzon AVM 99.196

10 Marmara Park AVM 113.026 10 Nata Vega Outlet 41.188 10 Forum Bornova AVM 98.581
11 İstinyePark AVM 107.909 11 One Tower AVM 36.124 11 MarkAntalya AVM 97.401
12 Maltepe Park AVM 106.167 12 Podium Ankara AVM 31.922 12 Antalya Migros AVM 86.413
13 Palladium AVM 97.203 13 Anatolium Ankara AVM 30.629 13 Point Bornova AVM 82.458
14 Viaport Asia Outlet 96.005 14 Kzlay AVM 29.733 14 Özdilek Bursa AVM 81.893
15 Buyaka AVM 95.105 15 Arcadium AVM 29.354 15 MalatyaPark AVM 77.080
16 Torium AVM 94.996 16 Panora AVYM 26.838 16 Konya Kent Plaza AVYM 62.259
17 Capacity AVM 92.663 17 365 AVM 21.085 17 Deepo Outlet Center 62.197
18 Zorlu Center 88.647 18 Antares AVYM 18.689 18 Primemall Gaziantep AVM 58.710
19 Tepe Nautilus AVM 87.370 19 Tepe Prime Avenue 18.486 19 Novada Konya AVM 56.963
20 Mall of İstanbul 86.526 20 Bilkent Center AVM 16.334 20 Forum Çamlk AVM 56.523

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaş AVM 67.772 1 ANKAmall AVM 13.602 1 Özdilek Bursa AVM 32.930
2 Özdilek Park İstanbul AVM 65.380 2 Atlantis AVM 10.847 2 HighWay Outlet AVM 11.849
3 Kanyon AVM 53.233 3 Antares AVYM 8.414 3 Sera Kütahya AVM 7.488
4 Buyaka AVM 33.215 4 Bilkent Center AVM 5.974 4 Kayseri Park AVYM 5.691
5 Galleria Ataköy AVM 32.849 5 Tepe Prime Avenue 5.201 5 MalatyaPark AVM 5.405
6 Trump AVM 17.449 6 Next Level AVM 4.887 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.022
7 Capitol AVM 16.879 7 Kentpark AVM 4.769 7 Gebze Center 4.756
8 Viaport Asia Outlet 15.252 8 Nata Vega Outlet 4.599 8 TerraCity AVM 4.605
9 Kale Outlet Center 13.047 9 Cepa AVM 3.701 9 Deepo Outlet Center 4.427

10 Emaar Square Mall AVM 10.902 10 Armada AVM 3.304 10 Korupark AVM 3.774
11 İstinyePark AVM 10.802 11 Panora AVYM 2.926 11 17 Burda AVM 3.621
12 ArmoniPark Outlet Center 9.261 12 Gordion AVM 2.682 12 Espark AVM 3.471
13 Astoria AVM 8.937 13 Acity Outlet 2.340 13 Antalya Migros AVM 3.072
14 Akasya AVM 8.251 14 Taurus AVM 2.322 14 Forum Mersin AVM 2.821
15 Sapphire Çarş 8.114 15 Arcadium AVM 1.986 15 Forum Gaziantep AVM 2.552
16 Zorlu Center 7.405 16 365 AVM 1.765 16 Palladium Antakya AVM 2.447
17 CanPark AVYM 6.326 17 Forum Ankara Outlet 1.588 17 Outlet Center İzmit 2.271
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5 İstinyePark AVM 20.447 5 Antares AVYM 10.637 5 Point Bornova AVM 17.302
6 Emaar Square Mall AVM 19.626 6 Kentpark AVM 9.658 6 Antalya Migros AVM 16.744
7 Kanyon AVM 18.113 7 Atlantis AVM 8.720 7 41 Burda AVM 16.568
8 City's Nişantaş AVM 17.598 8 Armada AVM 8.454 8 Forum Bornova AVM 14.329
9 Watergarden İstanbul 15.311 9 Podium Ankara AVM 7.962 9 M1 Adana AVM 13.660

10 Marmara Park AVM 11.137 10 Next Level AVM 7.025 10 Mall of Antalya AVM - YENİ 13.586
11 Forum İstanbul AVYM 10.383 11 Gimart Outlet 6.408 11 17 Burda AVM 11.795
12 Trump AVM 10.059 12 Panora AVYM 5.552 12 Forum Mersin AVM 11.634
13 CanPark AVYM 9.933 13 Taurus AVM 4.966 13 67 Burda AVM 10.175
14 Maltepe Park AVM 9.708 14 Cepa AVM 4.841 14 Forum Gaziantep AVM 9.245
15 Brandium AVYM 8.890 15 Arcadium AVM 4.713 15 Espark AVM 8.914
16 İstanbul Cevahir AVM 7.607 16 One Tower AVM 4.297 16 14 Burda AVM 7.945
17 212 İstanbul Power Outlet 7.110 17 Forum Ankara Outlet 3.660 17 Symbol AVM 7.821
18 Bulvar 216 AVM 7.000 18 Tepe Prime Avenue 3.323 18 Korupark AVM 7.530
19 Torium AVM 6.741 19 Bilkent Center AVM 1.819 19 Optimum - İzmir 7.488
20 Viaport Marina AVM 6.286 20 Anatolium Ankara AVM 1.610 20 MalatyaPark AVM 7.332

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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BENCE AVM’LER KÜÇÜK ŞEHİRLER

Sevgili Cenk Yüksel ; ilki 1988 yılında 
sahnelenen, yönetmenliğini Emir 
Kusturica’nın, müziklerini ise Goran 
Bregoviç’in yaptığı“Çingeneler Zamanı 
Müzikali”nin günümüze uyarlanmış 
versiyonunda başrollerden biri 
oldunuz. Bu projenin oluşum sürecini 
Mall&Motto okuyucularına kısaca 
anlatabilir misiniz?
 
Çingeneler Zamanı müzikalinde kimler 
yer alıyor? 

Çingeneler zamanı genellikle genç 
oyuncu, dansçı ve müzisyenlerin olduğu 
bir kadro. Onların haricinde bu kadroda 
müzisyen olarak pop müziğin duayen 
isimlerinden, benimde çok sevdiğim 
sevgili Banu Kırbağ ve ben varız. 
 
Çingeneler Zamanı Müzikali’ni ne 
zaman ve nerde izleyebiliriz?

25/26 Kasımda Trump Gösteri 
Merkezinde oynayacak daha sonrasında 
ise yine hem Trump’ta devam edip hem 
de Türkiye Turnesine çıkacağız.
 
Çok yakında piyasaya çıkacak olan 
maxisingle’ınız ile ilgili bizleri kısaca 
bilgilendirebilir misiniz?

3 Şarkılık bir maxi single hazırladık 
ve gerçekten sevenlerimin beklediğine 
değecek bir şarkılar oldu. Kah fıkır 
fıkır oynatan kah ağlatan bir müzisyen 
albümü diyebilirim. Prodüktörlüğünü ve 
müzik direktörlüğünü tamamen kendim 
üstlendim bu albümün. Aranjörlüğünü 
ise usta müzisyen dostum Yılmaz  Şallıel. 
Mix ve Mastering’te yine duayen bir 
isim Barış Büyük imzası var. Sarı Ev ve 
Babajim stüdyolarında kaydettiğimiz 
albüm kayıtlarımıza Fatih Ahıskalı, 
Çağrı Nar, Selahattin Güzelel, Serhan 
Güneysu,Anıl Özkan, Barış Cem Songur 
gibi isimlerde enstrümanlarıyla renk 
kattılar. 
 
Cenk Yüksel’in bir günü nasıl geçer?

Cenk çok planlıdır diyebilirim. Her 
günü çalışmakla geçer diyebilirim. 
Aynı zamanda akademi kariyerim ve 
şan eğitmenliği görevlerimde devam 
ettiği için beni ya derste, ya bir rapor 
hazırlarken, ya provada ya da sporda 
görebilirsiniz. Geri kalan zamanlarda ise 
ailem ve dostlarımı da ihmal etmem.
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Röportaj: 
Burçin Sel

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

Alışveriş merkezlerinin benim yaşam tarzıma 
çok uygun olduğunu söyleyemem. Ben bir şeye 
ulaşmada, kariyerimde zorlukları başarmanın ne 
demek olduğunu bildiğim için aradığım şeye bu 
kadar kolay ulaşmak beni içsel olarak huzursuz 
ediyor diyebilirim. Sanki seçme şansımı azaltıyor 
ve kendine mecbur bırakıyor gibi ama bir yandan 
da olmazsa olmazlarım arasında özgürlüğüm 
olduğu için açık havada gezerek alışveriş yapmayı 
daha çok yeğliyorum. 

Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz”ınız nedir?

Siyah renk olmazsa olmazımdır. İşim gereği 
sahnede sürekli iyi görünmek zorunda olduğum 
için günlük hayatımda daha çok casual şeyleri 
tercih ediyorum. Beni caddede parmak arası 
terlikle dahi görmeniz çok olası.

Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

New York’ta yaşadığım dönemlerde insanların 
rahatlığına hayran kalmıştım ve bizdeki 
önyargılara istinaden hep bir iş görüşmesi ya 
da resmi bir kurum ziyaretinde iki dirhem bir 

çekirdek giyinmenin beni be kadar sıktığının 
farkındaydım ama bu kalıpları kırmak toplum ne 
der bakış açısına istinaden çok zordu. Amerika 
bu anlamda giyimle alakalı tüm tabularımı ve 
önyargılarımı yıktı diyebilirim. Bu anlamda 
gerçekten özgürlükler ülkesi olduğunu orada 
daha net anlıyorsunuz. Bu bağlamda yaklaşık 7-8 
senedir aman ne derler kaygısı olmadan kendi 
içimden nasıl geliyorsa öyle giyiniyorum. 

Neyi asla giymezsiniz?

Asla asla diyemiyorum çünkü insan değişiyor.  
Birgün erkeklerin sokakta etek giymesi moda 
olacaksa ve rahatsa inanın bunu ilk giyenlerden 
biri olurum çünkü giyimde giyilir giyilmez 
ayrımlarının insanların dönemsel algısına yönelik 
saçma tabulardan ibaret olduğunu düşünüyorum. 
 
Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?

Küpemden asla vazgeçemem.
 
Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk 
ağırlıklı?

Elbette siyah... Dönem dönem alınan kilolarıda 
ört bas ettiği için sanırım siyah benim en büyük 
kurtarıcım.

CENK YÜKSEL

Alışveriş yapmayı sever misiniz?Kiminle 
alışverişe çıkarsınız?

Alışverişe yapmayı severim ama çıktığım zaman 
ne alacağım kafamdadır. Onu bilir üç aşağı beş 
yukarı en yakın olan şeyi alır çıkarım. Saatlerimi 
geçirmem alışverişte. Bilinçli bir tüketiciyimdir 
ve genellikle yalnız alışverişi tercih edenlerdenim.
 
İndirimleri takip ediyor musunuz?

Hayır o konuda algıları açık biri çok olmak 
isterdim ama maalesef bu benim dikkat ettiğim 
ya da önemsediğim bir konu değil. 

Son olarak sizce AVM’ler neyi ifade ediyor?

Bence AVM’ler küçük şehirler.
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PEMBE TOP BU YIL ELÇİN SANGU’NUN ELİNDEN HAVALANDI
Meme kanserinde erken tanı 
farkındalığının sembolü haline gelen 
Pembe Top, 12 Ekim’deki Anadolu 
Efes – Real Madrid Euroleague 
karşılaşmasında dördüncü kez 
sahaya çıktı. Anadolu Sağlık 
Merkezi’nin Anadolu Efes Spor 
Kulübü iş birliğiyle 2014 yılında 
hayata geçirdiği ve her yıl farklı bir 
ünlü ismin desteklediği Pembe Top 
Sahada projesinin bu yılki gönüllü 
destekçisi ise başarılı oyuncu Elçin 
Sangu oldu. Anadolu Efes ve Real 
Madrid arasında oynanan karşılaşma 
Pembe Top ile gerçekleştirilen hava 
atışı ile başladı. Pembe Top bu yıl 
Elçin Sangu’nun elinden havalandı.

Her yıl 1 milyon 400 bin kadın meme kanseri 
tanısı alıyor. ABD’de her 8, Avrupa’da ise her 
10 kadından birinde görülen meme kanseri, 
kanserden ölümlerin %14’ünden sorumlu 
tutuluyor. Erken tanı ise tedavi başarısında hayati 
önem taşıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor 
Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirdiği Pembe 
Top Sahada projesi meme kanseriyle mücadele 
konusunda kadınları bilinçlendirmeye devam 
ediyor. Tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık 
Ayı” olarak anılan Ekim ayında düzenlenen 
projenin dördüncü yılında Anadolu Efes Spor 
Kulübü’nün Real Madrid ile oynadığı Euroleague 
maçı, başarılı oyuncu Elçin Sangu’nun pembe 

top ile gerçekleştirdiği hava atışıyla başladı. 
Karşılaşma ise 12 Ekim tarihinde Sinan Erdem 
Spor Salonu’nda saat 20.00’de gerçekleşti.

Elçin Sangu: Meme kanserinden korkmayın

Meme kanserinde erken tanı farkındalığı için 
projeye gönüllü olarak destek veren başarılı 
oyuncu Elçin Sangu, “Erken tanının hayat 
kurtardığı gerçeğini unutmamak ve bu bilinçle 
düzenli kontrolleri yaptırmak çok önemli. 
Kadın sağlığını tehdit eden meme kanseriyle 

mücadeleye katkı sağlayabildiğim için çok 
mutluyum. Umarım çok daha fazla kadına bu 
farkındalığın ulaştırılmasını sağlayabilirim” dedi. 
Meme kanserinden korkulmaması gerektiğini 
ve erken tanının hayat kurtardığını vurgulamak 
amacıyla projeye gönüllü olarak destek veren 
başarılı oyuncu Elçin Sangu “Meme kanserinden 
korunmak için düzenli meme muayenelerinin 
yapılması son derece önemli. Meme kanseri 
erken tanıyla tedavi edilebilen bir hastalık. Her 
kadın belirli bir yaş sonrasında kontrollerine çok 
önem vermeli” dedi.






