






Yılın son ayı artık her şeyi toplarlayıp yeni yıla yerleştirmemiz 
gerekiyor. Zor süreçler, tamamlanamamış işler, devreden hikayeler ve 
yeni başlangıçlar. Geçtiğimiz yıldan daha iyi olmak için motivasyon 
zirveleri yaparak bu ayı da tamamlarız. Her defasında yeniden 
başlamanın verdiği ne yazık ki aynı hataların tekrarlandığı… Deneyim 
ve tecrübenin ne hikmetse sınıfta kaldığı anlarımızda olacak.

İşler güçler kısmında önemli olanın çok bilmek mi, çok hayal kurmak 
mı olduğu arasında kuşkular sürüp gidecek. Bir iş başvurusunda ne 
kadar çok yerde çalıştığı, pozisyonları önemli gibi dururken aslında ne 
istediğinin ve ne katabileceğini zamanla öğrendiğimiz dönemlerdeyiz.

Hepimiz kendi yaptığımız işleri sorguluyoruz.
O hedeflere varabildik mi?
Kapı girişi bilmem kaç kişilik alışveriş merkezleriyle, donanım ve 
verdiği kültür sanat, aile ihtiyaçları, bireysel farkındalık tüm bunlar 
sayılardan daha önemli değil mi?

Sene sonu Z raporlarımız artık oluştu.
Yeni yıla yine AVM’lerin toplumsal sınıfların tümüne farklı hizmetler 
ile ulaşabileceğini hepimiz öğrendik.

Alışveriş Merkezlerinden Yaşam Merkezlerine bir geçiş söz konusu.
Yapısal olarak AVM binalarının oluşumu sadece dükkan seçeneklerini 
düşünerek yapılmıyor.

O zaman anladık!
Şimdi sıra bunu geliştirmekte!

Mall&Motto olarak tüm yılın en iyileri ve detaylarıyla karşınızdayız.

İyi okumalar,
Yasemin Şefik
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ECE Türkiye - MaviBahçe AVM Kıdemli Alışveriş 
Merkez Müdürü

Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü

Astrolog

Orion AVM Yönetim Kurulu Başkanı

TPF Başkanı Alkaş Genel Müdürü

Capacity AVM Müdürü

İlk 20

10 yılda yaklaşık 170 milyon ziyaretçimizi 
ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yatırımcılarımızı iyi anlayıp, beklentilerine ve 
hedeflerine uygun, doğru analizler sunuyoruz.

Z kuşağı en çok oyun konuşuyor, en fazla 
Youtube’da zaman geçiriyor.

İş dünyası burç yorumları.

Orion AVM büyüme sinyali verdi.

Hedefimiz 35 milyar TL ciroya ulaşmak.

Teknoloji, kadın lidere mesafeli. Kemik sağlığı için egzersiz şart.

AVM’lerin sosyal medya verileri.

İzmir’de alışılagelmişin dışında aktiviteler 
organize ederek farklılık yaratmayı amaçlıyoruz.

Marka olmak bir süreçtir.

Her insanın kendi tarzını bulması lazım.

ASTROLOJİ SOSYAL MEDYA

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi 
Bölüm Başkanı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Hakan Kahraman ile röportaj
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Ekonomiye katkısı ve destinasyon seçimindeki 
öneminden dolayı,artık tüm destinasyonların 
kullandığı bir ürün haline gelen alışveriş 
turizmiyle ilgili yeni trendleri değerlendirmek ve 
sürdürülebilir pazarlama stratejileri geliştirmek 
üzere 24 Kasım’da Roma’da düzenlenen Alışveriş 
Turizmi Forumu'nda (Shopping Tourism-Il 
Forum Italiano) İstanbul ShoppingFest (ISF) özel 
davetli olarak yer aldı.

İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalyan 
Tüccarlar Konfederasyonu’nun yanı sıra turizm 
acentaları temsilcileri, alışveriş merkezleri 
yöneticileri, havalimanı işletmecileri ve 
alışveriş turizm sektörü profesyonellerinin 
bir araya geldiği foruma,dünyadaki alışveriş 
destinasyonları arasında ilk 10’da yer alan 
İstanbul’un başarısını paylaşmak üzere İstanbul 
ShoppingFest (İSF), İtalya dışından davet edilen 
tek şehir oldu.Etkinliğe keynote konuşmacısı 
olarak katılan İSF Genel Müdürü Hicran Özbük, 
İSF’ye yönelik bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştı. İstanbul Shopping Fest, alışveriş 
turizmine yeni bir soluk kazandırmayı amaçlayan 
İtalyanlara bu sayede örnek olacak.

Alışveriş turizmini bir çekim unsuru olarak kullanmak isteyen ülkeler kervanına İtalya da katıldı.Dünyadaki 
alışveriş destinasyonları arasında ilk 10’da yer alan İstanbul’u anlatmak üzere İstanbul Shopping Fest 

(İSF), İtalya’daki Alışveriş Turizmi Forumu’na davet edildi.

İSTANBUL SHOPPING FEST’E İTALYA’DAN ÖZEL DAVET
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Koç Holding, 2017 yılının ilk 9 ayında konsolide 
bazda toplam 71,3 milyar TL gelir elde ederken; 
3,8 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net 
dönem kârı gerçekleştirdi. İlk 9 ay finansal 
sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak 
ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması 
için çalışmaya devam ediyor; küresel büyüme 
hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. 
Üretim, istihdam, Ar-Ge, inovasyon ve dış 
pazarlarda büyüme önceliklerimizi koruyoruz. 
Yılın ilk 9 ayında 4,6 milyar TL’lik kombine 
yatırım gerçekleştirirken, aynı dönemde kombine 
ihracatımızı bir önceki yıla oranla dolar bazında 
%16 artırdık” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Faaliyet ortamının da 
desteğiyle güçlü performansımızı koruduk.”

Levent Çakıroğlu, yılın ilk 9 ayında elverişli 
bir faaliyet ortamı olduğuna dikkat çekerken, 
Koç Topluluğu’nun da başarılı performansını 
sürdürdüğünü vurguladı. Levent Çakıroğlu, 
“Son 5 yılda 30 milyar TL’nin üzerinde 
gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın da etkisiyle, 
Şirketlerimiz faaliyet gösterdikleri sektörlerde 
başarılı performans sergilediler” dedi. Ülkemizde 
otomotiv ihracatının yılın başından itibaren 
gösterdiği büyümeye dikkat çeken Levent 
Çakıroğlu, “Ford Otosan yılın ilk dokuz ayında 
toplam ihracat adetlerini %12 artırmayı başardı 
ve Ford markasını Avrupa’da üçüncü yılda da 

KOÇ HOLDİNG KÜRESEL BÜYÜME HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA 
KARARLILIKLA İLERLİYOR

ticari araç lideri yaptı. Fiat Egea ailesinin de 
yüksek katkısı ile başarılı performansını sürdüren 
Tofaş, iç pazardaki pazar payını büyüttü. Toplam 
satış adedi %17 artış gösterdi. 130’dan fazla 
ülkeye gerçekleştirdiği ihracat performansı ile 
öne çıkan Türk Traktör, ülkemizin toplam traktör 
ihracatının %87’sini gerçekleştirdi” diye konuştu.

Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 
yılının ilk 9 ayında, Tüpraş tam kapasiteyle 
çalışmayı sürdürerek satış tonajını %6,8 arttırdı. 
Dijital bankacılık müşteri sayısını son 1 yılda 
%35, mobil bankacılık müşterilerini ise %56 
artıran Yapı Kredi dijital bankacılığa yön veren 
uygulamalar sunmaya devam etti. Yapı Kredi 
World kredi kartı pazarındaki liderliğini korudu.”

Levent Çakıroğlu: “Enerjide portföyümüzü 
çeşitlendirmeye devam ediyoruz.”

Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik 
Santralleri’nin 49 yıl süre ile işletme hakkının 
özelleştirilmesi ihalesine Koç Holding ve 
Aygaz’ın ortak iştiraki olan Entek’in en yüksek 
teklifi verdiğini hatırlatan Levent Çakıroğlu, 
“Enerji sektöründe büyüme ve portföyümüzü 
çeşitlendirme stratejimizin bir parçası olan bu 
özelleştirmeyi çok önemsiyoruz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Arçelik toplam cirosunu 
%31, uluslararası satışlarını %33 artırdı.”
Yılın ilk 9 ayında Arçelik’in toplam cirosunu 

%31 artırarak sektöründeki lider konumunu 
koruduğunu aktaran Levent Çakıroğlu, şöyle 
devam etti: “Beyaz eşya pazarında güçlü iç talep 
yılın ilk 9 ayında Arçelik’in yurt içi gelirlerine 
olumlu yansıdı. Avrupa’da özellikle ankastre 
segmentindeki büyümesini devam ettiren 
Arçelik, Pakistan, ASEAN ülkeleri gibi yeni 
pazarların artan katkısı ile uluslararası satışlarını 
%33 artırdı. Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik 
temelli şekillendiren Arçelik, uluslararası alanda 
önemli bir başarı göstererek dünyanın en prestijli 
platformlarından olan Dow Jones Gelişmekte 
Olan Piyasalar Sürdürülebilirlik Endeksi'ne 
ülkemizden bu yıl giren ilk ve tek sanayi şirketi 
oldu.”

Levent Çakıroğlu: “Başarılı Eurobond 
ihraçları ülkemiz ekonomisine büyük katkı 
sağlıyor.”

Levent Çakıroğlu, Yapı Kredi’nin güçlü finansal 
performansının yanı sıra likidite pozisyonunu, 
yılın ilk 9 ayında uluslararası piyasalarda toplam 
1,1 milyar dolar tutarındaki iki Eurobond 
ihracı ile pekiştirdiğini aktardı. Tüpraş’ın da 
bilançosunu Ekim ayında ihraç ettiği 7 yıl vadeli 
700 milyon dolarlık Eurobond ile güçlendirdiğini 
belirten Levent Çakıroğlu, başarılı Eurobond 
ihraçlarının aynı zamanda ülkemiz ekonomisine 
olan güvenin de bir göstergesi olduğunu ve 
fonlama imkânları ile ülkemiz ekonomisine 
büyük katkı sağladığını vurguladı.

KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU:

“KOÇ TOPLULUĞU OLARAK ÜLKEMİZİN 
EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALKINMASI İÇİN 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR; KÜRESEL BÜYÜME 
HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIKLA 
İLERLİYORUZ. YILIN İLK 9 AYINDA 4,6 MİLYAR 
TL’LİK KOMBİNE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİRKEN, 
AYNI DÖNEMDE KOMBİNE İHRACATIMIZI 
BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA DOLAR BAZINDA 
%16 ARTIRDIK. ŞİRKETLERİMİZ FAALİYET 
GÖSTERDİĞİMİZ TÜM SEKTÖRLERDE BAŞARILI 
PERFORMANS SERGİLEDİLER. TOPLULUĞUMUZ, 
ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE GÜÇLÜ KATKI 
SAĞLAMAYA DEVAM ETTİ.”

Levent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’su
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Sabancı Holding’in konsolide 
satışları, 2017 yılının üçüncü 
çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine göre %25 artarak 10 
Milyar 534 Milyon TL oldu. Faaliyet 
kârı ise 2017’nin üçüncü çeyreğinde 
yine geçen yılın aynı dönemine göre 
%50 artarak 2 Milyar 354 Milyon TL’ye 
ulaştı. Sabancı Holding’in konsolide 
ana ortaklık net karı ise 2017 yılının 
üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %64 artarak 881 
Milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “90 yılı 
aşkın geçmişimizden aldığımız deneyimle 
bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz. 
Gerçekleştirmekte olduğumuz dönüşümün 
verdiği güç ve değerli insan kaynağımızla 
birlikte; iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza 
değer yaratmaya devam edeceğiz. 2017 yılının 
ilk 9 ayında özellikle Sanayi, Sigorta ve Enerji iş 
kollarımızda oldukça başarılı işlere imza attık. 
Finansal tabloların ötesinde dinamik ve dengeli 
bir portföy oluşturmak üzere bir dönüşüm 
içerisindeyiz. Bizim yola çıkış noktamız, gelişen 
insan profili ve gelişen global rekabet koşulları 
karşısında ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda 
gereken öncü adımları atmaktır. Bu görüş 
ve vizyon ile Sabancı Topluluğu’nu yeniden 
kurguluyoruz.”

“AKBANK İLE REEL SEKTÖR VE BİREYLERE 
SAĞLADIĞIMIZ DESTEĞİ 245 MİLYAR 
TL’YE ÇIKARDIK.”

Holding’in bankacılık faaliyetleriyle ilgili de 
açıklamalarda bulunan Göçmen, Akbank’ın 
müşterilerinin sürekli yanında olan bir bankacılık 
anlayışına sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu 
dönemde ekonomimize sağladığımız desteği 
geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla %12 büyüterek 
kredilerimizi 195 Milyarı nakdi olmak üzere 
toplam 245 Milyar TL seviyesine çıkardık. 
Yılın ilk 9 ayında aktiflerimizi %7,1 oranında 
büyüterek 315 Milyar TL’nin üzerine çıkardık.

“ENERJİ İŞ KOLUMUZU PİYASA 
DİNAMİKLERİNE GÖRE ETKİN ŞEKİLDE 
YAPILANDIRARAK İKİ GÜÇLÜ ŞİRKET 
OLARAK KONUMLANDIRDIK”

Enerji Grubu faaliyetlerine de değinen Mehmet 
Göçmen şöyle dedi: “Enerjisa’yı, birbirinden 
farklı dinamikleri olan iş kollarında, piyasa 
ve müşteri odaklı olarak, aynı zamanda daha 
yalın ve etkin bir şekilde yönetmek amacıyla 
başlattığımız iş kolu bazında ayrıştırma 

sürecini başarıyla tamamladık. Enerjide bu yeni 
dönemde dağıtım ve satış işlerimizi ‘Enerjisa 
Enerji’, elektrik üretim, ticaret ve doğal gaz 
faaliyetlerimizi ise ‘Enerjisa Üretim’ şirketi ile 
yöneteceğiz.”

“Enerjisa Enerji, Ağustos 2016’dan bu yana 
toplamda 1,2 milyar TL tahvil ihracı yaparak 
Türkiye’deki finans dışı ihraçların dörtte 
birini gerçekleştirmiş oldu. Bu yılın ilk 9 aylık 
döneminde 1,1 Milyar TL dağıtım yatırımı 
ile geçen yılın aynı dönemine göre dağıtım 
yatırımlarımızı yaklaşık %50 arttırdık. 
Dijitalleşmeyi 9 milyon müşterimize en 
iyi çözümleri sunabilmek için en önemli 
önceliklerimizden biri olarak belirledik. 
Perakende alanında, tarife ve maliyet dengesinin 
oldukça bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. 
Bu dengenin daha sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir noktaya gelmesinin büyük önem taşıdığını 
düşünüyorum. Bu çerçevede, maliyetleri yansıtan 
ve tüketimde enerji verimini öne çıkaran 
adımların hızlandırılması çok önemli olacaktır.”

“3600 MW büyüklüğünde, dengeli ve yüksek 
verimli üretim portföyü ile Türkiye’nin en büyük 
özel sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, bu 
yılın 3.çeyreğinde 2 MW Bandırma ve 7 MW 
Karabük güneş santrallerini işletmeye alarak, 
portföyünün güneş enerjisi ile desteklenmesi 
yönünde ilk adımlarını atmış oldu. Geldiğimiz bu 
aşamada, öngörülebilirliği güçlendirilmiş, arz ve 
talep dengelerini ve maliyetleri doğru yansıtan, 
ülkemizin yüksek enerji verimi potansiyelini 
etkin şekilde değerlendirecek, rekabete dayalı 
piyasa yapılarının daha fazla geliştirilmesine 
ilişkin çabaları çok değerli buluyorum.”

“PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ 
MARKALARIMIZLA TÜRKİYE’NİN HER 
YERİNDEYİZ”

2017 yılının ilk dokuz aylık döneminin Sabancı 
Holding perakende şirketleri için oldukça 
başarılı geçtiğini de belirten Göçmen sözlerine 
şöyle devam etti: “Teknoloji perakendeciliği 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir yola 
girdi. Teknosa olarak çoklu kanal stratejisine 
ciddi yatırımlar yaparak müşterilerimize 
kesintisiz alışveriş deneyimi sunmaya 
odaklanıyoruz. “Carrefoursa şirketimizle de 
Türkiye gıda perakende sektörünün önemli 
bir oyuncusuyuz. Ülke geneline yayılmış 630 
mağazamızla dijitalleşmeyi de en iyi şekilde 
kullanarak müşterilerimize en iyi hizmeti 
sunmayı amaç edindik.”

”SİGORTA GRUBUMUZ İLK DOKUZ 
AYDA KARINI %77 ARTIRDI”

Sigorta şirketlerinin faaliyetlerine de değinen 
Göçmen, AvivaSA ile Bireysel Emeklilik 
Sistemi’nde (BES) son 10 yılda toplam fon 
büyüklüğümüzü 12 katına çıkarttıklarını 
belirtti. Sabancı Holding CEO’su Mehmet 
Göçmen şöyle devam etti: “2015’te 
yakaladığımız fon büyüklüğünde sektör 
liderliğimizi devam ettiriyoruz. AvivaSA ile 10 
yıllık yolculuğumuzda, müşteri sayımızda 5 
kat artış gerçekleştirdik. Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (UFRS) bazında 
hazırlanan finansal tablolara göre ilk 9 ayda 
özsermaye karlılığımızı %30 seviyesine taşıdık. 
Geleceği, ‘sadakat’ ve ‘dijitalleşme’ olguları 
belirleyecek.”

SABANCI TOPLULUĞU YENİDEN KURGULANIYOR

Mehmet Göçmen 
Sabancı Holding CEO’su
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Capacity, bölgede ilk olma özelliği taşıyan 
markaları ve kusursuz marka karmasını 
bünyesinde bulundurması nedeniyle Bakırköy 
ve çevre semtlerden gelen misafirlerinin adeta 
buluşma noktası konumunda. Bakırköy’ün tam 
kalbinde hizmet veren Capacity’de yer alan 
popüler zincir restoran ve kafelerin gece 02:00’a 
kadar açık olması da merkeze ilgiyi artırırken, 
düzenlenen kampanya, etkinlik, ve turnuvalar ile 
ziyaretçiler kazançlı alışverişin keyfini çıkartıyor. 

7’den 77’ye herkesin büyük beğenisini toplayan, 
bu yıl 5.’si gerçekleşen CAPACITY Geleneksel 
Satranç Turnuvası sonuçlandı, 18-19 Kasım 
tarihlerinde kıyasıya mücadele ile gerçekleşen 
turnuva talihlileri belli oldu.

5 Ülke’den 85 katılımcıyla gerçekleşen turnuva 
birincisi Tunahan Makaracı Lenovo Tab A8-50 
sahibi oldu. İkinci olan Mehmet Kıralı Lenovo 
Tab A7-30 kazanırken, turnuva 3.’sü Feridun Adil 
Öney ise Lenovo Tab A7-20 sahibi oldu.

CAPACITY 5. GELENEKSEL SATRANÇ TURNUVASI GERÇEKLEŞTİ
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Perakende ve tüketici malları sektörlerinde 
çalışan kadın liderleri destekleyen; üst düzey 
kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve 
gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen 
LEAD Network’ün bu yıl 2-3 Kasım tarihlerinde 
Amsterdam’da düzenlenen konferansına 
konuşmacı olarak Muhtar Kent de katıldı. 
25’i Türkiye’den olmak üzere 300’ü aşkın 
profesyonel yöneticinin katıldığı konferansta 
Türk delegasyonuyla özel olarak bir araya gelen 
Muhtar Kent, kadınların üst yönetimde daha 
fazla yer alması için erkek yöneticilerle birlikte 
çalışılması gerektiğine dikkat çekerek LEAD 
Network Türkiye’de daha fazla erkek yönetici 
olması konusunda tavsiyede bulundu. Kent, 
perakende sektöründe üst yönetimde daha çok 
kadının yer almasını “şirket için iyi, toplumsal 
olarak da doğru bir hareket” olarak tanımladı.

“Kadın yöneticilere önce yönetim kurulu 
inanmalı”

Muhtar Kent, “Kadın yöneticiler şirketlere 
başarı, topluma fayda getirir. Ancak kadın 
yönetici sayısının artmasının şirket için neden 
iyi olduğunun özellikle yönetim kuruluna 
iyi anlatılması lazım. Yani kadın yöneticilere 
önce yönetim kurulu inanmalı! Üst yönetimde 
kadınların olması öncelikle işin kaynağında 
da kadınlar olmalı. İşte bu yüzden kategori 
yönetiminde daha fazla kadını işe almalısınız! 

LEAD NETwORK TÜRKİYE ÜYELERİ MUHTAR KENT İLE BULUŞTU

Tabii bütün bunları yaparken dijitalleşmeyi de 
unutmamalısınız. Dijitalleşmenin sektörünüzü 
nasıl etkilediğini doğru takip etmeli iyi analiz 
etmelisiniz” dedi. LEAD Network Türkiye 
Başkanı Füsun Tavus, tavsiyeleri için Muhtar 
Kent’e teşekkür ederek LEAD Network 
Türkiye rozeti takarak Türkiye’deki çalışmalara 
destek istedi.

Lead Network Türkiye konferansta 
tebrikleri kabul etti

LEAD Network’ün Türkiye dışında 
Portekiz, İngiltere, Almanya ve İspanya’da 
yapılanmasının olduğu hatırlatan Füsun 
Tavus, Türkiye olarak hem kurumsal 
organizasyonun tamamlanması, orijinal 

dilde web sayfasının hazırlanması, üyelerin 
çeşitliliği ve düzenlenen toplantıların nitelik 
ve niceliği gibi pek çok konuda diğer ülkelere 
örnek gösterildiğini belirtti. Tavus, “Perakende 
ve tüketim malları sektörünün bu üst düzey 
toplantısında Türkiye olarak defalarca tebrikleri 
kabul etmenin mutluluğunu yaşadım. Bu 
tebrikler bizi yeni çalışmalarımız için teşvik 
ediyor” dedi. LEAD Network’ün tamamen 
gönüllük esasıyla çalışan bir yapıya sahip 
olduğunun altını çizen Tavus, kurumsal 
desteklerinin de her geçen gün arttığını ifade 
etti. LEAD Network Türkiye’ye kurumsal 
olarak destek veren şirketler arasında Migros, 
Carrefoursa, Nielsen, Metro, Tchibo Türkiye, 
Coca Cola İçecek, Lila Kağıt, Unilever , P& G , 
Pepsico yer alıyor.

LEAD Network Türkiye üyeleri, LEAD Network’ün Amsterdam’da düzenlenen konferansında Muhtar Kent ile bir araya 
gelerek ondan tavsiye alma fırsatını yakaladı. Kent, “Kadın yönetici sayısının artmasının şirket için neden iyi olduğunun 

özellikle yönetim kuruluna iyi anlatılması lazım. Yani kadın yöneticilere önce yönetim kurulu inanmalı!” dedi.
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VODAFONE TÜRKİYE, NİSAN-EYLÜL 2017 ARASI DÖNEMİ 
KAPSAYAN 2017-18 İLK YARIYIL SONUÇLARINI AÇIKLADI

• Mobil abone sayısı 23,2 milyon
• Servis gelirleri %14,3 organik 
büyüme ile 4,5 milyar TL 
• FAVÖK %20,4 organik büyüme ile 
1,3 milyar TL
• Toplam yatırım 620 milyon TL

Vodafone Türkiye, ilk mali yarıyılında güçlü 
büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül 2017 
dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan 
şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine 
göre %14,3 artırdı.

Son 8 yıldır kesintisiz olarak çift haneli büyüyen 
Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın ilk 
yarısında 4,5 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, 2017-
18 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman 
ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı 
dönemine göre %20,4 artışla 1,3 milyar TL’ye 
yükseldi. Vodafone Türkiye’nin Faiz ve Vergi 
Öncesi Kâr’ı (FVÖK) ise %43,2 artış ile 531 
milyon TL’ye yükseldi.

620 milyon TL’lik yatırım

Türkiye’nin dijitalleşmesi hedefiyle yatırımlarını 
aralıksız sürdüren Vodafone Türkiye’nin mali 
yarıyıl yatırımları bu dönemde 620 milyon TL 
olarak gerçekleşti. Müşterilerine daha iyi hizmet 
verebilme hedefiyle şirketin yatırımları özellikle 
4,5G ve fiber altyapı alanında oldu.

Abone sayısında rekor

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine göre 579 bin net abone 
artışı ile rekor seviye olan 23,2 milyona yükseldi. 
Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk 
yarısında 11,4 milyona çıkarak toplam abone 
bazının %49,3’üne ulaştı.

Vodafone’un 4,5G abone sayısı da mali yarıyıl 
sonu itibariyle yaklaşık 11 milyona ulaştı.

Türkiye’nin 81 ilinde 12 bini aşkın 4,5G iletişim 
noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye 
böylece 4,5G’de en geniş kapsamaya sahip 
operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 
2017-18 mali yılı ilk yarısında geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla %85 artış ile 323 bin terabyte’a 
ulaştı.

Kurumsal segment servis gelirlerinde %14’lük 
büyüme

Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak 

ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Yarına 
Hazırım Platformu’nu hayata geçiren şirket, 
kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini 
sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal segment 
servis gelirlerini mali yılının ilk yarısında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %14 artırdı.

Sabit genişbant hizmetlerinde 158 bin net 
abone artışı

Öte yandan Vodafone Türkiye’nin sabit 
genişbantta hızlı büyümesi ise devam etti. Son 
12 ayda 158 bin net abone artışı sağlayan şirketin 
sabit genişbant abone sayısı 623 bine ulaşırken 
sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise 
aynı dönemde %33 arttı.

2017-18 mali yılı yarıyıl sonuçlarını 
değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman 
Deegan şöyle dedi:

“2017-18 mali yılının ilk yarısı, şirket 
performansımız açısından dijitalleşmeyi 

Türkiye’nin tamamına, her bireye her eve, her 
kuruma özetle her hayata taşıma vizyonumuzu 
hayata geçirmeye devam ettiğimiz, güçlü ve 
istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüz bir dönem 
oldu. Bu dönemde çift haneli büyüme başarısını 
da gösterdiğimiz için mutluyuz. Diğer yandan 
hem 4,5G hem de Evlere Kadar Fiber teknoloji 
yatırımlarımızla bir toplam telekomünikasyon 
şirketi olarak da büyüdük. Türkiye’nin fiber 
altyapı ile donatılması hayati bir öneme 
sahip. Türkiye’nin geleceğini dijitalleştirecek 
bu yolda Ulusal Genişbant Strateji ve Eylem 
Planı’nın çok büyük fırsatlar sağlayacağına 
inanıyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’mızın da bu vizyonumuzu 
paylaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

Sonuç olarak 2017-18 finansal yılımızın ilk yarısı, 
Türkiye’ye olan taahhüdümüzün altını bir kez 
daha çizdiğimiz, ekonomiye olan katkımızın 
ve ülkenin potansiyeline olan güvenimizin 
göstergesi olan güçlü bir yatırım ve büyüme 
dönemi oldu.

Colman Deegan
Vodafone Türkiye CEO’su 
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Dünyanın önde gelen iş dünyası 
yayınlarından Forbes Dünyanın En 
Güçlü 100 Kadını Listesi’ni açıkladı. 
Türkiye’den listeye giren tek isim, 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Güler Sabancı oldu. 
Sabancı, listede 12 sıra yükselerek 58. 
sırada yer aldı.

GÜLER SABANCI, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARI 
ARASINDAKİ TEK TÜRK

Dergi, Güler Sabancı’yı tanıttığı yazısında Topluluğu yöneten ilk kadın 
olduğunu belirterek, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu 
Mütevelli Başkanı ve Türkiye’nin en büyük özel vakfının başkanı 
olduğunu vurguladı.

Forbes tarafından 14. kez açıklanan listedeki sıralama; finansal güç 
(şirket değeri, kârlılık), medya görünürlüğü, iş hayatından sivil 
topluma, politikadan teknolojiye her alanda yaratılan etkiye göre 
yapılıyor. İlk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in olduğu 
listede, İngiltere Başbakanı Theresa May ikinci, IMF Başkanı Christine 
Lagarde sekizinci, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet 16., Hillary 
Clinton ise 65. sırada yer aldı.
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18 Kasım cumartesi günü Serdivan AVM’de 
organizasyonu Farkındalık Stüdyosu tarafından 
gerçekleştirilen konserde önce Pamela sahne 
aldı. Sevilen şarkılarını ziyaretçilerle birlikte 
seslendirdi. Binlerce seveni saatler önce sahne 
önünde yerini aldı. Sahneye Ümit Besen 
geldiğinde ise yer yerinden oynadı. Rekor 
kıran düetleri ‘’ Seni unutmaya ömrüm yeter 
mi?’’ şarkısını Serdivanlı hayranları için 
seslendirdiler. 

Unutulmaz aşk şarkılarının üstadı Ümit 
Besen izlemeye gelen minik hayranı ile dans 
etti. Kendisini izlemeye gelen hayranlarına 
unutulmaz anlar yaşattı. 

ÜMİT BESEN & PAMELA SERDİVAN AVM’Yİ SALLADI
Yönetim ve danışmanlığı JLL Türkiye tarafından yürütülen Kasım 2010’da hizmete giren Serdivan AVM, 

açıldığı günden beri düzenlediği kampanyalar ve etkinliklerle bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.



/ ntsdanismanlik NTS DANIŞMANLIK
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SMG, Deloitte’un bu yıl 12’ncisini gerçekleştirdiği 
ve son 4 yılda, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
teknoloji şirketlerini belirlediği Deloitte Teknoloji 
Fast 50 Türkiye 2017 Programı’nda yer aldı. 
Kuruluşlar, 2013-2016 yılları arasında net 
satış gelirlerinde kaydettikleri büyümeye göre 
programda yer almaya hak kazanıyor. 

SMG, Deloitte Technology Fast50 Türkiye 2015 
Programı’nda 6. sırada, Deloitte Teknoloji Fast 
500 EMEA Programı’nda ise 229. sırada yer 
aldı. Deloitte Technology Fast50 Türkiye 2016 
Programı’nda da yer alan SMG, 2017 yılında da 
sıralamaya girip üç yıl art arda bu listeye girme 
başarısı gösterdi.

SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer 
Alimgil, kuruluşun 2013-2016 yılları arasında 
cirosunda kaydettiği muazzam büyümenin 
ardında Ar-Ge yatırımlarının yattığını belirtti. 
Gül Gürer Alimgil sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sekiz yıl önce çok küçük bir sermaye ile 
kurduğumuz şirketimizin üç yıldır Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında 
yer almasından dolayı büyük mutluluk ve gurur 
duyuyoruz. Bu süreçte, başta ana hizmetlerimiz 
olan müzik ve anons yayını üzerine önemli 
Ar-Ge yatırımları gerçekleştirdik. Sunduğumuz 
yenilikler ile Türkiye’de 450 firmanın 8.500’e 
yakın noktasında hizmet verirken, yurt dışında 
da on ülkeye ulaştık. Önümüzdeki yıllarda, 
Ar-Ge gelir payımızın, toplam gelirimiz içindeki 
oranının yüzde 80’e yükselmesini ve bu şekilde 
hem yurt içinde hem de yurt dışında istikrarlı bir 
şekilde büyümeyi hedefliyoruz.”

SMG’nin müzik ve anonsları perakende 
sektörüne yön veriyor

Perakende sektörünün yıldızının parlamaya 
başladığı 2000’li yılların başından itibaren 
büyüyen kurumsal müzik yayını, yeni 
teknolojilerle birlikte yeniden kurgulanıyor. 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri 
arasında yer alan SMG, başta SaaS olmak üzere 
geliştirdiği uygulamalar ile dijital müzik ve anons 
yayıncılığında sektör adına ilkleri gerçekleştiriyor.

Satın alma kararlarını anons belirliyor

Başta alışveriş merkezleri, perakende satış 
noktaları, restoranlar, oteller ve showroom’lar 
olmak üzere, 450 firmanın 8.500’e yakın 
noktasında hizmet veren SMG’nin en çok tercih 
edilen çözümlerinden biri de anons yayınları. 
Markaların kampanya ve etkinliklerini doğrudan 
iletebildiği, sosyal medya hesapları konusunda 
bilgilendirme yapabildiği anonslar, SMG’nin 

SMG BİR KEZ DAHA DELOITTE TEKNOLOjİ FAST 50’DE!

profesyonel seslendirme sanatçılarından oluşan 
ekibi tarafından hazırlanıyor. Markanın istediği 
noktada, sıklıkta ve tarihte yayına alınan 
anonslar ile satışlar artırılabildiği gibi, öne 
çıkarılmak istenen ürüne yönelik yönlendirme 
de yapılabiliyor. 

Saniyeler içinde güvenlik: Push audio

SMG’nin SaaS uygulamaları ile birlikte 
müşterilerine sunduğu ayrıcalıklardan biri de 
push audio. Bir markette yangın, hırsızlık gibi 
olumsuz bir durum yaşandığında, güvenlik 
görevlisi olayı kameralardan görür, mağazayı 
arar, mağazadaki yetkili anons odasına gider 
ve anonsu yapar ancak tüm bu süreç ciddi 
bir zaman kaybı anlamına geliyor. SMG’nin 
yeni uygulamasıyla olumsuz durumu gören 
güvenlik görevlisi, sadece internet tarayıcısı 
kullanarak, SMG yönetim paneli üzerinden 
anonsu seslendiriyor, kaydediyor, dinliyor ve 
tek bir tuşla istediği mağazaya gönderiyor. Bu 
anons direkt olarak olayın yaşandığı mağazada 
yayınlanıyor ve böylece saniyeler içerisinde 
gerekli aksiyon alınabiliyor. 

SMG yeni yazılımıyla SaaS hizmetine 
başlıyor

Yazılımını geliştirmek ve yeni uygulamalarını 
hayata geçirmek için İTÜ ARI Teknokent’te 
çalışmalarını sürdüren SMG, yazılımının yeni 
versiyonuna, şarkı listelerini belli bir düzende 
çalan, profesyonel DJ’lerin oluşturduğu listeleri 
otomatik dizecek harmonik benzerlik, SaaS ve 
üçüncü parti entegrasyonu eklemeyi hedefliyor. 
SMG’nin bir diğer hedefi de, yeni yazılımının 
yüzde 85’ini SaaS olarak tasarlayarak, 
geleneksel yazılım satışlarına oranla beş kat 
daha hızlı büyüyen bu hızlı ve pratik modeli 
müşterilerinin kullanımına sunmak. 

SMG’den Yeni Yıl Ruhunu Canlandıran 
Şarkılar

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, AVM’ler 
süslemeleri, müzikleri, özel etkinlikleri ve 
kampanyaları ile müşterilerine en güzel ortamı 
sunmaya hazırlanıyor. Profesyonel DJ ve müzik 
direktörlerinden oluşan SMG Müzik Departmanı, 
yılbaşına özel müzik listeleriyle hem müşterilerin 
alışverişlerini daha keyifli hale getiriyor hem 
de bu yoğun dönemde çalışanlara motivasyon 
sağlıyor. Hizmet verdiği markaların kimliğini, 
imajını, hedef kitlesini ve bulunduğu lokasyonun 
dinamiklerini göz önünde bulunduran SMG, 
yılbaşı şarkılarının yanı sıra hazırladığı listeler ile 
markalara özel çözümler de sunuyor.

En sevilen yılbaşı şarkıları

1- Cool Christmas Blues - Charles Browns
2- New Year Resolution - Otis Redding, Carla 
Thomas
3- Silent Night - Andrea Bocelli
4- Christmas Time - Bryan Adams
5- The Christmas Song - Gregory Porter

Yılbaşı kampanyaları için özel anonslar

Yılbaşı öncesinde alışveriş merkezleri en yoğun 
dönemlerinden birini yaşıyor. Bu noktada, 
müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen 
kampanya duyuruları ve markayla pozitif bir 
iletişim kurmalarını sağlayan seslendirmeler 
için SMG özel anonslar hazırlıyor. Anons 
metinleri, SMG’nin seslendirme sanatçılarından 
oluşan ekibi tarafından okunduktan sonra, 
DJ'ler ve müzisyenler tarafından düzenleniyor. 
Seslendirilen anonsların arka planına müzik ya 
da ses eklenebiliyor. Bunun yanı sıra, markalar 
tarafından hazırlanan anonslar da, belirlenen 
saatlerde ve sıklıkta yayına alınabiliyor.

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, Deloitte Teknoloji Fast 50 2017 Programı’nda yer aldı. SMG 
böylece, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği listeye art arda üçüncü kez girme 

başarısını gösterdi. 
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ARÇELİK, 10’UNCU KEZ TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKASI

Türkiye’nin lider ev teknolojileri markası Arçelik, 
MediaCat-Ipsos işbirliğiyle yapılan “Türkiye’nin 
Lovemark’ları 2017” araştırmasında beyaz eşya 
kategorisinde Türkiye’nin en sevilen markası 
seçildi. Arçelik, 10 yıldır yapılan araştırmada her 
yıl “Lovemark” seçilerek büyük bir başarıya imza 
attı. “Lovemark” ödülünü, Arçelik adına şirketin 
Türkiye Pazarlama A.Ş. Pazarlama Direktörü 
Mehmet Tüfekçi aldı.

Arçelik’in geride bıraktığı 62 yılda müşterilerine 
birçok ilki ve yeniliği yaşattığını söyleyen Arçelik 
Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Türkiye’nin 
en sevilen beyaz eşya markası olmamızı 
sağlayan unsurların başında, tüketicilerimizle 
kurduğumuz kıymetli bağ ve sağladığımız 

güven geliyor. Arçelik markamızla, en yeni 
teknolojiyi, en iyi tasarımlarla harmanlayarak, 
tüketicilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün 
ve hizmeti sunuyoruz. Daha iyi bir gelecek 
için tüketicilerimizden aldığımız güçle, her 
gün şevkle, azimle çalışıyoruz. Türkiye’nin en 
yaygın bayi ve servis ağına sahibiz. Çağdaş 
perakendecilik anlayışı ile hizmet kalitemizi 
en üst noktada tutuyoruz. Bizi 10 yıl üst üste 
‘lovemark” seçerek Arçelik’i kalbine koyan 
değerli tüketicilerimize ve işini tutkuyla yaparak 
bu başarıya imza atan çalışma arkadaşlarıma 
teşekkürü bir borç bilirim. Tüketicimizin takdiri 
bizlere daha da iyilerini yapmamız için cesaret 
veriyor. İşimizi aşkla yapmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Arçelik, MediaCat önderliğinde 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen 
“Türkiye’nin Lovemark’ları” 
araştırmasında bu yıl da en 
sevilen beyaz eşya markası 
seçildi. 10 yıl üst üste bu 
başarıyı elde eden tek marka 
olarak bir ilke imza attı. Arçelik 
Türkiye Genel Müdürü Can 
Dinçer, “Türkiye’nin en sevilen 
beyaz eşya markası olmamızı 
sağlayan unsurların başında, 
tüketicilerimizle kurduğumuz 
kıymetli bağ ve sağladığımız 
güven geliyor. Tüketicimizin 
takdiri bizlere daha da iyilerini 
yapmamız için cesaret veriyor. 
İşimizi aşkla yapmaya devam 
edeceğiz” sözleriyle tüketicilere 
teşekkür etti.
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Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade 
Doğan Boyner, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin birlikte 
düzenlediği ve e-ticaret ana merkezde olmak 
üzere lojistik, posta ve ödeme sistemlerinin 
konuşulduğu Uluslararası E-ticaret Zirvesi’nde 
bir konuşma yaptı. Hanzade Doğan Boyner 
konuşmasında, e-ticaretteki trendler 
doğrultusunda nasıl bir dünyaya hazır olmamız 
gerektiğine dair görüşlerini paylaştı ve bu 
gelişmeler ışığında oyunda kalabilmek için neler 
yapmak gerektiğinden söz etti.

Dijital dönüşüm risk kadar büyük potansiyel 
de sunuyor

Özellikle internetin ve teknolojik gelişmelerin 
tetiklediği süratli dönüşümün zorluklar ve 
riskler kadar müthiş bir potansiyel ve fırsatlar 
da sunduğunu belirten Hanzade Doğan Boyner, 
“Dijital ekonominin gerekliliklerini, dijital 
çağda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yerine 
getiremeyen ekonomiler ve şirketler maalesef 
kaybetmeye mahkûm olacaklar. Türkiye’de 
bu dönüşümü sağlayacak bilgi birikimi, genç 
yetenekler ve en önemlisi girişimcilik ruhunun 
mevcut olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan 
kendimizi şanslı buluyorum. Ancak dönüşümü, 
tüm ekosistemi de dahil ederek sağlamalıyız. 
Hepsiburada Grubu olarak tüm teknolojik, 
pazarlama ve satış kabiliyetlerimizi ve fazlasını, 
küçük-büyük demeden ekosistemimizdeki tüm 
işletmelere açmış durumdayız. İşini e-ticarete 
taşımak, online ticarette büyümek isteyen 
işletmeler platformumuzda kolayca sanal mağaza 
açabiliyorlar. Bugün itibarıyla platformumuzda 
mağaza açan, aralarında büyük perakende 
şirketlerinin de bulunduğu 8.000’den fazla iş 
ortağımız var. Dijital ekonomiyle büyüyen 
şirketler hem bir dönüşüm gerçekleştiriyorlar 
hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar” 
şeklinde konuştu.

“E-İHRACAT, TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞMESİNDE 
ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK”

Hepsiburada Yönetim Kurulu 
Başkanı Hanzade Doğan 
Boyner, “Yıkıcı olmayan, aksine 
birleştirici iş modelleriyle ülke 
olarak başarılı olabiliriz. Sektörlerle 
birlik olan, ekosistemle ortak 
çalışan, dönüşüme destek 
veren modeller, Türkiye’nin yeni 
ekonomisine katkı sağlayabilir. 
E-ticaret oldukça cazip bir 
pazar ve e-ihracat, Türkiye’nin 
2023 ihracat hedeflerinin 
gerçekleşmesinde önemli rol 
oynayacak” dedi.

Dijital ve fiziksel dünya iç içe geçmiş 
durumda…

Bugün perakende dünyasının karşı karşıya 
olduğu müşteri kitlesinin daha bilgili, bilinçli ve 
talepkâr olduğunu vurgulayan Doğan Boyner, 
sözlerine şöyle devam etti: “Doğuştan dijital’ 
dediğimiz 20 yaş altı nesli iyi anlamalıyız. 
Çünkü onlar hem ticareti şekillendiriyor hem 
de şekillendirdikleri dünyada nasıl bir müşteri 
olacaklarına karar veriyorlar. Artık dijital 
dünya ile fiziksel dünya tamamen iç içe geçmiş 
durumda. Tüketiciler bu dünyalar arasında 
herhangi bir fark gözetmeksizin alışveriş 
deneyimini tamamlamak istiyorlar. İnternetin 
içine doğan bir şirket olarak biz de sürekli iş 
modelimizi ve teknolojik yapımızı geliştiriyoruz. 
Ar-Ge Merkezimizde, e-ticaret ekosistemine 
fayda sağlayacak yenilikçi, yerli çözümler 
üretecek projelerimize hız veriyoruz. Teknoloji 
departmanımızda her bir ürün grubu içinde 
çözüm üreten data uzmanları ve ekip elemanları 
birer start-up bakış açısıyla çalışıyorlar.”

E-ihracat kadar e-ithalata da özenle bakılmalı

Türkiye’nin e-ticaret açısından çok cazip bir pazar 
olduğunu dile getiren Hanzade Doğan Boyner, 
“Grup olarak inanıyoruz ki, yıkıcı olmayan, 
aksine birleştirici iş modelleriyle ülke olarak 
başarılı olabiliriz. Ancak sektörlerle birlik olan, 
ekosistemle ortak çalışan, dönüşüme destek veren 
modeller Türkiye’nin yeni ekonomisine katkı 
sağlayabilirler. E-ticaret, cazip bir pazar ve bu 
pazara iyi odaklanmalıyız. E-ihracat, Türkiye’nin 
2023 ihracat hedeflerinin gerçekleşmesinde 
ilerideki yıllarda mutlaka çok önemli rol 
oynayacak” diye konuştu.

E-ithalat konusuna da ayrı bir özenle bakılması 
gerektiğini vurgulayan Doğan Boyner, yurt 
dışından gelen ürünlerle ilgili olarak Türk 

tüketicilerini koruyacak ek düzenlemeler 
yapılmasının, Türkiye’de yerleşik tüm firmaların 
eşit şartlarda rekabet etmelerini sağlayacak ilave 
düzenlemelerin gündeme gelmesi gerektiğini 
söyledi. Doğan Boyner, “Bu tür şartlar sağlandığı 
sürece, Türkiye’deki hiçbir işletme rekabetten 
çekinmeyecek ve geride kalmayacaktır. Buna 
inanıyoruz” dedi.

Hepsiburada dijital yetenek havuzu 
oluşturuyor

Hepsiburada Grubu’nun 2.000’e yaklaşan 
çalışanıyla iyi bir yetenek havuzu oluşturmayı 
kendine hedef edindiğini kaydeden Hanzade 
Doğan Boyner, “Yurt dışında yerleşik teknoloji 
şirketlerinde çalışmakta olan Türk gençlerini 
bünyemize katmaya dönük bir insan kaynakları 
politikası uyguluyoruz. Ayrıca girişimcilik 
ekosistemine destek olmayı da görev biliyoruz. 
Böylece, Türkiye’de dijital platform ve teknoloji 
alanında yetkin geniş bir yetenek havuzunun 
oluşmasını da katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Hepsiburada ile PTT Kargo’dan uluslararası 
çapta örnek olacak iş birliği

E-ticarette lojistik ve kargo faaliyetlerinin iş 
modeli ve müşteri deneyimi açısından çok 
önemli olduğunu vurgulayan Hanzade Doğan 
Boyner, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’deki 
kargo sektörünün gelişimine öncülük eden 
kurumlarımızdan PTT Kargo ile Hepsiburada’nın 
müşterilerine daha hızlı ulaşma hedeflerini 
örtüştürerek, yaklaşık 6 ay önce başlayan ve 
çok başarılı giden bir iş birliğine imza attık. 
Bunu, kendi alanında güzel bir kamu-özel 
sektör iş birliği olarak görüyor ve önemsiyoruz. 
Oluşturduğumuz modellerin uluslararası 
anlamda da değerli bulunabileceğine inanıyor ve 
uluslararası iş birliklerine de açık olduğumuzu 
ifade etmek istiyorum.”

Hanzade Doğan Boyner
Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı
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Hulusi Belgü yaptığı açıklamada; “Son aylarda 
kurlarda gözlemlenen dengesiz hava, yalnızca 
perakendecileri değil, AVM yatırımcılarını da 
etkisi altına alıyor. Perakendeci AVM’lere kira 
ödüyor, yatırımcılar ise bankalara döviz ile 
borçlanıyor. Bu çerçevede, kurlarda yaşanan en 
ufak bir dalgalanma zincirleme bir etki ile tüm 
organize perakende sektörünü etkisi altına alarak, 
olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Türkiye’de yerli 
ve yabancı alışveriş merkezleri ve yatırımcılarının 
tek çatı kuruluşu AYD olarak, sektörün yaşadığı 
sıkıntıların farkındayız ve bu noktada perakende 
sektörünü yatırımcılar, bankalar, markalar, 
üreticiler, tedarikçiler ve çalışanları ile ayrılmaz bir 
bütün şeklinde değerlendiriyoruz” dedi.

Belgü sözlerine şöyle devam etti: “Kamuoyunu 
bu konulardan en çok kiraların dövizle ödenmesi 
meşgul ediyor. Her ne kadar 5 yıllık ve 10 yıllık 
geçmişlere baktığımızda döviz hep, enflasyondan 
daha düşük artış gösterse de son üç senedir 
bölgemizin ve ülkemizin içinde bulunduğu 
jeopolitik gerçekler sebebiyle yaşanan ani 
hareketlilik hem perakendecilerimizi hem de 
alışveriş merkezi yatırımcılarımızı rahatsız 
ediyor. Türkiye’nin bir diğer gerçeği de alışveriş 
merkezlerinin kullandığı banka kredilerinin 
yabancı para birimiyle fonlanması… Bu 
fonlamanın döviz ile olmasının sebebi alışveriş 
merkezlerinin bir tercihi değil; 5-10 yıl gibi 
uzun vadeli kredilerin fonlamasının yurt dışı 
kaynaklardan yapılması... Şu anda Türkiye’deki 
alışveriş merkezi yatırımları yaklaşık olarak 55 
milyar dolarken, bu yatırımların %30’u, yaklaşık 
17 milyar dolarlık bütçe ile yabancı yatırımcılar 
tarafından yapıldı ve Türkiye’ye son yıllarda 
giren direkt yabancı sermayenin %10’u alışveriş 
merkezleri vasıtasıyla girdi.”

Belgü, olası risklerin önlenmesinde sektör 
paydaşlarının tümünün elini taşın altına 
sokmalarının öneminin altını çizerek; 
“Ülkemizin artık bir gerçeği haline gelen döviz 
kurlarındaki ani yükselişler için gelişen, büyüyen 
ekonomimizde felaket tabloları çizmek yerine 
mevcut şartlar içinde teşhisi doğru koymak ve 
gerekli önemleri almak hepimizin görevidir. 
Bizler, sektörün önde gelen temsilcileri olarak, 
devletimizin ve bankalarımızın da desteği ile 
kur riskini paylaşıp; bu soruna el birliği ile bir 
çözüm getirelim; ekonomimizin selameti ve 
sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi yönünde 
ortak bir adım atalım düşüncesindeyiz. Bu 
kapsamda, hazırladığımız ‘Stratejik Kur Riski 
Paylaşım Modeli’ni ve bu çerçevedeki önerilerimizi 
sektörümüz ve kamuoyu ile paylaşıyoruz” 
yorumunda bulundu.

“Döviz kurları yükseldiğinde felaket çığlıkları 
atanları bu yükseliş dönemleri öncesinde çözüm 
ararken yanımızda görmek istiyoruz”

Dövizdeki hareketliliğin perakendecinin 
maliyetlerini artırdığını, alışveriş merkezlerine 
tahsilat problemi yaşattığını ve dolayısıyla 
banka kredi ödemelerini etkilediğini vurgulayan 
Belgü; “Bu durum devletin hem gündemini 
meşgul ediyor hem de kâr kaybı sebebiyle 
vergi tahsilatlarında hissediliyor. Biz AYD 
olarak 2017’nin ilk aylarında görülen dövizdeki 
hareketlilik sonrasında Bankalar Birliği ile birlikte 
dövize karşı önlem almak ve çeşitli çağdaş finansal 
çözümler aramak için sektörümüze yönelik 
toplantılar, eğitimler yaptık. Ani yükselişin 
ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle bu 
toplantılara perakende firmalarından kısıtlı katılım 
olmakla birlikte, her yükselişte döviz ile ilgili 
şikayetlerini basınla paylaşan derneklerimizden 
hiç katılım sağlanmadı. Bu durum hem bizim hem 
de sektörümüz için ayrıca üzücü… Oysa çözüm 
kendi içinde gizli… 

“Kriz dönemleri için ayırdığımız bütçeler, 
hepimizi kur riskinden korumanın garantisi 
olabilir”

Peki bunu nasıl yapabiliriz? sorusunun cevabını 
ise şöyle açıklayabilirim: “Her alışveriş merkezi 
normal zamanlarda %8, kriz dönemlerinde ise 
%10 ila %12’ye varan indirimlerle kiracısına 
yardımcı olur ve bunu sene başında bütçeler. 
Yani kirasının %8 ile %12’sini kiracısı için 
harcayacağını bilir. Aynı şekilde perakendeci 
de kur tahminleriyle belli bir oranda kur riskini 
bütçesine yansıtır ve bu miktar genellikle enflasyon 
beklentisi doğrultusundadır. Özetle seneye 
başlarken her iki tarafta toplamda %20 ila %30’luk 
bir gideri kriz dönemlerini öngörerek bütçeler. 

Oysa bu bütçenin bir bölümünü enbaşında kur 
riskini bertaraf etmek için ‘future ve option’ gibi 
bizi kur riskinden koruyacak enstrümanlar için 
kullanırsak hem perakendeci, hem de AVM 
yatırımcısı kendini korurken karlılığın artmasıyla 
vergi tahsilatı artacak bankalar da kredileri daha 
kolay tahsil edecektir. Dolayısıyla devletimizin 
ve bankalarımızın böyle bir işlemi desteklemesi 
kendilerine de fayda sağlayacaktır.

Diğer taraftan kur riskinden korunan AVM 
yatırımcısı ve perakende markaları, rahat bir 
nefes alacaktır. Oluşan güven ortamında AVM 
yatırımcıları perakende markalarına yıllık peşin 
ödemelerde cazip oranlarda indirim şansı da 
tanıyabilir. Burada kirasını ödemekte zorlanan 
perakendecinin yıllık peşin ödemesini nasıl 
yapacağı sorusu akıllara gelebilir. Bu noktada 
perakendeci yine kur riskini almadan banka 
kredisi alabilir. Burada önemli olan AVM 
yatırımcısının banka kredisinin üzerinde bir 
indirim vermesinin gerekliliğidir."

“Kiralarda TL’ye Geçmek Hayal Değil”

Hulusi Belgü bu model ile AVM kiralarında 
TL’ye geçmenin hayal olmadığını vurgulayarak 
şöyle konuştu: “Ortaklaşa yapılacak olan 
bu planlamanın sonrasında kiraların TL ile 
ödenebilmesi için kademeli olarak alışveriş 
merkezlerinin Türk Lirası ile kredilenmesi 
için çalışma yapılmalı ve sonrasında bu 
kademelendirme kiralara da yansıtılmalıdır. 
Bunlar yapılırken tabii ki ülkemize milyarlarca 
dolar yatırım yapan yabancı yatırımcıların 
da kayba uğramamaları için önlem alınmalı. 
Güçlü ekonomimize güvenerek yatırım yaptığı 
ülkemizde yaptığı yatırımı geri alması için 
kur kaybına karşı yine banka ve devletimizin 
yardımına ihtiyacı olacaktır.

AYD’DEN KUR RİSKİNE KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, döviz kurlarındaki yükseliş ile birlikte 
sektörün karşılaşabileceği olası risklerin etkisini en aza indirmek amacıyla tüm paydaşlara ve perakende 

sektörüne nefes aldıracak çözüm önerilerini paylaştı.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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Her AVM’nin zamanı gelince günün şartlarına ve koşullarına kendini uydurmak, 
gelişen ve değişen rekabetten geri kalmamak için küçük ya da köklü 
değişikliklerle yenilenmeye ihtiyacı vardır. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizler Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi olaraktan hızla değişip gelişen pazar 
potansiyelini yakalayabilmek adına rakip pazardaki yerimizi, ziyaretçilerimizin 
tüketim alışkanlıklarını, isteklerini ve yeni AVM trendlerini sürekli gözlem altında 
tutarak koruma altına almaktayız. Her kitleye uygun biçimde odaklanıp 
mağazalar karması sunarak alışveriş merkezimizi ziyaretçiler açısından daha cazip 
hale getirip, sosyal bir ortama dönüştürüyoruz.

AVM sayılarındaki artış ve oldukça ciddi rekabet ortamında ön plana çıkan, 
AVM’ nin olmazsa olmazı haline gelen pazarlama departmanı, belki de AVM’ 
nin geleceğini belirleyecek en önemli birim. Sizce AVM’nin ideal pazarlama 
departmanı nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmelidir?

Alışveriş merkezlerinde, hedef kitleyi  stratejik açıdan takip ve analiz ederek bu 
doğrultuda bir yol haritası çizilebilmesi adına pazarlama departmanları önemli 
bir rol almaktadır. Bu bağlamda alışveriş merkezlerinde pazarlama departmanı 
ekibinin çok iyi şekilde organize olup,  ziyaretçi kitlesinin tüketici davranışlarını ve 
trendlerini bir adım önde takip etmesinde fayda var. 

AVM’ler de yaşam merkezi olma yolunda da ciddi çalışmalar yapılıyor. Çocuk 
etkinlikleri,  çeşitli atölye ve workshop çalışmaları, söyleşi, konser, defile gibi 
sanatsal ve kültürel pek çok faaliyet düzenleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Etkinlikler hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?

-Bizler bu konu hakkında Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi’mizde, gerek 
etkinliklerimizi gerek ise iş ortamlarımızın yerleşim planlarını aile ve çocuk bakış 
açısıyla revize etmeye yönelmekteyiz. Daha önceki etkinliklerimizde konser ağırlıklı 
çalışmalar yaparken şuanda sosyal sorumluluk çalışmaları ve anne ve çocuğun 
öneminin vurgulandığı etkinliklere yönelmiş bulunuyoruz. Elbette bu yönelmemizin 
yanı sıra genç ziyaretçilerimizi de göz ardı etmeyerek etkinlik planlamamıza onlara 
yönelik çeşitli aktivite çalışmaları sürdürmekteyiz.

Sizde dönem dönem bu tür etkinlikler düzenliyorsunuz. Etkinlikleri seçerken nelere 
dikkat edersiniz? İdeal etkinlik nasıl olmalı?

Uzun soluklu bir etkinlik planlamasına dahil olan ve doğru seçilmiş bir etkinlik hem 
Brandium yaşam ve alışveriş merkezi ziyaretçilerimizi, hem de iş ortaklarımızı pozitif 
yönde etkiler. Doğru hedef kitlesinin seçilmesi yanında, doğru etkinlik zamanını 
yakalayabilmekte önem arz etmekte. Bizler bu bağlamda etkinlik takvimimizi 
oluştururken tüm departmanlarımız ile ortak fikir alışverişleri yapıp bunun yanında 
nokta atışı kararlar ile stratejik ve pozitif dönüşler aldığımız etkinlik planlamaları  
oluşturmaktayız.

Gazi Görkem Okar

AVM YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞAyın Konusu

Brandium Yaşam ve 
Alışveriş Merkezi 

Genel Müdür Yardımcısı
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Barış Özcan
Capacity AVM Müdürü “10 yılda yaklaşık 170 milyon ziyaretçimizi ağırlamış 

olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ”
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Capacity Alışveriş Merkezi olarak 10. yılınızı 
kutlamayı planlıyorsunuz. Nasıl bir program 
planladınız ?
       
Capacity Avm 10. yıl kutlamalarına  “10. Yıla 
Özel 10 Mini Cooper” kampanyası ile 1 Aralık 
tarihinde başlangıç yapıyoruz. Kampanyamız 29 
Mayıs tarihine kadar devam edecektir. Yine aralık 
ayında başlayarak tüm ay devam edecek Capacity 
10. Yıl Fesitivali ile müzik, sanat, eğlence dolu 
bir etkinlik takvimimiz bulunmaktadır. Trio, 
jazz, ritim bando, gitar, arp ve keman dinletileri 
eşliğinde, ziyaretçilerine Capacity’de olmanın 
ayrıcalığını hissettireceğiz. Karikatürist sanatçıları 
ile sanatla buluşurken, çocuklar için tahta bacak, 
jonglör ve eğlenceli atölye etkinlikleri ile eğlence 
dolu bir program misafirlerimizi bekliyor olacak.

10. yıla özel ışıl ışıl yeni yıl dekoru yanı sıra 
aralık ayı boyunca ziyaret edilebilecek 10 metre 
yüksekliğinde yeni yıl ağacı etkinliğimiz ile 
süprizler devam edecek.
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Capacity 10 yıl da kaç ziyaretçi ağırladı ? Bu 
ziyaretçilerin sizi tercih etmesinde ki en önemli 
nedenler nelerdir ?

10 yılda yaklaşık 170 milyon ziyaretçimizi 
ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Capacity Alışveriş Merkezi’nin buluşma noktası 
olmasındaki en dikkat çeken özellikleri; konumu, 
güçlü marka karması, kazandıran kampanyaları, 
fark yaratan etkinlikleri ve müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışmalarını değerlendirebiliriz. Gelişimi 
ve yeniliği takip eden  bakış açısıyla misafirlerine 
her zaman en kaliteli hizmeti vermeye devam 
edeceğiz.

Sektör olarak 2017 değerlendirmeniz ve 2018 
öngörülerinizi paylaşır mısınız ?

2017 yılını Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi 
olarak müşteri sayısında ve toplam gerçekleşen 
ciro olarak güzel bir büyüme ile geçirdik. 
Hedefimiz 2018 ve 2019 yıllarında da marka 
karmamızda döneme uygun değişikliklerimizi 
yaparak doğru kampanyalar ile artışımızı 
büyüterek devam ettirmektir.
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2017 Etkinliklerinize baktığımızda her guruba 
hitap eden etkinlikleri görüyoruz. Çocuk 
etkinlikleri, satranç turnuvası, kültürel sergiler, 
müzik etkinlikleri bu etkinlikleri planlarken 
nasıl bir yol izliyorsunuz? Kriterleriniz neler?

Etkinlik planlamalarımızda öncelikle süreklilik, 
yaratıcılık ve kazandıran çalışmalar olmasına 
dikkat edilmektedir. Alışveriş ve yaşam merkezi 
olarak sanat ve kültürel çalışmalarımız ile 
misafirlerimizi buluşturmak, turnuvalarda 
süreklilik, geleneksel hale gelmesi planlamayı 
daha etkili hale getirmektedir. Çocukların 
iyi vakit geçirebileceği, yaratıcı ve eğitici 
planlamalar her zaman tercihimiz olmaktadır. 
Her yıl gerçekleştirdiğimiz kampanyalarımız 
ile misafirlerimiz keyifli vakit geçirirken 
kazandırmaya devam ediyoruz.

Capacity Alışveriş Merkezi’ni bize anlatın desek 
neler söylerdiniz?

Misafirlerimizin aradıkları tüm ihtiyaçlarını 
kolayca bulabildiği, alışveriş yaparken eğlendiren 
eğlenirken de kazandıran, AVM yönetiminden 
mağaza çalışanlarına bir aile olarak çalışan, temiz, 
güvenli ve Bakırköy’de hayatın merkezidir.
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USLA AKADEMİ, HAÇİKO VE jESSICA MAY ORTAKLIĞI

Hayvan severlikleriyle gündeme 
gelen Jessica May ve Ömür 
Gedik Usla Akademi’den aldıkları 
ayrıştırılmış artık yemekler ile 
Beykoz Orman’ında sokak 
hayvanlarını besledi.
 
HAÇİKO ailesine katılan Jessica May, önceki gün 
günübirlik Adana'dan İstanbul'a gelerek sokak 
hayvanlarını besledi. Ünlü oyuncu çalışmalarının 
ilk adımını USLA Akademi’nin destek verdiği 

etkinlikle gerçekleştirdi. USLA Akademi ve 
HAÇİKO ortaklı gerçekleşen etkinlikte okuldan 
alınan ayrıştırılmış artık yemekler Beykoz 
Orman’ında Sokak hayvanlarına dağıtıldı.

Eğitim programlarında hayvanlar için 
özel ayrıştırılmış atıklar ile ilgili konular 
işlediklerini belirten Usla Akademi Yönetim 
Kurulu Başkanı Emel Arslan Güryıldız, 
“Verdiğimiz eğitimlerde atık yönetimine önem 
veriyoruz. Okulumuzdan mezun olan şefler 
Türkiye’nin çeşitli otel ve restoranlarında 
çalışıyorlar. Aldıkları eğitim sayesinde birçok 

atığın çöpe gitmesi engelleniyor. Böylece 
bir nebzede olsa sokak hayvanlarına destek 
oluyoruz” dedi.

Aralarında Ömür Gedik'in de içinde bulunduğu 
grupla hayvanları beslemeye giden Jessica 
May, “Ben çiftlikte büyüdüm. Hayvanlara 
yapılan eziyetleri gördükçe canım acıyor. Bu tür 
etkinliklerde yer almanın hayalini kurardım. 
Bugün benim için çok özel ve güzel bir gün. 
Ömür hanım sayesinde hayallerime yaklaştım. 
Şu an burada kendimi yeniden doğmuş gibi 
hissediyorum” dedi.
 

Jessica May Emel Arslan Güryıldız Ömür Gedik
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Orion Alışveriş Merkezi'nin uzun zamandır 
beklenen büyüme projesinin hayata geçeceği 
müjdesi, geçtiğimiz ay kamuoyuyla paylaşıldı. 
Alışveriş merkezi alanının kapasitesini iki katına 
çıkaracak ve bünyesinde bir de otel barındıracak 
projenin detaylarını Orion AVM Yönetim Kurulu 
Başkanı Ö. Hulusi Zeren ile konuştuk.

Orion ekim ayında 18. yıldönümünü kutladı ve 
beklenen büyüme haberini duyurdu. Öncelikle, 
Türkiye’nin ilk alışveriş merkezlerinden biri 
olan Orion’u ve Trakya’ya böyle bir yatırımı 
kazandıran Mono Mimarlığı tanıyabilir miyiz?

Mono Mimarlık, 1986 yılında ortağım Mimar 
Mustafa Şahin Özcan ile beraber kurduğumuz 
ve 30 yılı aşkın süredir birlikte yüzlerce projeye 
imza attığımız bir şirket. Uzun yıllar kurumsal 
firmalara yurt içi ve yurt dışı projelerinde 
hizmet verdik. İnşaat kökenli bir firmayız ama 

bununla beraber enerji ve lojistik sektörlerinde, 
tesis yatırımlarında, okul yatırımlarında, 
AVM yatırımlarında da var olduk. Enerji 
yatırımlarımız hala devam ediyor. Şu anda yurt 
dışında Hırvatistan Biomass üzerine çalışmamız 
devam ediyor. Biomass’dan elektrik üretme 
üzerine bir projemiz söz konusu. Aynı zamanda 
kentsel dönüşüm projeleri de gerçekleştiriyoruz. 
İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki kentsel dönüşüm 
projelerimiz devam etmekte. Maltepe Esenkent’te 
TOKİ ile ortak yürüttüğümüz 1100 konutluk bir 
projeyi hayata geçirmek üzere bir anlaşma yaptık. 
Orion, Çorlu’da daha önceden yapmış olduğumuz 
yatırımlar sonucunda 1998 yılında hayata 
geçirmeye karar verdiğimiz bir AVM yatırımı.

Biz bu yatırıma başlamadan önce çok önemli 
bir araştırma raporu hazırlattık. O dönemde 
kimsenin elinde bulunmayan bir araştırmaydı. 
Çok kapsamlı ve ilk defa yaptırılan bu çalışma 

sonucunda biz böyle bir yatırıma karar verdik. 
1998’de hazırlanan bu rapor doğrultusunda, 
AVM’nin kapasitesini, mimarisini, kapsamını 
planladık ve Mono Mimarlık olarak Orion’u 
hayata geçirdik. 

Tekirdağlı olduğunuzu biliyoruz, AVM 
yatırımınızı Çorlu’da yapmanızda bunun bir 
etkisi oldu mu?

Aslen Tekirdağlıyım ancak yatırımın Çorlu’da 
olmasının bununla pek ilgisi yok. Tamamen 
tesadüf ve fizibilite çalışmalarımızın olumlu 
sonuç vermesi neticesinde oldu. Bununla 
birlikte tabii ki kendi memleketime böyle 
bir yatırım yapmak benim için bir gurur 
kaynağı. Hem Tekirdağ özelinde hem Trakya 
olarak bölgeye bu derece önemli bir katkıda 
bulunmamız bizim açımızdan ayrı bir değer 
taşıyor. 

Ö. Hulusi ZEREN
Orion AVM Yönetim Kurulu Başkanı “Orion AVM büyüme sinyalini verdi”
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İnşaat, mimarlık, turizm, enerji, perakende 
gibi birçok sektörde hizmet veriyorsunuz. 
Projelerinizde neye dikkat ediyorsunuz? Neyi 
ön planda tutuyorsunuz?

Tüm projelerimizde en önem verdiğimiz nokta 
insan odaklı olması. Gerek doğrudan hizmet 
verdiğimiz gerekse projelerimizden faydalanacak 
nihai tüketicilerin; kendilerini daha iyi, daha 
mutlu, daha huzurlu ve güvenli hissedecekleri 
projeler ortaya koymak en büyük hedefimiz.
İnsana zarar verecek hiçbir şeyin içinde bugüne 
kadar olmadık. Bundan sonra da para kazanmak 
amacıyla dahi olsa böyle bir şeyin içinde 
olmayacağız. Yaptığımız konut projelerinde, 
AVM projesinde ve enerji projelerinde çevreye 
maksimum ölçüde duyarlı olmak ve çevreye zarar 
vermeden en iyi şekilde projelerimizi yapmak 
prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu bence 
herkesin en çok dikkat etmesi gereken kriter. Çok 
güzel getirisi olan bir proje yapabilirsiniz ama 
insanlara veya çevreye zarar verecek sonuçlara 
yol açtığınız zaman, yaptığınız işin hiçbir kıymeti 
kalmaz. Bu nedenle bizim ilk başta dikkat 
ettiğimiz şeyler bu kriterlerdir.

Mono Mimarlığın 30 yıldır artırarak 
sürdürdüğü başarısının önemli bir nedeni de 
bu, insana verdiğiniz değer olmalı. Başarınızın 

başka sırları da var mı?

İnsan odaklı olmak, yetişmiş insan profiline 
sahip olmak ve insan yetiştirebilmek yaptığınız 
bütün işlerde çok önemli. Bizim en önemli 
bağlandığımız nokta bu oluyor. İnsan yetiştirerek 
bu işleri yapabilmek durumundasınız, yoksa 
çok büyük tesisler yapabilirsiniz ama bunların 
içine ruhunu dolduramadıktan sonra size geri 
dönüşleri çok sıkıntılı olabilir. 

Tekrar Orion’a dönersek; Orion yıllardır tüm 
Trakya’nın buluşma noktası. Gerçekten çok 
sevilen ve yoğunluğu fazla olan bir AVM. 
Bunun kaynağı nedir sizce?

Bana göre Orion’un, Çorlu’da ve Trakya’da 
bu kadar sevilmesinin, benimsenmesinin en 
önemli sebebi buranın bir aile ortamı olması. 
İnsanların kendilerini buraya ait hissediyor 
olmaları. Burada benim ve arkadaşlarımın en çok 
dikkat ettikleri nokta; insanların kendi eşlerini, 
çocuklarını huzur içinde gönderebildikleri bir 
mekan olması. Eğer siz eşinizi, çocuğunuzu 
böyle bir mekana huzur içinde gözünüz 
arkada kalmadan gönderebiliyorsanız, burası 
gerçekten başarıyı yakalamış demektir. Biz de 
ilk kurulduğumuz günden beri bu prensiplere 
çok dikkat etmeye çalıştık. Bunların dışına 

çıkacak hatalar yapmamaya çalıştık. Bizim 
hizmet vermeye başladığımız yılda doğan 
çocukların bugün üniversite öğrencisi olması 
çok önemli bir durum. İlk yıllarımızda yapılan 
aktivitelere katılan çocuklar, gençler, bugün kendi 
çocuklarını Orion’daki etkinliklere getiriyorlar. 
Bu gösteriyor ki, bizimle büyüyen bir nesil ortaya 
çıktı. İnşallah bu daha çok devam eder.

Etkinlik demişken Orion’un düzenlediği 
etkinlik çalışmalarından bahsedelim. 
Aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri, 
kampanyalar düzenliyorsunuz. Bunun çıkış 
noktasını ne olarak belirliyorsunuz? 

Bizim için AVM, sadece satış yapılan bir kapalı 
mekandan ibaret değildir, bir yaşam merkezi 
olmak durumundadır. Biz burada yaptığımız 
her etkinlikte kurum kültürümüzün temelini 
oluşturan insan odaklılığı ön planda tutuyoruz. 
Eğlendirirken de kazandırırken de belirlediğimiz 
konseptler çerçevesinde bir farkındalık 
oluşturmayı amaç ediniyoruz. Sosyal sorumluluk 
projelerimizle insanların hayatına dokunuyor ve 
onlara fayda sağlıyoruz. Alışverişten anladığımız 
sadece ürünle sınırlı değil, ziyaretçilerimizle 
duygu ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. 

Etkinliklerimizdeki iletişimlerimizde 
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18 yılda nüfusumuz da 3-4 katına çıktı. Bununla 
birlikte yerleşim alanları büyüdü. Rakiplerimizin 
gelmeye başlaması çok normal ve bundan sonra 
da gelecek. Önemli olan bizim duruşumuzu net 
olarak ortaya koymamız. İnsanlarla sadece ürün 
satışına dayalı değil, duygu alışverişini sağlamaya 
çalıştığımız sürece biz buradaki rakiplerimizin 
daima bir adım önünde olacağız. Çalışma 
arkadaşlarımız da duygu alışverişini çok daha 
ileriye taşımak için gayret gösteriyorlar. Bundan 
sonra da hedefimiz hep bu olacak.

Hedefler ve büyüme demişken Orion’un 

onlardan çok şey öğreniyoruz; bir sevgi, bir 
diyalog alışverişi bu. Biz bunları sağlamaya 
çalıştığımızdan dolayı bölgede insanlar bizi 
seviyor ve burayı kendi evleri gibi görüyorlar.

Orion, uzun yıllar Trakya’daki tek AVM olma 
özelliğini sürdürdü ancak son yıllarda bölgede 
yeni AVM’ler açıldı. Baktığımızda Orion’un 
bölgedeki lider pozisyonunu devam ettirdiğini 
ve daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Bunun 
sırrı ve Orion’u farklı kılan nedir? 

Doğal olarak Çorlu ve bölge büyüyor. Yaklaşık 

büyüme projesiyle devam edelim. Bu herkesin, 
ziyaretçilerin de yatırımcıların da çok uzun 
zamandır beklediği bir haber. 

Dediğim gibi şehir büyüyor, şehir büyüdükçe göç 
alıyor. Çok ciddi miktarda yeni konutlar yapılıyor 
ve onunla birlikte yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. 
Biz 1999 yılında Orion’u açtığımız zaman, taşraya 
gelebilecek, mağaza açabilecek markalar çok az 
iken şu anda %100 doluluğumuz bulunuyor. Ne 
yazık ki şu anda bizden yer talep eden pek çok 
markaya büyümemiz gerçekleştikten sonra dahi 
hizmet veremeyecek noktadayız. Bu bizi çok 
memnun ediyor, gururlandırıyor. Aynı zamanda 
da sorumluluklarımızın çok daha fazla olduğunu 
ortaya koyuyor. 

Yeni projemizin hedeflerinde; büyüyen çevremizle 
beraber yaklaşık 156 odalı bir otel projesi, büyük 
bir spor kompleksi, büyük bir mescit bulunuyor. 
Bunları da beraber başarabilirsek küçük bir şehir 
müzesi açmak da hedeflerimizin arasında yer 
alıyor. Tabii ki bunlar bir proje, hep birlikte oturup 
karar verilecek hususlar. Bu nedenle söylemiş 
olduğum proje detaylarına zaman içinde daha net 
bir şekilde karar verilecek. 

Büyümenin ziyaretçi sayısına ve markalara 
sağlayacağı avantajlardan bahsedebilir miyiz?
 
Şu anda ortalama yıllık 5 milyon 500 bin ziyaretçi 
sayımız bulunuyor. Hedefimiz burada ziyaretçi 
sayımızı yaklaşık 10 milyonun üzerine çıkartmak. 
Hedeflerimizden biri de büyüme projemizden 
sonra bu rakamların hemen hemen ikiye 
katlanacak olması. 

Planlanan otel ile birlikte spor kompleksi ve 
müze de aynı zamanda mı yapılacak? Yoksa 
daha sonraki aşamalar mı bunlar? 

Hepsini bir arada tamamlamak için uğraş 
vereceğiz. Şunu takdir edersiniz ki burası yaşayan 
bir organizma, bu yaşayan organizmaya zarar 
vermeden planlanan projeyi gerçekleştirmek 
çok kolay değil. Bu nedenle tabii ki birtakım 
eksiklerimiz veya ertelememiz gereken şeyler 
olabilir ama hedefimiz, bunların hepsini bir arada 
neticelendirmek. 

Peki bu proje ile Orion’un şu anki yapısında da 
bir değişiklik olacak mı? 

18 yıldır bize hizmet eden binamızı da gerekli 
değişiklikleri yaparak, yeni yaptığımız binaya 
hazırlayacağız. Daha iyi hizmet vereceği, daha 
güzel, daha fonksiyonel hale geleceği bir ortam 
sağlayacağız. 

Projenin müjdesi ilk verildiğinde otel pek 
çok kişi için sürpriz oldu. Otel projesinin 
detaylarını paylaşabilir misiniz?

Otel projemizin tamamen şehir oteli konseptinde 
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olmasını planlıyoruz. Bölgenin sanayi bölgesi 
olması dolayısıyla böyle bir ihtiyaç söz konusu. 
Bu otel asla 5 yıldızlı, baloların düzenlendiği, 
şaşaalı bir otel olmayacak. Buradaki yöneticilere 
ve beyaz yakalılara ekonomik fiyat avantajlarıyla 
temiz, konforlu, huzurlu ve her türlü ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri bir otel sunmayı hedefliyoruz. 

Anlattığınız şeyler çok güzel, gerçek anlamda 
bir yaşam kompleksi düşünüyorsunuz. Peki 
müzeyle ilgili konsept ne olacak?

Müze konsepti çok farklı bir olgu. Burada Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın çok ciddi katkılarının ve 
öngördükleri durumların gerçekleşmesi önemli. 
Bunu ne kadar başarabiliriz bilmiyorum ama 
bizim hedefimiz Çorlu’nun en azından yakın 
geçmişini yansıtan, Çorlulularla beraber organize 

edeceğimiz, onların sahip olduğu özellikle Çorlu 
ve Trakya’ya has eserleri sergileyebileceğimiz 
bir müze oluşturmak. Bu müzeyi ziyaret eden 
bir çocuğun, bir gencin dedesinden kalan bir 
objeyi görüp, “Bu benim dedemden kalmıştır” 
diyebileceği bir ortam yakalamak istiyoruz. Bu 
biraz vakit alacak, araştırma gerektirecek bir 
süreç. İnşallah başarılı oluruz.

Çorlu için gelecekte düşündüğünüz başka 
projeleriniz var mı? 

Çorlu şu anda Türkiye’nin yaklaşık 50 ilinden 
daha büyük bir ilçe. Çorlu çok önceden il 
olmayı hak etmiş nadir ilçelerimizden bir 
tanesi. Bizim bütün hedefimiz Çorlu’yu geleceğe 
taşırken, Çorlu’nun il olduğunu görmek ve bir 
il için yapılması gereken her şeyin Çorlu için 

yapılmasını sağlamak. Biz sosyal sorumluluk 
projeleri olsun, yatırımlar olsun Çorlu’da 
herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman kendimize 
burada vazife çıkararak her şeyi yapmak 
için uğraş veriyoruz. Bundan sonra da 
var olduğumuz sürece Çorlu’nun ihtiyaç 
duyabileceği her türlü yeni proje ile ilgili 
çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.  

Gelecekte Orion dışında Trakya’nın belli 
bir noktasına bir AVM açma düşünceniz 
var mı?

Evet, böyle bir düşüncem var. Trakya’da 
ve Türkiye’nin hedeflediğimiz birtakım 
noktalarında görüşmelerimiz devam ediyor. 
Gelecekte yeni projeler imkanlarımız 
dahilinde de söz konusu olabilir.
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Orion etkinlik alanında kurulduğu ilk 
günden beri küçük büyük herkesin fotoğraf 
çektirdiği dev yılbaşı ağacı ve geyikler, şimdi 
fotoğrafların sahiplerine hediyeler kazandıracak. 
Instagram’da avmorion hesabını takip eden 
herkesin katılabileceği yarışma sonunda, en 
çok beğeni alan ilk 15 kişi ile fotoğraflarında 
en çok arkadaşını etiketleyen ilk 15 kişi sürpriz 
hediyelerin sahibi olacak.

Fotoğrafların yarışmada değerlendirilebilmesi 
için takipçilerin öncelikle instagram.com/
avmorion hesabını takip etmesi, Orion 
AVM içerisinde yılbaşı konseptiyle çekilen 
fotoğraflarını #oriondayilbasi hashtag’iyle 
paylaşması ve en az bir arkadaşı ile avmorion 
hesabını fotoğrafta etiketlemesi yeterli. 1 Ocak’a 
kadar devam edecek yarışmanın kuralları 
orionavm.com.tr’de.

ORİON BU KEZ INSTAGRAM’DA KAZANDIRIYOR
Sosyal medyada da güncel, renkli, eğlenceli paylaşımlarıyla takipçi 
sayısını günden güne artıran Orion’un yeni instagram yarışması devam 
ediyor. Instagram’da #oriondayilbasi etiketi kullanarak fotoğraflarını 
paylaşan takipçiler, sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalıyor.
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Birçok tiyatro oyununun sahnelendiği Lovelet 
Sahnesi Oyunlarından bazılarının içerikleri şu 
şekilde; “Harikalar Anahtarı”  Müzikli Çocuk 
Oyunlarıyla, harikalar dünyasına yapılan 
macera dolu bir yolculuğu anlatıyor her Pazar 
gerçekleştirilen oyuna çocuklar kadar büyüklerde 
ilgi gösteriyor. 

“Neye Niyet Kime Kısmet” Tiyatro Oyunu her 
Perşembe 2 perde gülme garantili oyunda çapkın 
bir iş adamının yanlışlıkla sevgilisini evine 
getirmesiyle başlayan oyun, eşinin eve gelmesiyle 
içinden çıkılmaz bir yalanlar hikâyesine 
dönüşmesini eğlenceli bir şekilde aktarıyorlar. 

LOVELET SAHNESİ  BİRBİRİNDEN DEĞERLİ TİYATRO OYUNLARIYLA 
EKİM & KASIM AYLARINI DOLU DOLU GEÇİRDİ..

Samsun Lovelet Outlet’te açılan ilk ve özel tiyatro Salonu olan 
Lovelet Sahnesi ekim ve kasım aylarını dolu dolu geçirirken, aralık 
ayı programlarıyla da tiyatro severleri bekliyor..

“Töre” adlı tek perdelik tiyatro oyunu 1900’lerde, 
Erzurum’da, iki aile arasında yıllardır süren kan 
davasını ve gelişen olayları anlatıyor, “Gölgesinde 
Çınarın” Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Ağlasun 
Ayşafağı adlı şiir kitabından uyarlanan tiyatro 
oyunu anadoluyu ve ezen ezilen insanların 
dramını konu alıyor. 

Tiyatro sahnesinde gerçekleştirilen diğer oyunlar 
ise şöyle; Hayali ikram, Tehlikeli Saplantı, 
uçurtmanın kuyruğu, bir garip orhan veli, 
Bimarhane, r-medea ve üstü kalsın oyunları ile 
aralık ayı da dolu dolu… 

Karadeniz’in en büyük Outlet Alışveriş merkezi 
olan Lovelet Outlet yaptığı etkinlikler ve 4 
mevsim Outlet olma özelliğiyle Karadeniz 
halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor. 
Tekstilden Mobilya ya kadar her ihtiyacınızı 
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olan 
Lovelet Outlet, siz değerli ziyaretçilerine kaliteli 
ve keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.
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‘Anadolu’ya Nefes Veren Markalar’ başlıklı 
oturumda katılımcılara hitap eden Zeydemir 
Genel Müdürü Beytullah Aksoy, Zeydemir 
markasının Anadolu’daki projeleri hakkında 
bilgiler paylaşırken, bölgesel dönüşümde 
Zeydemir’in oynadığını rolün altını 
çizerek şunları söyledi: “Türkiye’deki AVM 
konseptlerinde bir kargaşa söz konusu… Biz, 
‘AVM’ciliğin 600 yıllık tarihi var diyerek’ hep 
Kapalıçarşı örneğini veriyoruz. O zamanlar iyi 
planlanmış, yeşil alanları, meydanları ile halkın 
ihtiyacına karşılık veren, yoğun bir yapılaşmaya 
rağmen ferahlık yaratan bir mimari estetik vardı. 
Temiz hava ve çevre konusunda ise sorumluluğu 
sadece akaryakıt üreticileri ya da otomotivcilere 
bırakamayız. Biz de AVM’ler olarak şehirdeki 
kaliteyi belirliyoruz. Artık AVM’ler alışveriş 
yapılıp çıkılan yerler değil; şehrin meydanları, 
yaşayan alanları… Bu sosyolojik değişimi 
gözeterek adımlarımızı atmalıyız. Diğer yandan 
kullanıcılar artık online alışverişe kayıyor. 2019’da 
Türkiye’deki ticaret hacmi bugünün iki katına 
35 milyar TL’ye, 2020’de ise 40 milyar TL’ye 
çıkması bekleniyor. Bizim de bu doğrultuda 
müşterilerimizin bizden ne beklediğini 
dinlememiz gerekiyor. Eskiden şehirlerde 
herkesin yürüdüğü, ünlü mağazaların yer aldığı 
caddeler vardı. Yakın zamanda öne çıkan açık 
AVM konsepti bu açığı dolduruyor ve şehirlerle 
doku uyuşmazlığı yaşanmasının önüne geçiyor. 
Biz de stratejilerimizi bir süredir bu doğrultuda 

PERAKENDE GÜNLERİ’17’NİN GÜNDEMİNDE ‘GELECEK’ VAR!
Soysal Danışmanlık tarafından bu sene 17’incisi düzenlenen Perakende Günleri, ‘Perakendenin Yeni 

Dünyası’nı Yakalamak’ teması ile kapılarını açtı. 

şekillendiriyoruz… Yatırım yapmak için bu 
nedenle Anadolu’yu seçtik. Projelerimizin hepsi 
yeşil alanlarla kaplı ve yürüyüş yolları bulunan 
AVM’ler... Yeni projelerimiz bulundukları 
kentteki insanlara tutunan, iyi lokasyonlarda yer 
alıyor.”

‘Hızlı ve Sağlıklı Büyümenin Yolu’ konulu 
oturumda ŞOK Marketleri’nin hızlı ve sağlıklı 
büyümesinin arkasındaki güçlü organizasyonu 
ve sahadan yönetim gibi tüm sektörün 
esinleneceği yapıyı paylaşan ŞOK CEO’su Uğur 
Demirel, şu şekilde konuştu: “Şirketi yönetirken 
aldığımız kararları ‘sahaya olumlu bir şekilde 
yansıyor mu?’ diye kontrol ediyoruz ve bu 
doğrultuda kendimizi yeniliyoruz. 2011’de ŞOK’u 
devraldığımızda 1000 mağazamız vardı. Şu anda 
5000 mağazamız var ve günde ortalama 3 mağaza 
açıyoruz. 2018 hedefimiz yine aynı şekilde 
devam ederek günde ortalama günde 3 mağaza 
açmak... İşin doğrusunu yapmanın en önemli şey 
olduğunu düşündüğümüz için müşterilerimize 
sorular sorduk. Mağazalarımızdan memnun 
olmadıklarını anladık ve buna göre düzenlemeler 
yaptık. ŞOK’u market sınıflamasında belli 
bir kategoriye sokmuyoruz ve her şeyden 
önce müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlıyoruz.”

Tüm perakende sektörünün merakla beklediği 
‘Başkanlar Çözüm Yollarını Tartışıyor’ başlıklı 
oturum büyük ilgi gördü. AYD Başkanı Hulusi 
Belgü ve BMD Başkanı Sinan Öncel’in katıldığı 
oturumda sektörün tüm sorunları masaya 
yatırıldı. 

BMD Başkanı Sinan Öncel şunları kaydetti: 

“Ekonomimizi şu döviz baskısından kurtaralım 
istiyoruz. Bu konuda herkese ‘gelin dövizle 
fiyatlandırmayı sorgulayın ve TL olarak mal 
ve hizmetlerin fiyatlandırmasını tercih edin’ 
diyoruz. Diğer yandan entelektüel birikimimizi, 
pazarlama kabiliyetimizi, yaratıcılığımızı, iş 
geliştirmeye ve en önemlisi Türkiye’yi bir alışveriş 
cenneti haline getirmeye odaklanmalıyız. Döviz, 
kira gibi konuları tarihe gömmeliyiz. Peki bunu 
nasıl yaparız? Çözüm önerimiz: Hepimizin, tüm 
markaların kontratlarında bir kira ciro oranı var. 
Bu oranları biz artırmaya razıyız ancak bir üst 
sınır koyalım. Sözleşmeler dolar veya avro olarak 
kalsın ancak ek bir madde koyup, ‘kira-ciro oranı 
bu rakamı geçemez’ diyelim. Bunu uygulayanlar 
var ve bunu genele, tüm sektöre yayıp bu konuyu 
kökünden çözüme ulaştıralım. Sadece AVM 
özelinde konuşmuyorum. Cadde mağazacılığı 
için de aynı durum söz konusu... Şu dönem bizim 
omuz omuza verme zamanımız...”

Kur dalgalanmalarının organize perakende 
sektörünü tüm paydaşlarıyla etkilediğinin altını 
çizen AYD Başkanı Hulusi Belgü; “Maalesef 
sektör şu anda %50’ye 50 bölünmüş durumda… 
Bu noktada bir de yabancı ya da yerli yatırımcı 
ayrımına gitmek büyük bir hata olur. Çünkü 
ülkemizdeki 55 milyar dolarlık AVM yatırımının 
17 milyar dolarlık kısmını yabancı yatırımcıların 
yatırımları oluşturuyor. Bu işleri birer birer 
çözmek zorundayız. Biz Türk Lirasına geçmek 
için bir adım atarak Bankalar Birliği’ni ziyarete 
gittik. Artık kiracımız perakendeci TL ödemek 
istiyor. Bankalar Birliği ile yaptığımız görüşme 
sonrasında da tek çözüm olarak future option 
konusu gündeme geldi. Federasyonda da 
paylaştığım 4-5 başkanla birlikte konuştuğumuz 

Beytullah Aksoy

Hulusi BelgüSinan Öncel Suat Soysal
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bir öneri bu. Faizde bu baskı olduğu sürece 
döviz artacak enflasyon olacak. Buna karşı 
önceden bir önlem almalıyız. Ek olarak yine 
Bankalar Birliği ile bir seminer düzenledik. 
Perakendeci arkadaşlarımızdan çok az katılım 
olduğu için bunu anlatma, ifade etme imkanını 
bulamadık. Biz somut bir öneri ile karşınıza 
çıkıyoruz. Tüm bu sorunları aşmamızın tek 
yolu beraberce, devletimizi ve bankalarımızı 
da işin içine dahil ederek hareket etmek” 
yorumlarında bulundu. 

Fark yaratan özgün girişimler, perakende ve 
deneyim tasarımı ile marka geliştirme üzerine 
dünyanın önde gelen uzmanlarından olan Pete 
Champion, ‘Müşteri Deneyiminde Şaşırtıcı 
Trendler’ başlıklı panelde müşteri deneyimini 
dönüştüren trendleri ve yeni müşteri 
beklentilerini karşılamak için stratejilerimizi 
nasıl şekillendirilmesi gerektiğini anlattı.

Perakende Günleri’17’nin son iki oturumunda 
Perakende Fütüristi Doug Stephens, Amazon’un 
sahip olduğu vizyon doğrultusunda hayata 
geçirdiği projeleri ve Türkiye pazarına girmesi 
için ülkemizin karşıladığı kriterleri paylaşırken, 
Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Deniz Ülke 
Arıboğan, geçmişten günümüze bu toprakların 
ticari geçmişini, tüccarlık kavramını ve 
geleneksel esnaflık kültürünü gündeme taşıdı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Deniz Ülke 
Arıboğan, ‘Muhteşem İkili’ başlıklı oturumda 
Türkiye, tarih ve düşünce yolculuğuna çıkardı. 
Geçmişten günümüze tarihsel gelişime, 
ülkelerin siyasal durumlarının ekonomiye ve 
dünyaya olan etkilerine ilişkin bilgiler veren 
Ortaylı ve Arıboğan, katılımcılara yüzyıllardır 
süregelen tüccarlık serüveninden, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda esnaflığa ve Cumhuriyet 
tarihinde yaşanan ticari faaliyet ve girişimlere 
kadar geniş bir yelpazede içerikler aktardı. 
Türkiye’den ve dünyadan geniş konuşmacı 
yelpazesi ve vizyon geliştirici oturumlarıyla 
Perakende Günleri, 17’nci senesinde de yeni 
ufuklar açmayı başardı. 

Perakende Güneşi 2017 Ödülleri Sahiplerini 
Buldu

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak 
kabul edilen “Perakende Güneşi Ödülleri” 
sahiplerini buldu. Perakende Güneşi Ödülleri’nde 
‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Cem 
Hakko oldu.

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

Perakende Güneşi Ödülleri 2017’nin kategorileri 
arasında ‘ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü’, 
‘En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’, ‘Genç 
Liderler Ödülü’, ‘En Başarılı Sosyal Medya 
Kullanım Ödülü’, ‘En Başarılı İnsan Kaynakları 
Uygulaması Ödülü’, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ 
olmak üzere 6 ayrı kategoride veriliyor. 

Perakende Güneşi Ödülleri’nin en önemli 
ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve sektöre 
yıllarca hizmet eden başarılı isimlere verilen 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi ise bu yıl 
Cem Hakko oldu.

Perakende Güneşi 2017 Ödülü’ne hak 
kazananlar;

* Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Cem Hakko

* ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü
Hopi

* Genç Liderler Ödülü
Fatih Karaca – Karaca Grup, CEO

* En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü
Nevzat Yıldız – Yataş, Genel Müdür

* En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü
ebebek

* En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması 
Ödülü
McDonald’s

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak 
kabul edilen ‘Perakende Güneşi Ödülleri’nin 
jürisi de sektörün en özel isimlerinden 
oluşuyor. Jüride; KMD Temsilcisi / Watsons 
Genel Müdürü Ahmet Şükrü Yanıkoğlu, ATÜ 
Genel Müdürü Ersan Arcan, Zeydemir Genel 
Müdürü Beytullah Aksoy, TMD Temsilcisi, 
RMK Classic Ceo’su Füsun Kuran, Arçelik 
Omni Channel Gelişim ve İletişim Yöneticisi 
Handan Abdurrahmanoğlu, Next Academy 
Kurucusu Levent Erden, GPD Temsilcisi / Özay 
Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merter Özay, 
MTD Temsilcisi / Moda Tasarımcısı Nihan 
Peker Orman, AYD Temsilcisi / ECE Türkiye 
Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı, 
GAT Grup Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nuşin Oral, MOSDER Temsilcisi 
/ Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi 
Onur Kıral, Simit Sarayı Yönetim Kurulu 
Danışmanı Selen Kocabaş, BMD Temsilcisi 
/ Roman Hazır Giyim İcra Kurulu Başkanı 
Suzan Toplusoy, BÜYEM(Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşamboyu Eğitim Merkezi) Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Tamer Atabarut,TÜRYİD Temsilcisi / 
TÜRYİD Genel Koordinatörü Vedat Dilber yer 
alıyor.

Cem Hakko

İlber Ortaylı
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Bize MaviBahçe AVM’yi tanıtır mısınız?

Ece Türkiye tarafından yönetilmekte olan 
MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi,  yeni 
konut ve ticaret yatırımları ile hızla gelişen, 
modern bir yaşam standardı sunan ve İzmir’in 
en yüksek nüfusa sahip ilçelerinden olan 
Karşıyaka’nın sınırları içerisindeki Mavişehir’de 
bulunuyor. 

60.000 m² kiralanabilir alana sahip MaviBahçe’de, 
4 kat üzerinde 250’ye yakın mağaza, 50 restoran 
ve kafe, 2.000 kişi oturma kapasiteli yeme içme 
alanı,  İzmir’in en geniş çocuk katı ve eğlence 
alanları ile IMAX teknolojisini İzmirlilerle ilk kez 
buluşturan 11 salonlu sinema yer alıyor.

İzmir’i içinde yaşatan karakteristik özellikleri 
sebebiyle “İçimde İzmir var” mottosu ile yola 
çıkarak, teraslı restoran ve kafelerin, palmiye 
ağaçları ve Ege’ye özgü çiçekler ile bezenmiş 
havuzlu ferah bahçelerin çevrelediği meydanı, 
geniş rekreasyon alanları, ziyaretçileri benzersiz 
bir alışveriş ve eğlence deneyimine davet eden bir 
AVM olduk. 

İzmir ile iç içe olmamız sebebiyle kısa sürede 
bölgenin en çok ziyaret edilen AVM’si ve en güçlü 
gastronomi destinasyonu olduk .

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

İzmirlilerin talep, ihtiyaç ve alışkanlıkları göz 
önünde bulundurularak planlanan projenin 
mimarisi, İzmir’in geleneksel evleri, köprüleri ve 
yeşil bahçelerinden ilham alıyor. İzmirlilere aşina 
oldukları “yaşam tarzını” sunan MaviBahçe’de 
ziyaretçilerin, konforlu bir alışveriş deneyimi 
yaşamanın yanında, gerçekleştirilecek sanatsal ve 
kültürel etkinliklere katılmaları, Ege’nin özgün
lezzetlerini tatmaları, ferah meydan ve teraslarda 
aileleri ve arkadaşları ile keyifli vakit geçirmeleri 
sağlanıyor. 

Klasik alışveriş merkezlerinde görülmeyen farklı 
etkinlik konseptleri ile İzmirlilerin ilgi alanlarına 
hitap edecek etkinlikler düzenliyoruz.  İzmirliler 
kendilerini bir AVM’den çok yaşam merkezinde 

hissettiği ve MaviBahçe’nin içinde İzmir’in 
tüm özelliklerini bir arada buldukları için 
ziyaretçilerin tercih nedenlerinin başında geliyor.

Sosyal sorumluluk projelerimiz İzmirlilerin 
kalbine dokundu ve ziyaretçilerimiz kısa sürede 
MaviBahçe ile aralarında gönül bağı kurdu. 
Bahçemizin çeşitli bölgelerinde minik dostlarımız 
için dinlenme ve beslenme alanları oluşturduk. 
Ayrıca HAYTAP işbirliği ile food court’ta kalan 
fazla yemekler barınaklara götürülüyor. 

C Blok 2. katta yer alan İyilik Atölyesi Down 
Sendromlu çalışanları ile özel çocuklara çalışma 
imkânı sağlıyor. İzmir Down Sendromu Derneği 
ile yaptıkları işbirlikleri sayesinde cafeyi ziyaret 
ettiğiniz her an bir etkinlik ile karşılaşabilirsiniz. 

Ayrıca MaviBahçe birçok alanda farklı 
işbirliklerine imza atıyor. Devlet Opera ve 
Balesi MaviBahçe’de birçok temsil sergileyerek 
sanatı herkes için ulaşılabilir kılıyor. 29 Ekim 
ve 10 Kasım’da ziyaretçiler için MaviBahçe kent 
meydanında duygu dolu gösteriler gerçekleşti.
MaviBahçe vurguladığı İzmir mottosu ile bölgesel 

Vedat ÖZEREN
ECE Türkiye - MaviBahçe AVM Kıdemli Alışveriş 

Merkez Müdürü “İzmir’de alışılagelmişin dışında aktiviteler organize ederek 
farklılık yaratmayı amaçlıyoruz.”
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bir AVM olarak içinde tanınmış ulusal ve 
uluslararası markaları barındırıyor. Bunun yanı 
sıra İzmirlilerin sevdiği ve bağlı oldukları lokal 
markalara da yer verilmesi yine ziyaretçilerin 
kendilerini rahat hissetmesini sağlamıştır.
AVM’nin İzmir’in gelişmekte olan bölgesi 
Mavişehir’de bulunması sebebi ile, core 
catchment area’da yaşayan yüksek sosyo-
ekonomik statüye sahip hedef kitleye yönelik 
olarak daha upscale markalar da AVM’de 
konumlanmıştır. 

İzmirlilerin yaşam tarzına uygun olarak 
dizayn edilen AVM’de açık alanları olan café 
ve restoranlara geniş yer verilmiştir. İçerisinde 
çocukla ilgili tüm ürün ve hizmetlerin yer aldığı 
bir çocuk katının ve İzmir’in ilk IMAX sineması 
da bulunuyor. 

Kısa zaman içinde açılacak Bostanlı Performance 
Hall ile de eğlence konusundaki karmamızı da 
güçlendiriyor olacağız.

Marka karması ve ziyaretçi profili hakkında 
bilgi verir misiniz?

MaviBahçe, 250’nin üzerinde ulusal ve 
uluslararası markaya ev sahipliği
yapıyor. H&M, Beymen, Vakko, Boyner 
Sports Koton, LC Waikiki, DeFacto, Mango 
ve Marks&Spencer’ın da aralarında yer aldığı, 
modaya yön veren markaların yanında, 
Macrocenter, TeknoSA, D&R, Fun Time, Mudo 
Concept ve IMAX teknolojisi ile Cinemaximum 
da alışveriş merkezi için çekim gücü oluşturuyor.

Aileler, gençler, kültür ve sanata önem verenler 
bizi en çok ziyaret eden kitlelerin başında geliyor. 
AVM’nin İzmir’i içinde yaşatan karakteristik 
özellikleri ile de bağlantılı olarak eğlenceyi, 
açık havada yeme-içmeyi seven bir profilimiz 
var. İzmir’in ve İzmirlilerin yaşam tarzını, 
alışkanlıklarını, değerlerini yansıtması sebebiyle 
açılışından bu yana geçen kısa süre içinde 
şehrin en sevilen AVM’si olduk. Ziyaretçilerimiz 
kendilerini MaviBahçe’ye bağlı hissediyorlar. 
2 sene gibi kısa bir sürede yılda 14 milyon 
ziyaretçinin uğrak noktası haline geldik.

Pazarlama faaliyetlerini belirlerken nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken 
ziyaretçilerimizde aidiyet hissi yaratacak ve 
MaviBahçe’de kendilerini keyifli ve mutlu 
hissedebilecekleri ortamlar yaratmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca İzmir’de alışılagelmişin 
dışında aktiviteler organize ederek farklılık 
yaratmayı amaçlıyoruz. İzmir’de ilk olarak 
gerçekleştirdiğimiz Gökyüzünde Ziyafet etkinliği 
ile ziyaretçilerimizi 55 metre yükseklikte, 
restoranlarımızın ünlü şeflerinin hazırladığı 
yemekler eşliğinde ve mükemmel bir manzarada 
ağırladık. ICSC Solar Marketing’de 1 Gümüş, 
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Vedat Özeren
ECE Türkiye - MaviBahçe AVM Kıdemli 
Alışveriş Merkez Müdürü

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Hermes ten 4 Platin 4 Altın, Stevie den 1 Altın 
4 Bronz , Marcom’dan da 5 platin olmak üzere 
toplam  19  ödül kazandı. 

Ece Türkiye olarak Mavibahçe’de sosyal 
sorumluluk projelerine de oldukça önem 
veriyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi; 
Haytap ile işbirliği yaparak yemek katında kalan 
yemekleri evsiz hayvanlar ile paylaşıyoruz. Belli 
dönemlerde bisikletini getiren ziyaretçilere 
ücretsiz bisiklet bakım ve temizliği imkanı 
sağlıyoruz. Kadınlara bisiklet sürmeyi 
öğrettiğimiz çeşitli etkinliklerimiz oldu. 
Mezuniyet, düğün, aileye yeni bir bireyin katıldığı 
doğum gibi insanların hayatına yön veren 
konularda her şeyi bir arada bulabildikleri ve her 
konuda danışabildikleri festivaller düzenliyoruz. 
Della Miles, Fatih Erkoç, Kerem Görsev gibi 
değerli sanatçılar ile ziyaretçiler Jazz Festivalinde 
buluştu. 3 gün süren festival boyunca İzmirliler 
jazz müziğe doydu.

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

Zaman zaman marka karmasındaki değişimler 
iş akışımızın bir parçası ve bunu yaparken 
mutlaka MaviBahçe’nin genel konseptine 
uyum sağlayacak, çekim gücüne sahip, popüler, 
tanınmış ulusal ve uluslararası markalara yer 
vermeye dikkat ediyoruz. 
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Gayrimenkul sektörü 2017 yılını nasıl 
geçirdi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gayrimenkul sektörü 2017 yılına hareketli 
başladı. Ocak ayından bu yana İstanbul’da 
konut fiyatlarının ve satışlarının arttığını 
görüyoruz. Sadece 2017’nin ilk yarısında 
yapılan satışlara bakarak dahi bunu söylemek 
mümkün. Çünkü Türkiye’de bu yılın ilk 
döneminde 654 bin 363 konut satışı gerçekleşti. 
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu rakam 
630 bin 799 olmuştu. TÜİK verilerine göre 
Türkiye genelinde konut satışları 2017 yılının 
Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
%28,8 oranında artarak 140.298 oldu. Konut 
satışlarında, İstanbul 23.471 konut satışı ve 
%16,7 ile en yüksek paya  sahip oldu. Yani 
Eylül ayında 140.298 adet konut satıldı. 
Görüldüğü gibi gayrimenkul sektörünün 
hızlı başladığı ve hızlı devam ettiği bir yılı 
geride bırakıyoruz. Konut fiyatlarında ise artış 
devam etti. Yılın başından bu yana fiyatları 
incelediğimizde %8 ile %10 arasında satılık 
konutlarda bir fiyat artışı yaşadığını görüyoruz.

Danışmanlığını yaptığınız yatırımcılara 
hangi fırsatları değerlendirmesi konusunda 
tavsiyelerde bulunuyorsunuz?

Gayrimenkule yatırım hem Türkiye’de hem de 
pek çok ülkede karlı olarak nitelendirilen ve 
nitekim kârlı olan bir yatırım. Bu yönde yatırım 
yapmak isteyenlere tavsiyemiz yatırım yapma 
kararını verdikten sonra hızlı davranmak ancak 
yatırımın hangi bölgeye yapılacağını iyi seçmek 
ve iyi analiz etmek. Sonuçta her yatırımcı 
kârlı bir yatırım yapmak için gayrimenkule 
yöneliyor. Bunun için doğru yerin tercih 
edilmesi, sonradan doğacak muhtemel 
risklerin ve fırsatların çok iyi değerlendirilmesi 
gerekiyor. Aynı zamanda yatırımcının ne 
amaçla yatırım yaptığının bilinmesi de 
yapılacak yatırımın yol haritasını çiziyor. Bu 
konuda bizler de yatırımcılarımızı dinledikten 
sonra alternatifli planlar hazırlıyoruz ve birlikte 
analiz ettikten sonra yönümüzü belirliyoruz. 
Çünkü gayrimenkul günümüzün halen en karlı 
yatırımı. Satarken de alırken de bunu kârlı bir 
şekilde yapmanız lazım. 

Yeni yılda İstanbul’da yatırımcının yüzünü 
güldüren ilçeler hangileri olacak?

İstanbul’un iki yakasında da önemli bir 
oranda değer kazanacak ilçeler var. Özellikle 
yatırımın kendini amorti etme süresinin 
en kısa olduğu ilçe olan Gaziosmanpaşa, 
yatırımcıların odağında olacak ilçelerden biri. 
Şuan Gaziosmanpaşa’da 1+1 dairelerin fiyatı 
380.000 TL’den başlıyor ve kendini amorti etme 
süresi 17-18 yıl. İstanbul genelinde amorti 
süresinin 30 yıla kadar çıktığını düşünürseniz 
Gaziosmanpaşa’ya yatırımın ne kadar karlı 
olduğunu görebilirsiniz.

Anadolu yakasında ise 1+1 dairelerin 280.000 
TL’den başladığı Pendik-Kurtköy bölgesi 
önemli ölçüde değer kazanacak. Hem önemli 
ulaşım yolları üzerinde hem de ilçede yeni 
konut projelerinin hayata geçiyor olması 
önemli etkenler arasında. Değer kazanan 
diğer ilçelerden bahsetmek gerekirse İstanbul 
genelinde Arnavutköy, Maltepe, Kurtköy, 
Kartal, Tuzla, Sancaktepe gibi bölgelerin değer 

Gamze ÖZLÜ
Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı “Yatırımcılarımızı iyi anlayıp, beklentilerine ve hedeflerine 

uygun, doğru analizler sunuyoruz.”
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kazandığını ve değer kazanmaya devam ettiğini 
söylemek mümkün.

Genel olarak 2018 yılında emlak piyasasına 
yönelik öngörüleriniz nelerdir?

2018’in emlak sektörünün altın çağı olacağı 
beklentisi var. Bunun nedenleri arasında da 
birçok faktör yer alıyor. Çünkü İstanbul’un emlak 
piyasası son birkaç yıldır ağırlıkta mega olarak 
nitelendirilen projelere bağlı olarak şekilleniyor. 
2018’in ilk aylarında faaliyete geçecek olan 3. 
Havalimanı, İstanbul’u baştan aşağı değiştirecek 
olan Kanal İstanbul Projesi, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, havalimanlarına ulaşımda kolaylık 
sağlayan metro hatları, bulunduğu ilçelerin 
emlak piyasasını oldukça hareketlendirecek. 
Bu projeler doğal olarak fiyatları da yukarı 
çekiyor ve yaklaşık konut fiyatlarını %30 ile 
%40 arasında artırıyor. Genel olarak durum 
böyle olunca yeni yılın emlak sektörünü daha 
da hareketlendireceğini söylemek mümkün. 
Hedeflenen konut satışlarına çok yaklaşılacağı 
bir yıl olarak görülebilir. Ancak şunu da 
belirtmekte yarar var; konut satışları artarken 
fiyatlar da artacak. Bu yüzden karlı yatırım 
yapmak isteyenler erken davranmalı. Bunun için 
İstanbul’un iki yakasında da cazip seçenekler var.  
Ancak Anadolu yakasının yatırım anlamında 
daha fazla ilgili göreceğini düşünüyorum.

Yaptığınız çalışmalardan da biraz bahsedebilir 
misiniz? Yatırımcılarınız sizi neden tercih 
ediyor?

İstanbul’un her iki yakasında da profesyonel 
bir ekiple gayrimenkul yatırım danışmanlığı 
hizmeti veriyoruz. Daha çok son yıllarda 
inşaat sektöründe çok hızlı bir ivme kaydeden 
Kurtköy-Pendik hattında dikkat çeken projelerin 
danışmanlığını yapıyoruz. Avrupa yakasında 
ise ağırlıkta Gaziosmanpaşa’da önemli birçok 
projenin çalışmalarını yürütüyoruz. Konut ya da 
arsa almak isteyen yatırımcılara, ev sahibi olmak 
isteyenlere, ya da sahip olduğu gayrimenkulü 
satmak isteyenlere hizmet veriyoruz. 
Portföyümüzde hem yerli hem de yurtdışından 
önemli yatırımcılar var. Azeriler ve Araplar, 
Ortadoğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’nden 
gelen önemli yatırımcılar, emlak sektörüne 
girmek isteyen ünlü sanatçılar, oyuncular ve 
sporculara da gayrimenkul alanında yatırım 
danışmanlığı yapıyoruz.

Bizi tercih etmelerinin nedeni altında öncelikle 
güven yatmaktadır. Yatırımcılar bizimle 
çalıştıkça güven duyuyor ve tecrübelerimize 
inanıyor. Çünkü biz yatırımcılarımızı iyi anlayıp 
beklentilerine ve hedeflerine uygun doğru 
analizler sunuyoruz ve yatırımlarını karlı bir 
şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Bugün verdiğimiz 
kaliteli hizmet sayesinde yatırımcılarını doğru 
yönlendiren ve her geçen gün büyüyen bir 
danışmanlık ofisi haline geldik. 

Gamze Özlü
Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü
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Son dönemde artan sivil alanlardaki terör 
olayları, dikkatleri kamuya açık alanlardaki 
güvenlik sorunlarına çekiyor. Özellikle insan 
popülasyonunun yoğun olduğu AVM gibi 
alanlarda güvenlik zafiyetinin minimum 
seviyeye inmesi gerektiğini ifade eden Arma 
Kontrol CEO’su Koray Kartal, “Terör ne yazık 
ki bugün küresel bir problem olarak karşımıza 
çıkıyor. Özellikle insanların yoğun bir şekilde 
bulunduğu AVM’lerde araç giriş çıkışları kamu 
güvenliği için büyük risk taşıyor. AVM’lerde 
yakın zamanda zorunlu hale gelen plaka tanıma 
sistemi bu noktada atılan önemli bir adım. 
Buna benzer olarak Road Blocker veya mantar 
bariyer sistemlerinin de AVM’lerde zorunlu 
hale getirilmesiyle daha güçlü güvenlik tedbiri 
alınmalı’’diyor. 

Sertifikalarını sorgulaması şart

Road Blocker, mantar bariyer sistemleri ile 
entegreli çalışan araç altı tarama sistemlerinin 
AVM güvenliğinde standart bir uygulama 
haline gelmesi gerektiğini belirten Koray Kartal, 
ürünlerin sertifikalı olmasının da hayati derecede 
önemli olduğuna dikkat çekiyor. 

AVM’LERDE SERTİFİKALI ARAÇ GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ 
ZORUNLU OLMALI

Avrupa’da yaşanan toplumsal terör olayları pek çok noktada güvenlik ihtiyacını beraberinde getiriyor. Arma Kontrol, 
özellikle AVM gibi kamuya açık alanlarda mutlaka entegre güvenlik sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğine dikkat 
çekerek, güvenlik zafiyetinin minimum seviyeye indirilebileceğinin altını çiziyor. 

Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, merdiven 
altı diye tabir edilen üreticilerin hiçbir belge 
olmaksızın kamu güvenliğini önemli derecede 
tehlikeye atan ürünleri piyasaya sunduklarını 
ifade ederek; “Firmaların sunmuş oldukları test 
belgelerinin uluslararası onaylanmış kuruluşlar 
tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri 
tarafından verilmiş olması gerekir. Güvenlik 
tedbirlerini bu ürünlerle yapan işletmeler 
sertifikalarını sorgulamalı ve hangi belgelere 
sahip olduğunu öğrenmeli’’ diye konuşuyor. 

Araç geçiş kontrol sistemleri ile maksimum 
seviye güvenlik

Dünyada güvenlik harcamalarının 2016’ya göre 
%10 oranında artış gösterdiğini dile getiren Arma 
Kontrol CEO’su Koray Kartal, Arma Kontrol 
ürünlerinin diğer güvenlik sistemleriyle entegreli 
çalışarak AVM güvenliğini maksimum seviyeye 
taşınabileceğine dikkat çekiyor. Kurulduğu 
günden bugüne 3000’den fazla projeye imza 
atan Arma Kontrol, sadece AVM değil, insan 
popülasyonunun yoğun olduğu okul, hastane, 
şehir meydanları gibi alanlarda da güvenlik 
ürünleriyle hizmet veriyor. 

Koray Kartal
Arma Kontrol CEO’su
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Van tarihinin en büyük özel sektör yatırımı Van 
AVM, kente ve çevre illerin sosyal yaşamına katkı 
sağlamaya devam ediyor. Açıldığı günden bu 
yana düzenlediği sayısız kültür, sanat ve söyleşi 
etkinlikleriyle kentin sosyal buluşma mekânı olan 
Van AVM, bu defa ünlü rock grubu GRİPİN’i 
ağırladı.

GRİPİN'in her yaştan hayranı konserden saatler 
önce etkinlik alanında beklemeye başladı. AVM 
önündeki Cumhuriyet Caddesi grubun sevenleri 
ile doldu. Birol Namoğlu (vokal), Murat Başdoğan 
(gitar), Arda İnceoğlu (bas gitar, klavye) ve İlker 
Baliç’ten (davul) oluşan GRİPİN grubu, ‘Sen 
gidiyorsun’, ‘Aşk nerden nereye’, ‘Beni boş yere 
yorma’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun 
gerçekleştirdiği konserde GRİPİN’in güçlü 
performansı Vanlı hayranlarına keyifli saatler 
yaşattı. Tüm dinleyiciler GRİPİN'e coşkuyla eşlik 
etti. Bu yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduklarını 
dile getiren grup, konser sonunda Van AVM'ye 
konseri gerçekleştirdiği ve kendilerini Vanlı 
hayranlarıyla bir araya getirdiği için teşekkür etti.

VAN AVM’DE GRİPİN COŞKUSU
Van AVM, sonbahar etkinlikleri kapsamında Türk rock müziğinin 
önemli gruplarından GRİPİN’i ağırladı. Van AVM önündeki Cumhuriyet 
Caddesi üzerinde gerçekleşen konser yoğun ilgi gördü. Van’dan ve 
çevre illerden gelen GRİPİN hayranları şarkıları hep birlikte seslendirdi.
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TÜRKİYE’NİN İLK MOBİLYA VE DEKORASYON AVM’Sİ PENDİK'TE

Evlenecek ve evini yenileyecek olanlar için ev 
yaşamına dair tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı 
altında bulma imkânının sunulacağı Home 
City AVM JLL’nin yönetiminde, Ocak 2018’de 
kapılarını açacak. Pendik Tem Bağlantı Yolu 
Üzeri ve Sabiha Gökçen Havalimanı Karşısında 
bulunan Home City AVM’den, İstanbul’un 
Anadolu yakasındaki tüm lokasyonlara ve 
Kocaeli’ye çok kısa sürede ulaşılabilecek. 50 bin 
metrekare net alana sahip olan projede, yaklaşık 
120 marka yer alacak. Çocuk oyun alanı, yeme 
içme alanları ve kafeleriyle de Home City AVM, 
alışverişin çok keyifle yapılabileceği bir mekan 
olacak.

Başta mobilya ve ev dekorasyonu olmak üzere bir evin ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında toplayacak 
olan Home City Pendik AVM; Türkiye’nin ilk uzman merkezi olarak hizmete girmeye hazırlanıyor. Mobilya, 

aksesuar, ev tekstili, aydınlatma, yer döşeme, hırdavat, halı, beyaz eşya, züccaciye alanlarında 
sektör devlerinin buluşacağı Home City AVM, konsept yapısı, geniş olanakları ve cazip fırsatlarıyla fark 

yaratacak.
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Primemall Sivas etkinliklerine bir yenisini ekledi. 
Türk Pop müziğin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş ve 
Best Fm Hitnoz programı sunucusu Yasemin 
Şefik Akustik Söyleşisinde sevenleriyle buluştu.
Yasemin Şefik; bu programın bugüne kadar 
yaptığı en samimi röportaj olduğunu belirtirken, 
Sivas’a ilk defa gelen İlyas Yalçıntaş da 
hayranlarının ilgisine sevilen şarkılarıyla karşılık 
verdi. 

Organizasyonu Farkındalık Stüdyosu tarafından 
gerçekleşen etkinlikte konserini Dilberim 
ve Sadem şarkılarıyla noktalayan şarkıcı, 
güler yüzüyle Sivaslıların sevgisini ne kadar 
hakkettiğini ispatladı. 

İLYAS YALÇINTAŞ VE YASEMİN ŞEFİK HAYRANLARIYLA BULUŞTU
Sivas’ın ilk alışveriş merkezi Primemall Sivas’ta 26 Kasım Pazar günü 
gerçekleşen İlyas Yalçıntaş ve Yasemin Şefik Söyleşisine Sivaslılar yoğun 
ilgi gösterdi. 
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“HEDEFİMİZ 35 MİLYAR TL CİROYA 
ULAŞMAK”

Perakende sektörünün gelişimi için Türkiye 
genelinde farklı organizasyonlara imza atan 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF), 
Trabzon’da Karadeniz PERDER ev sahipliğinde 
düzenlediği Perakende Konferansı ile sektörün 
dünü, bugünü ve yarını masaya yatırıldı. TTSO 
Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Vali 
Yardımcısı Nusret Şahin’in konuşmalarıyla açılan 
etkinlik, 500’e yakın perakendeci, tedarikçi ile 
STK temsilcisinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Perakende sektörünün bugünü ve yarınını 
şekillendirmek için Türkiye’nin farklı illerinde 
gerçekleştirilen Perakende Zirvesi bu yıl 
Trabzon'da düzenlendi. Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu önderliğinde, Karadeniz PERDER 
ev sahipliğinde Trabzon Novotel’de başlayan ve 
2 gün süren Karadeniz Perakende Zirvesi'nde, 
perakendenin önemi, sektörde yaşanan gelişmeler 
ve geleceği masaya yatırıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasında yatırımını 
Türkiye'ye yapan, önemli oranda istihdam 
sağlayan, krizlerde ekonominin hareketlenmesine 
en büyük katkılardan birini sağlayan ve yerel 
ekonominin can damarlarından biri olan 
yerel perakendecilerin agresif tutumdan uzak 
çalışmalarını sürdürdüğünü belirten TPF Başkanı 
Mustafa Altunbilek, "Son yıllarda sektörümüzde 
büyük bir rekabet var. Giderek agresifleşen 
rekabet ortamında yerel zincirler olarak bizler, 
sektörümüzün önünde engel olan sorunlara 
çözüm üretmek, çalışanlarımızı donanımlı hale 
getirmek, sektöre yeni teknolojiler kazandırmak, 

KARADENİZ PERAKENDE ZİRVESİ BAŞLADI

üreticimizi, tedarikçimizi, iş ortaklarımızı ve 
marketlerimizde alışveriş yapan müşterilerimize 
değer yaratmak için zaman mevhumu 
gözetmeksizin çalışıyoruz” dedi.

Yerel zincirlerin bu yaklaşımı ile toplam market 
grupları içerisinde istihdam payını % 40'a, satış 
payını ise %35,3'e çıkardığına dikkat çeken 
Altunbilek şöyle konuştu;

"Toplam gıdadaki yerel zincir marketlerin satış 
payı %9,8'e ulaştı. Son 2 yılda yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen ülke ekonomimizi 
desteklemeye ve çift haneli büyümeye devam 
ettik. Yerel zincirler olarak 30 milyar TL ciroya 
imza atıyoruz. Yıl sonunda yine çift haneli 
büyüme oranına imza atmaya hazırlanıyoruz. 
Biliyoruz ki sektörümüzün gelişimine yönelik 
yapılacak her yeni düzenleme, her girişim bizlere 
büyüme olarak yansıyacak. Tüketicilerimiz 
market arabalarını daha ucuza dolduracak. 
Bizim büyümemiz, ülkemizin büyümesi demek. 
Tüketici harcamalarının devam ettiği, ekonomiye 
olan güvenin sürdüğü bir ortam demek. Bizlerin 
istihdama, ülke ekonomisine katkısının artması 
demek. Hedefimiz 2017'yi yine çift haneli 
büyüme ile tamamlayıp, 35 milyar TL ciroya 
ulaşmak."

“FİYAT ARTIŞININ SORUMLUSU OLARAK 
GÖRÜLMEK İSTEMİYORUZ”

Türkiye genelinden 500'e yakın sektör temsilcisini 
ağırlayan organizasyonda Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu'nun tüketicilerin alışverişlerinde 
sepetlerini daha ucuza doldurabilmeleri için 
hükümetçe verilecek görev her ne ise hazır 

olduklarını kaydeden Mustafa Altunbilek; 
"Perakendeciler olarak kamuoyu nezdinde 
gıda fiyatları artışında günah keçisi olarak 
gösterilmekten çok rahatsızız. Ülkemizde gıda 
ürünleri rafa ulaşana dek maalesef çok defa el 
değiştiriyor. Bunun önlemini almak için ilgili 
bakanlıklarımızın önemli girişimleri var. Sebze 
ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde 
uyulması gereken standart uygulamalara 
ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğle ilgili 
görüşmelerimizi Bakanımız Bülent Tüfenkci'yi 
ziyaret ederek paylaştık ve desteklerimizi dile 
getirdik. Bakanlığımızın bu değerli girişimi 
sayesinde ‘Tarlada bu kadar, markette bu kadar’ 
tarzında bizlerin aleyhine olan ve kamuoyunu 
yanıltan, tüketicilerimizi mutsuz eden, güven 
duygusunu zedeleyen söylemler son bulacak. 
Tüketicinin alım gücüne olumlu yansıyacak” 
açıklamasını yaptı.

Karadeniz Perakende Zirvesi’nin açılışında 
konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 
dünyada perakende sektörünün çok önemli bir 
yere ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Dünyada artık ilk 10’a giren firmalar arasında 
perakendeciler artmaya başladı. Dünyada 
özellikle ilk 10 şirketin cirosunun %50’sini 
perakendecilerin ciroları oluşturuyor. Türkiye’de 
de perakende sektörünün işyerleri arasındaki 
oranı %26’ya ulaştı. Bizi yakından ilgilendiren ve 
ülkenin en büyük sorunlarından biri istihdam. Bu 
konuda da perakendecilik sektörünün ülkeye çok 
büyük katkısı olduğunu görüyoruz. İstihdamın 
%13’ü perakendecilik sektöründe. Ülkenin 
Gayri Safi Milli Hasılasında da perakendecilik 
sektörünün payı %12’lere yükseldi. Tüm bunları 
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birleştirdiğimiz zaman yerli perakendecilerin 
oranının artmasını arzu ediyoruz.”

“SEKTÖR GÜLERYÜZLE GELİŞECEK”

Başkan Hacısalihoğlu, sektörün gelişmesinde 
önemli sorunlar da olduğunu belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Yeni kanuni düzenlemelerin olması gerekiyor. 
Gelişen sektör ve rekabetle birlikte kalite 
elbette tüketiciye yansıyacak. Bunun yanında 
perakendeciye yansıyan kar oranlarının düşmesi, 
belki de maliyetine satışlar sektörü zor duruma 
sokacak konulardır. Geleceğe bakış açısı, stratejik 
plan ve eylem planlarının geliştirilmesi önemli. 
Tabandan görüşleri bir araya getirmek suretiyle 
geleceğin planlanmasında önemli kararlar 
ortaya çıkar. Özellikle halkın bilinçlendirilmesi 
sektörün gelişiminde çok önemli bir yer tutuyor. 
Sorunları çok yakından takip ediyoruz. Odalara 
gelecek olan sorunlar bizlerin aracılığıyla TOBB 
ve Bakanlığa iletilebilmektedir. Ama özellikle 
sektörün kendi sorunlarını çözecek sistemleri 
de kurması gerek. Dernekler ve federasyona bu 
konuda büyük görev düşüyor. Geleceğe dönük en 
büyük sorunumuz istihdam ve birebir hizmetin 
akışı yönünden eğitimdir. Devlet desteklerinden 
de yararlanmak suretiyle eğitimleri işbaşı 
eğitimi şeklinde yapabiliriz. Buna önem vermek 
gerekiyor. Yerli perakende zincirlerimiz için 
de şunu söyleyebiliriz; güler yüzle hizmetle 
başlamak gerek ki sektör gelişsin. Gelecekte 
eğitim çok çok önemli bir yer tutacak. Sektör öyle 
gelişiyor ki, dünyayı takip edip, dünyayla nasıl 
paralellik izleyebiliriz, daha kaliteli ürünlere ve 
uluslararası standartlara nasıl en kısa zamanda 
uluşabiliriz konularının ele alınması gerekiyor. 

Sektörün gelişmesi ancak bu şekilde olacaktır. En 
küçük fikir bile çok çok önemlidir.”

“ÖRNEK BİR YAPI KURDUNUZ”

Yerel zincirlerin yaptıkları işleri önemsediklerini, 
Türkiye’ye örnek bir hareketle yerel zincirlerin 
TPF çatısı altında toplandıklarını belirten 
Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin ise şunları 
kaydetti;

“2023, 2071 hedeflerine koşan bu ülkenin 
belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için yerel 
zincirler olarak büyük çaba sarf ediyorsunuz. 
İnsanlar sabah sofralarında mutluysa o günü 
mutlu geçirir. Ülkenin geleceğine mutlu şekilde 

koşar. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna 
aynı fiyattan ürün almaya, tüketicileriniz ile 
buluşturmaya çalışıyorsunuz. Bölgesel fiyat 
farklılıklarının tüketiciye yansıtılmamasında 
büyük rolünüz var.”

“TÜRKİYE PERAKENDE SEKTÖRÜ 
AVRUPANIN EN HIZLI BÜYÜYENİ”

Zirveye “Perakendenin dünü, bugünü ve yarını” 
sunumu ile katılan P&G Lokal Perakende Kanalı 
Direktörü Armağan Sürmeli, 10 yıl önceki 
öngörülerin tutmadığını, tek tutarlı öngörünün 
sektörünün büyüyeceği olduğunu belirterek, “10 
yıl önce ABD ve Avrupa’dan yabancı oyuncuların 
sektöre hakim olacağı öngörülüyordu. Şu an Türk 
firmalar üzerinden giden bir perakende sektörü 
var. Türk firmaları rüştünü dünyaya ispatladı. Öte 
yandan hipermarket formatlarının büyüyeceği 
öngörülüyordu. O da tutmadı. Bugün Türkiye’de 
400 ve bin metrekare yatırım yapısı daha çok 
büyüdü. Sektörün AB ülkeleri ile büyümesini 
kıyasladığımızda Türkiye hızla büyümeye 
devam ediyor. AB ülkelerinde %4 büyüme 
büyük bir başarı olarak görülürken, Türkiye 
%14 ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen perakende 
ülkesi. Genç ve büyüyen, eskisine göre daha çok 
araştıran, eğitim seviyesi yükselen, istekleri farklı 
bir nüfusa sahibiz. Yeni yeni kategoriler ortaya 
çıkmaya başladı. Ülkemizdeki göçmen sayısı 
3 milyona yaklaştı. Bizim bir parçamız olmuş 
durumdalar. Genç nüfusun, tüketicilerin ne 
istediğini iyi bilirsek, sektörün gelişimini daha 
sağlıklı inşa edebiliriz. P&G olarak 1987’den 
bugüne 2 milyar TL’lik yatırım yaptık. Biz bu 
ülkenin büyümeye devam edeceğine inanıyoruz. 
Büyüme sırasında anlık hızlı değişimler 
yaşanabiliyor. Artık mağaza açmak önemli bir 
gündem değil. Bugünün en önemli konusu kaç 
mağazada karlılık sağlandığı. Üreticilerle yerel 
zincirlerin mağaza bazlı aksiyon planlarının 
hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Mustafa Altunbilek
TPF Başkanı 

Nusret Şahin
Trabzon Vali Yardımcısı
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Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı, dünyanın 
en büyük uluslararası perakende ve gayrimenkul 
fuarı MAPIC, 15-17 Kasım tarihlerinde 
Fransa Cannes’da 23. defa gerçekleştirildi. 3 
günde toplam 9.500 ziyaretin gerçekleştirildiği 
fuarda uluslararası arenaya Türk perakende 
markalarını tek çatı altında tanıtmak için 2014 
yılında Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 
önderliğinde kurulan ve bu yıl İstanbul Hazır 
Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB)’nin desteğiyle oluşturulan sinerjinin 
de etkisiyle global hedefler doğrultusunda 

ALANININ EN BÜYÜK FUARI MAPIC’TE HEDEFLER AŞILDI, 
ULUSLARARASI GÖRÜŞME SAYISI 510’U BULDU

büyük adımlar atıldı. Türk perakende markaları,  
hedeflenenin de üzerinde uluslararası iş 
görüşmeleri gerçekleştirerek globalleşme 
yolundaki kararlılıklarını ortaya koydular. Bu yıl 
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile İstanbul 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) sinerjisiyle organize edilen Turkish 
Brands standında yer alan 11 firma için global iş 
planları çerçevesinde 400 B2B organize edilirken, 
yoğun ilgi sonucunda B2B sayısı 510’a yükseldi. 
MAPIC’te Turkish Brands çatısı altında temsil 
edilen markalar ise Altınyıldız Classics, Avva, 

Colin’s, D’S Damat, Doğtaş, Gönül Kahvesi, İnci, 
Kiğılı, Network, Roman ve Tudors’tan oluştu. 
 MAPIC 2017’de 88 firma ve 250 ziyaretçiyle 
temsil edilen Türkiye’ye yönelik ilgiyi ortaya 
koyan bir diğer gösterge ise her yıl geleneksel 
olarak Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği 
(AYD) tarafından organize edilen ve Türkiye 
markalarının üst düzey isimlerini ve uluslararası 
yatırımcıları bir araya getiren yemek oldu. 
Türkiye’den ve dünyanın diğer ülkelerinden 
yüzlerce yatırımcıyı bir araya getiren AYD 
Akşam Yemeği, geleceğe yönelik global 

Fransa Cannes’da 15-17 Kasım tarihleri arasında kapılarını 23. defa açan MAPIC’te Türkiye, bu yıl 
çok daha güçlü bir şekilde temsil edildi. Türkiye temsilcisi Alkaş tarafından organize edilen çalışmalar 

doğrultusunda fuarda Türkiye, 88 firma ve 250 ziyaretçiyle yer aldı. MAPIC’te Turkish Brands çatısı altında 
temsil edilen Altınyıldız Classics, Avva, Colin’s, D’S Damat, Doğtaş, Gönül Kahvesi, İnci, Kiğılı, Network, 

Roman ve Tudors, yurtdışı planları doğrultusunda hedeflenen 400 B2B’yi de aşarak 510 rakamına ulaştılar.
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işbirlikleri için bir kez daha sağlam bir zemin 
yaratarak beklenilenin de üzerinde ilgi görerek 
yemeğe Türkiye ve uluslararası çevrelerden 200 
kişi katıldı. Türkiye’deki fırsatların dünyaya 
anlatılması hedefiyle her yıl düzenlenen ve bu 
yıl “Discover in Vogue: Turkish Brands” ismiyle 
düzenlenen Türkiye Ana Oturumu ise yine ulusal 
ve uluslararası çevrelerden yoğun ilgi gördü. 
Oturumun ardından Turkish Brands standında 
uluslararası yatırımcıların da katılımıyla 
gerçekleşen kokteylde network yapılarak yeni 
işbirlikleri için ilk adımlar atıldı. 

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği 
(AYD)’nin MAPIC’in ilk gününde 
gerçekleştirdiği geleneksel yemek de büyük 
bir ilgi gördü. Türk markalarından üst düzey 
isimlerin katıldığı yemekte ağırlık, uluslararası 
yatırımcılardan yana oldu. Türkiye’den ve 
dünyanın diğer ülkelerinden yüzlerce yatırımcıyı 
bir araya getiren AYD Akşam Yemeği, geleceğe 
yönelik global işbirlikleri için bir kez daha sağlam 
bir zemin yarattı.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, büyük 
bir başarıyla tamamlanan MAPIC 2017’nin 
hedeflerin de üzerinde uluslararası iş 
görüşmelerine sahne olmasını, “Türk perakende 
markalarının globalleşme yönündeki kararlılıkları 
kadar, uluslararası firmaların Türkiye ilgisini de 
gösteriyor” sözleriyle yorumladı. Aközer, 510 
B2B’de özellikle Doğu Avrupa ve Körfez ülkeleri 
başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleriyle yapılan 
görüşmelerin yoğunluk taşıdığının altını çizdi. 
MAPIC 2017’ye ilişkin istatistikler ise fuarın bir 
kez daha dünya perakendecileri için adeta çekim 
merkezi olduğunu ortaya koydu. Fuarda 80 ülke 
temsil edilirken, katılımcı perakendeci sayısı 
2.100’e ulaştı. Yatırımcı firma katılımı 1.000’i 
bulurken, katılımcılardan 500’ü yeni firmalardan 
oluştu. 700 standın yer aldığı fuarı toplamda 
9.500 kişi ziyaret etti. 

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü 
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 

Ciro endeksinde yaşadığımız sürdürülebilir artış, 
gündemin etkisini taşıyor. Okulların başlamasıyla birlikte 
ciro endeksinde %8,5’luk artış gözlemliyoruz. Diğer 
yandan eylül ayında açıklanan enflasyon oranı %11,20 
civarında seyrediyor. Çeyrek bazlı bir değerlendirme 
yaptığımızda ise 19,4’lük artışın nedeni, geçtiğimiz yıl 
yaşadığımız menfur darbe girişiminin ardından 3.’üncü 
çeyrekte sadece %1,6 artış yaşanmış olması... Diğer 
yandan ÖTV indiriminin 30 Eylül’de sona ereceğine dair 
yapılan bilgilendirmeler de bu ay içinde yapılan teknoloji 
alışverişlerini artırmış durumda… Ziyaretçi sayısında 
yaşanan azalmaya rağmen ciro endeksinde gözlemlenen 
artış ise AVM’leri tercih eden ziyaretçilerin geçtiğimiz 
aylardan daha yüksek bütçelerde ve verimli alışveriş 
yaptığını ortaya koyuyor. Bu durum da perakendeci 
açısından olumlu bir gelişme.
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AVM Ciro Endeksi Eylül’de %8,5’la Yükselişini Sürdürürken, 3. Çeyrek 
Artışı %19,4 oldu
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Eylül 
ayı sonuçları açıklandı.Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2017 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı 
ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %8,5 artış kaydederek 216 puana ulaştı.

AVM Endeksi verileri üçüncü çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 19,4 artış gösterdi. 
Endeks, 2017 üçüncü çeyrek döneminde 228 puana ulaştı. AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Eylül 2017’de 
İstanbul’da 958 TL, Anadolu’da 731 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Eylül 2017’de 822 TL oldu.

Çeyrek bazda metrekare verimliliği 870 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %19,3’lük bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Teknoloji kategorisi yükselişini sürdürüyor…

Eylül ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı %38,5 ile teknoloji kategorisinde yaşandı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile 
karşılaştırıldığında AVM’lerdeki yiyecek içecek kategori ciroları %12,8, giyim kategori ciroları %0,9, ayakkabı kategori ciroları 
%0,5 ve diğer* alanlar kategori ciroları %13,7 ile artış gösterdi. Hipermarket kategori cirolarında ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %1,2 azalış gözlemlendi.
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %1,9’luk azalış göze 
çarpıyor.



Moda / MALl&MOTTO

65

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 4

6.
 S

ay
ı /

 A
ra

lık
 2

01
7



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 4

6.
 S

ay
ı /

 A
ra

lık
 2

01
7

66

Türkiye’nin lider kişisel bakım marketi Gratis, 
500’üncü mağazasını Aksaray ilinde açtı. Açılış, 
Gratis CEO’su Bahadır Özbek’in katılımı ile 
gerçekleşti. Bahadır Özbek gerçekleşen açılışta, 
500’üncü mağazaya ulaşmanın Gratis markası 
için olduğu kadar, sektör ve ülke için de önemli 
bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Özbek, 
yılda 100’er mağaza açma başarısını üst üste 3 
yıl gerçekleştirdiklerine, bu büyüme ile 76 ilde 
500 mağazaya çıkarak Türkiye kişisel bakım 
sektöründe uzak ara lider marka olma başarısına 
ulaştıklarına dikkat çekti.

Aksaray mağazası çalışanları ve Gratis 
yöneticileri ile açılışı gerçekleştiren Bahadır 

500 MAĞAZAYA ULAŞAN GRATİS HEDEF BÜYÜTTÜ
Gratis, 500’üncü mağazasını Aksaray ilinde açtı. Mağaza açılışını gerçekleştiren Gratis CEO’su Bahadır 

Özbek, Gratis’in Türkiye’ye uygun koşullarda girmek isteyen uluslararası markalar için çok önemli bir 
kanal olduğunu ve bu marka sayılarının önümüzdeki dönemde artacağını söyledi. Özbek ayrıca 

Gratis’in bir dünya markası olma yolunda hazırlandığının sinyalini vererek, Gratis’i uluslararası arenada 
da başarılı bir oyuncu yapma hedefinde olduklarını belirtti.

Özbek, konuşmasında “500’üncü mağazamızın 
açılışını kutladığımız bu özel günde her şeyden 
önce müşterilerimize teşekkür ediyoruz. 
Uluslararası oyuncuların arasında onların 
sevgileri ve ilgileri ile Türkiye'de lider marka 
olduk. Sayıları 4 bine ulaşan çalışanlarımıza 
verdikleri güç için, bu yolda başından beri 
bizleri yalnız bırakmayan tüm tedarikçilerimize 
de verdikleri destek için çok teşekkür ederiz” 
dedi. Bahadır Özbek, dünya markalarının 
Türkiye pazarında uygun koşullarda tüketici ile 
buluşturma stratejilerinin de bu başarıda büyük 
rol sahibi olduğunu söyledi.

%100 Türk markası olmanın, tüketicilerin 

beklentilerini anlamada ve en uygun şekilde 
karşılamada önemli bir yeri olduğunu belirten 
Bahadır Özbek ayrıca Gratis’e ait markaların 
ürün gamlarını da bu beklentilere göre 
şekillendirdiklerini belirtti. Özbek ayrıca 
“Gratis, sektörde Türkiye’ye girmek isteyen 
uluslararası markalar için de çok önemli bir 
kanal durumunda. Dünyanın önde gelen 
markalarını, Türkiye pazarında tüketicilerimiz 
ile en uygun koşullar altında buluşturmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Özbek, konuşmasında Gratis’in bir dünya 
markası olma yolunda hazırlandığının 
sinyalini de verdi. Bundan sonra hedefimiz; 
Türkiye'de doğan ve büyüyen bu markayı, 
uluslararası arenada da başarılı bir oyuncu 
yapmak olacaktır şeklinde konuşan Özbek, 
“Markamızı yurt dışına açmaya hazırlarken, 
Türkiye'deki büyümemizi de aynı hız 
ve kararlılıkla sürdürerek liderliğimizi 
koruyacağız” dedi.

500’üncü mağazaya özel kampanya

Gratis, 500’üncü mağazaya ulaşma başarısını 
tüketicilerle birlikte kutlamak için çok özel bir 
kampanyaya daha imza attı. 500’üncü mağaza 
açılışına özel olarak düzenlenen kampanya 
kapsamında tüm Gratis mağazalarında, 17 ve 
18 Kasım tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 
olan %50 indirim fırsatı sundu.
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şehrin ilk alışveriş merkezi olarak Park 328 AVM, 
şehrin havasını değiştirdi. 
Düzenlediği kampanya ve çekilişlerle ziyaretçi 
memnuniyetini güçlendirirken etkinliklerle de 
şehir hayatını renklendirdi.

19 Kasım ‘da organizasyonu Farkındalık 
Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen Fettah 
Can mini konser ve imza etkinliği büyük ilgi 
gördü. Etkinlikte Osmaniye 7 Ocak Spor Klübü 
Tekvando Balkan Şampiyonası’nda  ödül kazanan 
Merve Kekeç ödülünü Fettah Can’dan aldı.

PARK 328 AVM’DE FETTAH CAN COŞKUSU
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Tüm sene heyecanla beklenen 
Victoria's Secret şovu için geri 
sayım başladı. Defileye saatler 
kala sahne arkasında yoğun 
çalışmalar sürüyor. Modellerin Saç 
ve makyaj hazırlıkları rengarenk 
görüntülere sahne oluyor.

Defilenin güzellik sırlarında, yoğun 
doğal dalgalı saçlar, pürüzsüz 
bir ten, hafif pembe ve aydınlık 
yanaklar iken, gözlerde iddialı 
bakışlar için ince bir eyeliner 
uygulaması göze çarpıyor.

VICTORIA'S SECRET ŞOVU İÇİN SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR! 

Etklinlik videosunu izlemek 
için okutunuz.
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Senenin en merakla beklenen moda şovu Victoria's Secret defilesinin sona ermesinin ardından, 
kutlamalar hızla başladı. Aralarında Türkiye'den Tülin Şahin'in de bulunduğu, ''Pembe'' Halı'da birçok 

ünlü isim yer aldı.

Mohamed Hadid

Cindy BrunaMaria Borges

Josephine Skriver

Tülin Şahin

Shiva Safai
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Kanatların, saç aksesuarlarının ve renklerin 
önemli rol oynadığı defilede ayakkabı tasarımları, 
ünlü tasarımcı Brian Atwood’a emanetti.

Dünyanın heyecanla takip ettiği Victoria’s Secret 
defilesinde bu sene 55 model 88 farklı kombini 
tanıttı. Balmain işbirliğinden doğan Punk Angel 
teması, 23 kombin ile şimdiye kadarki en geniş 
şov koleksiyonu oldu.

YILIN MERAKLA BEKLENEN MODA ŞOVU VICTORIA’S SECRET 
FASHION SHOw, ÇİN’İN ŞANGHAY ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞTİ!

Şimdiye kadarki en büyük 
Victoria’s Secret podyumunda 
yürüyen modeller, Nomadic 
Adventure, Porcelain Angels, 
Goddesses, A Winter’s Tale, 
Millenial Nation ve Balmain 
işbirliğinden doğan Punk Angel 
adlı 6 ana tema içerisinde 
bu heyecan verici şovu 
gerçekleştirdiler.
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USLA 5.'Sİ DÜZENLENEN SIRHA FUAR'INDA SPONSOR 
OLARAK YERİNİ ALDI

Emel Arslan Güryıldız
USLA Yönetim Kurulu Başkanı

Fuarın ilk günü stantta ünlü şef Murat Bozok 
ile ‘’Güncel Gastronomik Trendler’’ söyleşisi 
beğeni ile izlendi. İkinci gün Türkiye’nin ilk SCA 
sertifikalı kahve kavurucusu Ömer Aydın’ın   ‘’ 
Baristalık Standartları ve SCA ‘’ açıklamaları 
büyük ilgi gördü. 

Uluslararası  Servis ve Lezzet 
Akademisi ( USLA ) 16-18 
Kasım tarihlerinde İstanbul 
Kongre Merkezinde 5.’si 
gerçekleşen HORECA           
(Hotel,Restaurant,Cafe ) 
sektörünün en büyük ve en 
prestijli uluslararası buluşması  
SIRHA Fuarında eğitim sponsoru 
olarak yerini aldı.
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Emel Arslan Güryıldız Nedim Atilla

Üç gün süren fuarda USLA, stant ziyaretçilerine 
lezzetli ikramlarda bulundu. Düzenledikleri 
‘’Kör Tadım Etkinliği’’ ile katılanlara keyifli anlar 
yaşattılar.

17 Kasım’da fuarın diğer stand konuğu 
Nedim Atilla oldu. ‘’ Zengin Anadolu Mutfak 
Kültürü’’ konuşması ile geçmişten günümüze 
deneyimlerini paylaştı. Emel Başdoğan ise ‘’Kilo 
Kontrolü ‘’ konusunda açıklamalarda bulundu.‘’ 
USLA Akademi Farklı Lezzetler’’ sohbetine 
katılan basın mensuplarına USLA Akademi’den 
workshop etkinliği hediye edildi. 
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Birbirinden farklı ve güncel 
içerikleriyle gezginlere gidilecek 
rotalar hakkında bilgi veren 
seyahat platformu Yoldasin.com, 
2016 yılında dünyanın en çok 
ziyaret edilen müzelerini açıkladı.

Zaman yolculuğunun simgesi müzeler, 
seyahatseverlerin sıkça ziyaret ettiği alanların 
başında geliyor. Dünyanın birçok yerinde, farklı 
dönemlerden kalma eserlere ev sahipliği yapan 
çok önemli müzeler bulunuyor. Özellikle bazı 
müzelerin ünü dünyanın her yerine yayıldığı için 
ülkeyi ziyaret eden turistler tarafından oldukça 
ilgi çekiyor ve ülke turizmine büyük katkı 
sağlıyor.

Yoldasin.com kurucusu ve Genel Yayın 
Yönetmeni Eda Özsoy, “Yoldasin.com gezginler 
için bir nevi dijital pusula görevi görüyor. 
Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de 
muhakkak gidilmesi, görülmesi gereken 
yerleri, restoranları, otelleri, alışveriş ve eğlence 
yerlerini seyahatseverlerle paylaşıyoruz. Ayrıca 
içeriklerimiz arasında ülkeler hakkında ilginç 
ve herkes tarafından bilinmeyen bilgiler de 
bulunuyor. Seyahat tutkunları sitemizde yer alan 
bilgilerle gidilen ülkelere daha farklı bir gözle 
bakma imkanı buluyor” dedi.

Gezginlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında 
müzeler geldiğini belirten Özsoy, müzelerin 
özellikle tarih ve kültür odaklı rotaların 
vazgeçilmezleri arasında olduğunu, dünyada 
farklı ilgi ve zevklere hitap eden müzeler 
bulunduğunu söyledi. Seyahat tutkunlarının 
Yoldasin.com’da hem şaşırtıcı hem bilgilendiren 
içeriklerle karşılaşabileceğini hatırlatan Özsoy, bu 
amaçla gezginler için geçtiğimiz yıl dünyanın en 
çok ziyaretçi çeken müzelerini kaleme aldıklarını 
sözlerine ekledi.

İşte Yoldasin.com’dan 2016 yılında dünyanın en 
çok ziyaret edilen 10 popüler müzesi:

1. Çin Ulusal Müzesi, Pekin, Çin

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 7 milyon 550 bin

Başkent Pekin’de yer alan Çin Ulusal Müzesi, her 
yıl artan ziyaretçi sayısıyla 2016 yılında dünyanın 
en çok ziyaret edilen müzesi olarak dikkatleri 
çekiyor. Bu unvanı Paris’teki Louvre Müzesi’nden 
alan Çin Ulusal Müzesi’ni 2015 yılına oranla 
%3.6’lık bir artışla 7 milyon 550 bin kişi ziyaret 
etti. Tiananmen Meydanı’nın doğusunda kalan 
müzenin kapalı alanı yaklaşık 200 bin metrekare 
büyüklüğüyle misafirlerini ağırlıyor. Müzede Çin 
tarihi ve kültüründen Buda heykellerine kadar 

DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 MÜZESİ

birçok önemli eser bulunuyor. 1959 yılında 
açılan müzenin renovasyon çalışmaları tam 4 yıl 
sürdü. 2011 yılında tekrar açılan müze dünyanın 
en büyük modern müzeleri arasında gösteriliyor.

2. Ulusal Hava ve Uzay Müzesi, Washington, 
ABD

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 7 milyon 500 bin

ABD’nin başkenti Washington’daki Ulusal 
Hava ve Uzay Müzesi 7,5 milyon ziyaretçiye 
ev sahipliği yaptı. 2015 yılına göre ziyaretçi 
sayısında %8.7’lik bir artış yaşayan Ulusal Hava 
Uzay Müzesi’nde dünyanın en büyük hava ve 
uzay aracı koleksiyonu bulunuyor. 1976 yılından 
beri hizmet veren müzenin iki binasında içinde 
binlerce ürün sergileniyor. Havacılık, gezegen 
bilimleri ve uzay keşifleri konularıyla alakalı 
sergiler vitrinlerde yer alıyor. Aynı zamanda 
müzede bazı eğitim programları, aktiviteler, 
konferanslar ve performanslar sunuluyor. 
Uçuş bilimi ve teknolojisi hakkında yapılan 
uygulamalar düzenli olarak gelen ziyaretçilere 
aktarılıyor.

3. Louvre Müzesi, Paris, Fransa

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 7 milyon 400 bin

Fransa’nın başkenti Paris, çok özel bir müzeye 
ev sahipliği yapıyor. Ülke turizmine de büyük 
katkı sağlayan Louvre Müzesi, dünyanın en 
büyük müzesi konumunda bulunuyor. Louvre, 
dünyanın birçok noktasından ziyaretçi ağırlasa 
da, geçtiğimiz yıl terör nedeniyle ziyaretçi 
sayısında 2015 yılına oranla yaklaşık 1 milyon 
300 bin azalma yaşamış. Ancak müze hala 
Fransa’nın en çok ziyaret edilen yerlerin başında 
geliyor. Peki bu müzede neler var? Baştan 
söylemek gerekir ki, müzenin tamamını gezmek 
için 2-3 gün bile yeterli olmayabilir. Louvre 
Müzesi’nde, dünyaca ünlü ressamların eserleri 

görebiliyor. David, Rembrandt, Rubens ve Da 
Vinci gibi birçok ünlü ismin eserleri sergileniyor. 
Burası ayrıca Fransa’nın ilk devlet müzesi olarak 
kayıtlarda yer alıyor.

4. The National Museum of Natural History, 
Washington, ABD

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 7 milyon 100 bin

ABD’nin başkenti Washington bir önemli müzeye 
daha ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl 7 milyon 100 
bin kişinin ziyaret ettiği The National Museum 
of Natural History, 2015’e oranla %2.9’luk artışla 
dördüncü sırada yer alıyor. Burası, ABD’deki 
National Mall’da bulunan bir doğa tarihi 
müzesidir. The National Museum of Natural 
History’de bulunduğumuz gezegenin hikayesini, 
yaşamın keşfi ile ilgili araştırmalar, aktiviteler, 
sergiler ve toplanan kaynaklar sergileniyor. Müze 
devasa büyüklüğüyle dünyanın her yerinden 
gelen misafirlerini ağırlıyor. Toplam 18 futbol 
sahasından daha geniş bir alana yayılan bu müze 
dünyanın en büyük doğal tarih koleksiyonuna ev 
sahipliği yapıyor.

5. Metropolitan Sanat Müzesi, New York, ABD

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 6 milyon 700 bin

Metropolitan Sanat Müzesi, dünyanın en 
büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesi 
konumunda bulunuyor. 1870 yılında kurulan 
Metropolitan Sanat Müzesi’nde, dünyanın 
önde gelen ressamlarına ve heykeltıraşlarına 
ait eserler sergileniyor. Müzede yaklaşık 2 
milyonun üzerinde eser bulunuyor. Müzede 
Paul Cezanne’dan Gustav Klimt’e, Greco’dan 
Rauschenberg’e kadar aklınıza gelebilecek birçok 
ünlü sanatçının eserleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 
6.7 milyon ziyaretçisiyle dünyanın en çok ziyaret 
edilen sanat galerisi unvanını kazanan bu müzeyi 
ABD’ye giden sanatseverler görmeden ayrılmıyor.

Şangay Bilim ve Teknoloji Müzesi 
Şangay, Çin
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6. British Museum, Londra, İngiltere

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 6 milyon 420 bin

Kuruluşu 1700’lü yıllara dayanan Londra’daki 
British müzesi, eski çağ ve etnografya 
koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. 
Londra’nın sembollerinden biri haline gelen 
müze, ev sahipliği yaptığı eserlerle şehrin 
en geniş tarihi dokusunu oluşturuyor. Doğa 
bilimci olan Sir Hans Sloane’nin bıraktığı 69.253 
parça olduğu söylenen eserler koruma altına 
alınıp müze oluşturulmuş. 300 yıllık bir tarihi 
barındıran eserleri ile aynı zamanda dünyada 
ilk kurulan müze unvanına da sahip Londra 
British Museum, Fransız mimari üslubu ile 
inşa edilmiş. Bu müzenin geçtiğimiz yıllara 
oranla ziyaretçi sayısında azalma gözlemleniyor. 
2015 yılına göre ziyaretçi sayısında % 5.9’luk 
bir gerileme yaşanan müzede, bu sayının 
önümüzdeki dönemlerde artacağı düşünülüyor.

7. Şangay Bilim ve Teknoloji Müzesi, Şangay, 
Çin

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 6 milyon 316 bin

Çin’de yer alan bu müze, bilim ve teknolojiye 
merakı olmayanların bile ilgisini çekiyor. 
Müzede birbirinden farklı temalar konu 
ediliyor. Dünyayı keşif, robotlar dünyası, 
hayvanlar alemi gibi birçok kişide merak 
uyandırabilecek onlarca konu bulunuyor. Ancak 
bunlar arasında en çok ilgiyi bilimsel deneylerin 
sergilendiği bölüm geliyor. Zihin gücüyle 
hareket ettirilen nesnelerden, göz yanılmalarına 
kadar birçok ilginç olaylar ziyaretçilerle 
buluşuyor. Burada ayrıca teknoloji ve bilim 
alanında eğitim içeren gösteriler de yapılıyor. 
Buraya olan ilgi her geçen dönem artıyor. Öyle 

ki, 2015 yılına göre ziyaretçi sayısında %6.2’lik bir 
artış gözlemleniyor.

8. Ulusal Galeri, Londra, İngiltere

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 6 milyon 263 bin

1824 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’nın en 
işlek meydanı olan Trafalgar Square’de kurulan 
Ulusal Galeri (National Gallery) 2300’den fazla 
parçanın olduğu koleksiyona sahip muhteşem 
bir müze olarak öne çıkıyor. 13-20. yüzyıl 
aralığındaki birçok çok tabloya sahip olan 
müzede dünyaca ünlü sanatçıların eserleri 
bulunuyor. Londra’daki birçok müze gibi ücretsiz 

olan Ulusal Galeri’de Leonardo da Vinci, Bellini, 
Van Gogh gibi sanatçıların eserleri misafirleri 
büyülüyor.

9. Vatikan Müzeleri, Vatikan

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 6 milyon 67 bin

Katolik dünyasının ruhani merkezi olan 
Vatikan’da yer alan bu müze dünyanın en 
değerli hazinelerini barındırıyor. Önemli sanat 
eserlerine ev sahipliği yapan müzede toplam 54 
galeri bulunuyor. Bu galerilerden en değerlisi 
ise Sistine Şapeli’dir. Vatikan Müzesi’nde 
Eski Mısır, Antik Yunan ve Büyük Roma 
İmparatorluğundan kalma eserler bulunuyor. 
Raphael, Micheangelo ve Donatello gibi 
Rönesans döneminin en ünlü sanatçılarının en 
değerli eserleri de yine Vatikan Müzesi’nde yer 
alıyor.

10. Tate Modern, Londra, İngiltere

2016 yılı ziyaretçi sayısı: 5 milyon 839 bin

Tate Modern Müzesi, Londra’da yer alan 
ulusal ve uluslararası modern sanat eserlerinin 
sergilendiği bir müze olarak dikkat çekiyor. 
Burada modern İngiliz sanatının en önemli 
isimlerinin eserleri bulunuyor. Aralarında Lynn 
Chadwick, Henry Moore, Barbara Hepworth, 
Francis Bacon, David Hockney, Richard Smith, 
Frank Bowling, Peter Black, Tony Cragg, Barry 
Flanagan gibi sanatçıların çalışmaları oldukça 
dikkat çekiyor. Burası, 2015 yılına göre en çok 
artış gösteren müze olarak kayıtlara geçiyor. 
2016 yılında 5 milyon 839 bin ziyaretçisiyle 
%23.9’luk bir artış yaşayan Tate Modern’in 
önümüzdeki yıllarda üst sıraları zorlayacağı 
konuşuluyor.Louvre Müzesi 

Paris, Fransa

Vatikan Müzeleri 
Vatikan
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Bu yıl 45’incisi hazırlanan 2018 Pirelli 
Takvimi’nin gala yemeği, ABD’nin başkenti 
New York’ta bulunan Manhattan Center’da 
gerçekleşti. Pirelli Grubu CEO’su Marco 
Tronchetti Provera’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen geceye, Naomi Campbell, Puff 
Daddy, Isabel Huppert gibi birbirinden ünlü 
davetliler katıldı.

Gecenin en ilgi çeken konukları takvimde 
de birlikte poz veren İngiliz süper model 
ve oyuncu Naomi Campbell ve Amerikalı 
yapımcı, rapçi, plak şirketi yöneticisi Puff 
Daddy (Sean John Combs) oldu. Geceye de 
birlikte gelen ikili medya mensuplarının yoğun 
ilgisi ile karşılaştı. Naomi Campbell 4. Kez 
Pirelli Takvimi’nde yer almanın heyecanını 
yaşadı. Rol aldığı 110’dan fazla filmle birçok 
başarıya imza atan Hollywood’un ünlü 
oyuncularından Isabel Huppert de gecenin 
önemli isimleri arasındaydı.

Alice’in Harikalar Diyarı New York’taydı

Pirelli 2018 Takvimi’nin fotoğrafçısı Tim 
Walker ve Pirelli Takvim için kamera 
karşısına geçen yeteneklerin birçoğu gecede 
boy gösterdi. Bu yıl Pirelli Takvimi’nde yer 
alan isimler, Sudan asıllı Avustralyalı model 
Adut Akech, Gana asıllı İngiliz model ve 
feminist aktivist Adwoa Aboah, Senegal 
asıllı Alman model Alpha Dia, Benin 
asıllı Amerikalı oyuncu ve model Djimon 
Hounsou, Güney Sudan asıllı Avustralyalı 
model Duckie Thot, Gambiyalı kadın hakları 
aktivisti Jaha Dukureh, İngiliz model King 
Owusu, Amerikalı rapçi ve şarkıcı Lil Yachty, 
Meksikalı-Kenyalı oyuncu Lupita Nyong’o, 
İngiliz süper model ve oyuncu Naomi 
Campbell, Amerikalı oyuncu, televizyon 
yıldızı ve müzisyen RuPaul, Amerikalı oyuncu 

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR 2018 PIRELLI TAKVİMİ 
GALASINDA BULUŞTU

Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her 
yıl merakla beklenen takvimi, 
New York’ta düzenlenen gala 
yemeğiyle tanıtıldı. Manhattan 
Center’da düzenlenen gala 
yemeğine, takvimde yer alan 
İngiliz süper model ve oyuncu 
Naomi Campbell, oyuncu ve 
model Djimon Hounsou ve 
Amerikalı yapımcı, rapçi, plak 
şirketi yöneticisi Puff Daddy (Sean 
John Combs) gibi yıldızları katıldı.

Danielle Bernstein

Jaha Dukureh

Djimon Hounsou
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Sasha Lane, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve besteci, 
oyuncu, yapımcı ve girişimci Sean “Diddy” 
Combs, Amerikalı model Slick Woods, 
Güney Afrikalı model ve avukat Thando 
Hopa, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar 
ve televizyon sunucusu Whoopi Goldberg, 
İngiliz model Wilson Oryema ve İngiliz 
stil danışmanı, moda tasarımcısı ve şarkıcı 
Zoe Bedeaux idi. Gala, 2018 Pirelli Takvimi 
konsepti olan Alice Harikalar Diyarında 
konseptine uygun bir şekilde dekore edildi.

Pirelli Türkiye’yi CEO Gian Paolo Gatti 
Comini’nin temsil ettiği gecede dünyaca ünlü 
Momix’in gösterileri ve İtalyan asıllı İngiliz 
şarkıcı Jack Savoretti’nin şarkıları ile konuklar 
keyifli zaman geçirdiler. Sınırlı sayıda basılacak 
olan 2018 Pirelli Takvimi, her ülkede seçkin bir 
kesime hediye ediliyor.

Bu kez farklılıklar öne çıktı

İngiliz fotoğrafçı Tim Walker tarafından 
hazırlanan Pirelli Takvimi’nin 45. sayısı, 
çeşitliliğe dikkat çekmek için dünyaca en ünlü 
siyahi yıldızları bir araya getirdi. Tim Walker 

bu yüzden İngiliz edebiyatının klasiklerinden 
Alice Harikalar Diyarında eserini çok farklı 
bir şekilde yorumladı. Böylece 1987 Pirelli 
Takvimi’nden sonra ikinci kez sadece siyahi 
yeteneklerden oluşan bir kadro takvimde yer aldı.

Central Park’ta Çılgın Şapkacı Rallisi

2018 Pirelli Takvimi gününün ilgi çekici bir diğer 
etkinliği de New York Manhattan’daki meşhur 
Central Park’ta düzenlenen “Çılgın Şapkacı 
Rallisi” (The Mad Hatters Rally) oldu. Pirelli 
tarafından desteklenen rallide, takvimin bu yılki 
konseptini oluşturan Alice Harikalar Diyarı’nda 
karakterlerinin kıyafetlerini giyerek onlarca kişi 
Central Park’ta bisiklet sürdü. Böylece Pirelli’nin 
P Zero Velo ile bisiklet lastiği pazarına dönüşü de 
takvim ile duyurulmuş oldu.

Duckie Thot

Joy Behar

Jack Savoretti
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Bu yıl ikincisi düzenlenen Dijital Topuklar 
Zirvesi’nde “Z kuşağına Hitap Etmenin 
İncelikleri” oturumunun sponsoru olan 
Teknosa, 7-16 yaş aralığındaki çocukların dijital 
mecralarda kamuoyuna açık olarak paylaştığı 
1 milyon 600 bin datayı inceledi. Teknosa’nın 
yaptığı araştırma ışığında, oturumda dijital 
dünyada çocukların varlığı, ilgi alanları, iletişim 
biçimleri ve güvenliği ele alındı.

Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü Ayşegül 
Bahçıvanoğlu, zirveye ikinci yılında da destek 
vermekten mutluluk duyduklarını belirterek 
şunları söyledi: “Herkesi kucaklayan ve teknoloji 
ile buluşturan bir marka olarak Z kuşağının 
dijital dünyadaki tercihlerini, davranışlarını ve 
yetişkinlerin Z kuşağına bakışını sosyal dinleme 
metoduyla analiz ettik. Araştırmamızdan çıkan 
sonuçları da Dijital Topuklar Zirvesi aracılığıyla 
hem dijital dünyanın etkileyicileri hem de 
ebeveynlerle paylaşıyoruz.”

Z Kuşağının %97’si YouTube’da

Yapılan araştırmaya göre, dijital dünyanın 
içine doğup orada yetişen Z kuşağı, %97 oranı 
ile en çok YouTube’da varlık gösteriyor. Kendi 
yaşıtlarının günlük hayatını yakından takip 
eden bu nesil, günün trendlerine uygun olarak 
eğlenceli videolar üreten kanallara abone oluyor, 
sevdikleri oyunların videolarını izliyor.

Dijital dünyada çocukların konuştuğu konuların 
başında %38 oranı ile oyun başlığı gelirken, bu 
oran çocuğun oyun karakterleri ve oynadığı 
oyunlardan ne kadar etkilendiğinin de göstergesi 
oluyor. Z kuşağının diğer ilgi alanları ise %34 
ile trendleri ve gündemi takip ettikleri Vlog’lar, 
%19 ile yaşıtlarının gündelik aktiviteleri, %6 
ile oyuncaklar ve %3 ile çocuk kanalları olarak 
sıralanıyor.

Z kuşağı iletişimde mizahı öne çıkarıyor

Teknosa araştırmasında, Z kuşağının iletişim 

Z KUŞAĞI EN ÇOK OYUN KONUŞUYOR, EN FAZLA YOUTUBE’DA 
ZAMAN GEÇİRİYORLAR

ve konuşma dilinde öne çıkan özellikleri de 
ortaya çıkıyor. Fenomenlerin %35’i spontane ve 
mizahi bir iletişim tonu tercih ederken, sırasıyla 
%28’i heyecanlarını belli eden, %25’i ikili 
konuşma şeklinde, %6’sı bilgilendirici ve %6’sı 
ise arkadaşlarıyla konuşur gibi samimi bir dil 
kullanıyor.

Çocukların iletişim içeriklerini kimin 
yönlendirdiği konusunda ise bir eşitlik söz 
konusu. Çocuklar, kendi içeriklerini üretmekte 
istekli olduğu kadar, aileler de aynı oranda 
onlara destek oluyor. Çocukların %37’si içerik 
konularını kendi üretirken, %37’si ailesinden 
destek alıyor. Geriye kalan %26’sı ise bu işi 
profesyonel olarak yapan kişiler tarafından 
yönlendiriliyor.

Dijital dünya gelişimi olumlu etkiliyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından 
birisi ise dijital dünyanın çocukların sosyal 
hayatına etkisi. Dijitalleşme, davranış biçimlerini 

değiştiriyor. Yüz yüze iletişimi kısıtlı hale getiren 
dijital dünya, %30 oranında çocukların sosyallik 
durumunu olumsuz etkilerken, çocukların 
gelişimi ve eğitimine olumlu katkısı ise %37 
olarak belirleniyor.

Dijital dünya, okul hayatına %22 etki ederken, 
aile içi iletişim ve kültürel değişimlere etkisi %11 
olarak görülüyor.

Yetişkinler tehlikelere karşı tepki veriyor

Yetişkinler, dijital dünyada aktif olan Z kuşağına 
dair endişe ve kaygılarını da sıklıkla paylaşıyor. 
Dijital ortamda “çocukların kullanılması” olarak 
tabir edilen yabancılar ile kontrol dışı iletişim, 
%77 oranıyla en fazla paylaşım alan konu olarak 
göze çarpıyor. Siber zorbalık olarak adlandırılan, 
dijital ortamda psikolojik etkileme durumu 
ise ebeveynler arasında %13 ile yine en çok 
konuşulan konular arasında. Bağımlılık tehlikesi 
ise genel kanının aksine %10 oranla son sıralarda 
yer alıyor.

Türkiye’nin tek dijital kadın 
zirvesi olan Dijital Topuklar’ın 
bu yıl panel konularına taşıdığı 
“Z kuşağına Hitap Etmenin 
İncelikleri” oturumu, Teknosa 
desteği ile gerçekleşti. Z kuşağını 
mercek altına alan 1 milyon 
600 bin datayı ‘sosyal dinleme’ 
tekniği ile araştıran Teknosa, 
özellikle ebeveynlere ışık tutacak 
araştırma sonuçlarını zirve 
katılımcılarıyla paylaştı.

Ayşegül Bahçıvanoğlu
Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

Biz insanlar sosyal varlıklarız. Yıllar boyu bizlere 
yalnız kalmanın kötü bir şey olduğu ve milletçe 
tüm temennilerimizi hep birlikte olmanın 
mutluluğuyla anlatıldı. Elbette ki bir arada olmak 
bir şeyler paylaşabilmek oldukça güzel. İnsanı 
hayata bağlayan etkileşim, konuşabilmek, başka 
birilerini yakınında hissedebilmektir. Fakat 
biraz da yalnız olmanın bize neler katacağından 
bahsetmek isterim. Kendimizle baş başa kalmak, 
toplum içinde kendimize ifade edemediğimiz 
tarafımızla yüz yüze gelmek de bir o kadar 
faydalıdır. Birey olmanın, tek başına da bu 
hayatta var olabileceğimizin kendimize kanıtıdır. 

Tek başına zaman geçirdiğinizde neler 
yaparsınız? Mesela biraz yürüyüş ya da bir kafede 
oturup bir kahve içebilmek size ne hissettirir? 
Eminim bunu çok sık yapanlarınız da vardır ne 
zamandır tek başıma kalamıyorum diyenleriniz 
de vardır. Bir keresinde bir arkadaşım çocukları 
olduktan sonra hiç tek başına kalamadığından 
bahsetmişti. “Tek başına sinemaya gitmek, bir 
şeyler yapmak için can atardım’’ demişti. Bu 
beni oldukça etkilemişti. Aslında hepimizin 
belli zamanlarda yalnız kalmaya ihtiyacı var. Bu 
ruhumuz için de zaman zaman faydalı. 

Kendi özel alanlarımızda kalabilmek, kendine 
zaman ayırabilmek o kadar kıymetli ki. Eşimiz 
de olsa çocuklarımıza dönüşümlü zaman 

KENDİNLE BAŞBAŞA

Kendinizle baş başa kalmayı 
sever misiniz? İçinizden gelen 
sesleri, etrafınızda kimse 
olmadığında enine boyuna 
düşünüp tartma ihtiyacınız olur 
mu?

ayırarak zamanımızın en azından belli bir 
kısmını kendimize ayırmalıyız. Biraz tazelenmek, 
kendimizi dinlemek, hayattaki beklentilerimiz 
üzerinde biraz düşünmek, içinde bulunduğumuz 
yaşın güzelliklerine şükredip yaşadığımız 
hayatın değerini kendimize hatırlatmak 
hepimize iyi gelecektir. Küçük çocuklu anneleri 
ayrı tutuyorum dünyaya gelen bir varlığın 
sorumluluğu belli bir süre hayatımızın belli bir 
kısmını sadece ona ayırarak geçirebilmek tabiî ki 
bu normal bir durum ama sorumluluk bir nebze 
olsun gevşediğinde kendinize bu zamanı yaratın. 

Kendinizi yenileyip tazelemezsiniz ailenize de 
verimli, anlayışlı, odaklı olamazsınız. Bunu 
sadece dışarıya çıkmak olarak düşünmeyin 
sevdiğiniz bir filmi izlemek, okumak isteyip 
bir türlü okuyamadığınız bir kitaba ayrılan 
zaman bile sizi içinde bulunduğunuz günlük 
aktivitelerden bir nebze olsun uzaklaştıracaktır.

Kendimizi takdir edebilmek, bu zamana kadar 
yaptıklarımızı, neler başardıklarımızı bundan 
sonra neler yapmak istediğimizi bilmek, bununla 
ilgili kendimize yeni hedefler belirlemek geleceğe 

dair içimizde umut da oluşturacaktır. Bu zaman 
zarfında da pozitif cümleler kullanarak, neleri 
yaparsam hangi davranışlarımı istediğim 
şekilde değiştirebilirsem, hangi sevmediğim 
alışkanlıklarımdan uzak kalırsam bana 
daha faydalı olur diye ufak notlar alırsak bu 
ayırdığınız küçük zamanlardan verim alabiliriz.

Kendi ruhumuzu beslemezsek sevdiklerimizi 
de körelmiş duygular ve monoton ruh halimizle 
besleyemeyiz. Unutmayalım ki çocuklarımızın 
anlayamaz diye düşündüğümüz her duygu 
durumunu hissediyorlar eğer bir ebeveyn 
bu olumsuz duygu durumlarını alışkanlık 
haline getiriyor ama ben çocuğuma bunu 
belli etmiyorum dese de bunun büyük bir 
yanılgı olduğunu belirtmek isterim. Bu sürekli 
maruz kalınan duygu durumu, onların da 
kendi benliklerinde zamanla değersizlik 
duygusu oluşturabilir. Siz kendinize bir şeyler 
katın ki, onlar da ebeveynlerinden almaları 
gereken sevecen, pozitif duygu durumunu 
modelleyebilsin. Çocuklar söylediklerimizden 
çok yaptıklarımızı, davranışlarımızı örnek 
alırlar. 
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Çikolatadan yapılmış Çırağan Sarayı ve adeta 
yeni yıl dilekleriyle yolculuğa çıkan çikolata treni 
otelin en göz alıcı noktalarında misafirlere görsel 
bir şölen yaşatırken, Laledan Restoran’ın girişinde 
bulunan dev “Gingerbread House” ise görenleri 
büyülüyor. Bu dev evin içinde birbirinden leziz 
kurabiyeler, süsler, noel ve yeni yılı yansıtan 
hediyelikler sunulacak. Yaratıcı tasarımlarıyla göz 
dolduran Şebnem Event Design & Management 
tarafından hazırlanan görkemli yılbaşı ağacı 
aralık ayı boyunca Çırağan Palace Kempinski 
İstanbul’un otel lobisinde konuklarıyla buluşmayı 
bekliyor. Ağacın içinde bulunan kardan adamlar, 
yılbaşı hediye kutuları, kızaklar, küçük çam 
ağaçları, kütük tahta parçaları, şeker bastonlar ve 
daha birçok süsleme ile #YourPalaceYourHome 
konseptinin sıcaklığı hissettiriliyor.

Yılbaşı Ruhunu Yansıtan Brunch’lar ve 
Akşamüstü Çay Saatleri

Çırağan Sarayı, aralık ayına özel Noel ve Yeni Yıl 
Brunchları ile konuklarını Laledan Restoran’ın 
Boğaz manzarasına karşı 300’den fazla enfes 
lezzetin sunulduğu damak ziyafetine davet ediyor. 
Leziz soslarla hazırlanmış hindilerden şarküteri 
ürünlerine, peynirlerden yöresel tatlara, sıcacık 
böreklere ve birçok leziz noel ve yılbaşı ruhunu 
yansıtan lezzetler enfes bir deneyime dönüşüyor. 
Göz doldurucu çinilerle ve görkemli bir kristal 
avize ile dekore edilmiş İznik Odası ise her köşesi 
uzman pasta şefleri tarafından noel ve yeni yıl 
temalı pazar brunch’larına özel hazırlanmış 
pastalar ve ev yapımı çikolatalarla dolu bir 
“Çikolata Odası”nda sunuluyor. 

İstanbul’un en gözde pasta ve çikolata cenneti 

Gazebo Lounge’da ise aralık ayı boyunca 
akşamüstü çayları yeni yıla özel lezzetlerle 
hazırlanıyor. Hafta sonları sunulan çay 
saatlerine ise, piyano melodileri eşlik edecek.
Noel’e Özel Akşam Yemeği; 24 Aralık 2017

Tarihi Çırağan Sarayı'nın birinci katında yer 
alan, otantik atmosferi ve muhteşem Boğaz 
manzarasıyla fark yaratan Tuğra Restoran, 
24 Aralık 2017 Pazar günü Noel konseptine 
uygun leziz menüsü ile Noel’e özel akşam 
yemeği sunacak. 

Tuğra Restoran’da Yılbaşı Gala Yemeği; 31 
Aralık 2017

Yepyeni bir yıla Çırağan Sarayı’nın ihtişamı 
içinde lükse ve görkeme doya doya girmek 
isteyenleri enfes lezzetler bekliyor. Altın 
yapraklı “Belon” istiridye ıstakoz pilakiden, 
safranlı keklik mantı bohçasına, trüf mantarlı 
kaz ciğerinden siyah havyarlı Karadeniz 
kalkanı filetosuna, baharatlı kestane kıtırlı 
süt kuzuya enfes yemek çeşitleri yılın 
son günü unutulmaz bir akşam yemeği 
deneyimi yaşatıyor. Ayrıca frambuazlı ve 
%60 kakao çikolatalı muhallebi ise damakları 
tatlandırıyor. 

Saray’da Yıl Sonu ve Yeni Yıla Özel Brunch; 
31 Aralık 2017 & 1 Ocak 2018

2017’nin son gününe Saray’ın leziz brunch’ı 
ile elveda derken 1 Ocak 2018 Pazartesi günü 
Laledan Restoran’ın 300’den fazla çeşit ile 
hazırlanan Yıl Sonu ve Yeni Yıl’a özel zengin 
brunch’ı muhteşem bir lezzet şöleni sunuyor. 

Çırağan Sarayı’nda Noel ve Yılbaşı 
Konaklama Paketleri

Noel Konaklama Paketi

Aralık ayının neşesi Noel’i sevdikleriyle 
beraber Çırağan Sarayı’nın lüks ortamında 
geçirmek isteyenler, cazip bir konaklama 
paketiyle unutulmaz bir deneyim 
yaşayacaklar.

Lüks odalarda minimum ve maksimum 3 
gecelik konaklama

Konaklama süresince Boğaz manzaralı 
Laledan Restoran’da her gün açık büfe kahvaltı
Gazebo Lounge’da Noel’e özel lezzetlerin 
sunulduğu Akşamüstü Çay Saati (konaklama 
süresince bir defa)
Saray’ın imza restoranı Tuğra’da Noel Akşam 
Yemeği (24 Aralık)

Yeni Yıl Konaklama Paketi

2018’e lüks ve ihtişam içinde başlangıç 
yapmak isteyenleri Çırağan Palace Kempinski 
İstanbul’da özel konaklama paketleri* bekliyor.

Lüks odalarda 2 gece veya 4 gece konaklama 
seçenekleri

Konaklama süresince Boğaz manzaralı 
Laledan Restoran’da her gün açık büfe kahvaltı
Tuğra Restoran’da iki kişilik Yeni Yıl Gala 
Yemeği
1 Ocak 2018’de Laledan Restoran’da sunulacak 
özel Yeni Yıl Brunch’ı

ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI İSTANBUL’DA GÖRKEMLİ NOEL 
VE YILBAŞI KUTLAMALARI

Çırağan Palace Kempinski 
İstanbul yepyeni bir yılı 
birbirinden şahane ihtişam 
dolu Noel ve Yılbaşı 
aktiviteleriyle karşılıyor. Bu 
yıl #YourPalaceYourHome 
temasıyla noel ve yeni yıl 
aktiviteleri dünyanın dört bir 
yanından gelen misafirlere 
ev sıcaklığı sunarken, göz 
dolduran dekorasyonlar 
konukları eşsiz bir serüvene 
davet ediyor.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

ÖDEM ATICI TARİF

Malzemeler

2 adet enginar
1 çorba kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı deniz tuzu
1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Hazırlanışı ve Kullanımı

Yıkanmış enginarı kabuklarıyla düdüklü tencereye koyup içine sirke ve 
tuzu ilave edip 5 dakika haşlayın. Ayrı bir kasede zeytinyağı ve limon 
suyunu karıştırın, sonra düdüklüden çıkardığınız enginar kabuklarını 

batırıp yiyiniz. Suyunu da içebilirsiniz.

EV YAPIMI ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Malzemeler

5 dal taze nane
5 dal taze adaçayı
5 dal taze fesleğen
5 dal taze biberiye
5 dal taze kekik
500 gr bal

Hazırlanışı ve Kullanımı

Otları iyice yıkayın ve blenderdan geçirin. Bir gün balın içinde bekletin. 
Serin yerde muhafaza ederek, sabah akşam birer tatlı kaşığı alın.

RAHATLATICI VE METABOLİZMA HIZLANDIRICI 
MÜRVER ŞURUBU

Malzemeler

2 litre su
1 tatlı kaşığı ekinezya

1 tatlı kaşığı civanperçemi
1 tatlı kaşığı kuşburnu

1 tatlı kaşığı kurutulmuş mürver
1 çubuk tarçın

2 tatlı kaşığı karanfil
1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı ve Kullanımı

Tüm malzemeleri kapaklı bir tencerede kısık ateşte yaklaşık yarım 
saat kaynatın. Kaynattıktan sonra süzün ve 2 su bardağı su ekleyip 

tekrar kaynatın. Kaynattıktan sonra süzün ve 2 su bardağı su ekleyip 
tekrar kaynatın. Bu işlemi tekrar yapın ve karışımı süzüp ılıması için 

bırakın. Arzuya göre balla tatlandırıp servis edebilirsiniz.

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı
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AYD çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Sürdürülebilirlik Komitesi 
tarafından İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) iş 
birliği ile hayata geçirilen II. Sürdürülebilirlik Çalıştayı, 7 Kasım Salı 
günü, dernek üyelerinin katılımı ile Orijin Maslak’ta düzenlendi.

Sürdürülebilirlik alanında yaşanan gelişmelerin ve bu gelişmelerin 
AVM ve perakende sektöründe yaratacağı değişimin gündeme 
taşındığı çalıştayda, alanında uzman isimler de farklı konu 
başlıklarında görüşlerini paylaştı.

Kanyon İstanbul Projeler Direktörü ve AYD Sürdürülebilirlik Komitesi 
Başkanı Tuncer Kınıklı AYD’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına 

AYD, AVM’LERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ GÜNDEMİNE TAŞIDI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), sürdürülebilirlik 
alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin alışveriş merkezlerine 
olası yansımalarını ‘II. Sürdürülebilirlik Çalıştayı’nda masaya 
yatırdı. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) iş birliği 
ile düzenlenen toplantıda, deneyimler interaktif bir ortamda 
paylaşılırken, AVM’lerde enerji tüketimine yönelik içerikler 
tartışıldı.

ilişkin bilgiler aktarırken, SKD Genel Sekreteri Konca Çalkivik ise 
sürdürülebilirlik ve çevre konularına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Optima Mühendislik Genel Müdürü Cihan Akbulut, Schneider 
Elektrik Proje Geliştirme Müdürü Gökhan Kılıç, Siemens 
Binalarda Enerji Verimliliği Satış Yöneticisi Murat Nayal, Siemens 
Sürdürülebilirlik Yöneticisi Esra Kent ve Zorlu Center Tesis Yönetimi 
Direktörü Bülent Gülcan’ın katılımı ile düzenlenen oturumlarda, 
enerji verimliliği, aydınlatma projeleri, dijital uygulamalara ilişkin 
bilgiler paylaşılırken, yurt içi ve yurt dışından en iyi uygulama 
örnekleri tartışıldı.
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Fatma Fidan

Modern tıpta Hipokrat 2000 yıl kadar önce 
“bütün hastalıklar bağırsakta başlar” demişti. 
Onun ne kadar doğru düşündüğünü, bugün 
yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor. 
Birbiriyle alakasız görünen pek çok hastalığın 
altında bağırsak mikrobiyomuyla ilgili 
sorunların olabileceği her geçen gün daha iyi 
anlaşılıyor. Bağırsaklarımızın sağlık durumu 
bütün vücut sistemlerini etkilemektedir. 
Bağırsakların güçsüzleşmesi veya hasar 
görmesi kronik hastalıklara, obezite, 
ateroskleroz, Tip 2 diyabet, psikiyatrik 
hastalıklar, bağırsak hastalıkları ve 
yaşlanmaya zemin hazırlamaktadır.

Son yıllarda bağırsak 
mikrobiyatasının obezite 
gelişiminde çok önemli 
rol oynadığı kanıtlanmıştır. 
Bağırsak mikrobiyotası 
iştah sinyalizasyonu, enerji 
metabolizması düzenlenmesi, 
bağırsak geçirgenliği artması, 
yağ depolanması, kısa 
zincirli yağ asiti oluşumu, 
gibi farklı mekanizmalarla 
obezitenin oluşmasına 
katkıda bulunur. Bazı 
araştırmalar bakteriyel 
dengesizliklerde özellikle Firmicutes 
bakterilerinin yüksek miktarda bulunduğu 
kişilerde kilo artışı olduğu göstermektedir. 

Yapılan araştırmalar, obezitedeki artışın 
sebebinin sadece beslenme ve genetik 
faktörlerle ilişkili olmadığını ortaya 
çıkarmıştır. Etkili olan diğer faktörün, 
bağırsaklarda yerleşmiş bulunan bakteriler 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu bakteri 
topluluklarına o bölgenin mikrobiyotası 
denilmektedir.

OBEZ BAĞIRSAK
Yapılan başka bir araştırmada, bazı bakteri 
türleri sadece obezlerde bulunurken, bazı 
türlerin ise obezlerde düşük seviyede 
bulunduğu ortaya konmuştur. Ayrıca 
obezlerin bağırsaklarında daha az çeşit 
bakteri olduğu görülmüştür. Bağırsak 
mikrobiyotası, beslenme 
alışkanlıklarımıza göre geçici 
veya daimi olarak değişebilir.

Özetle, bağırsak mikrobiyotası 
genetik ve çevresel faktörlerle oluşsa 
da, beslenme alışkanlıklarımız ile değişip 
dengesi bozularak obeziteye sebep olabiliyor. 
Beslenme alışkanlığımızın sağlıklı olması 
ve antibiyotik kullanımının akılcı olması, 
bağırsak mikrobiyotamızın dengede olmasını, 
dolayısıyla sağlıklı olmamızı sağlayacaktır.

Diyet ve Mikrobiyota;

Günümüz beslenme tedavilerinde kaloriler, 
yağlar, proteinler, karbonhidratlar ve bunların 
dengelenmesi yapılıyor. Unutulan bir faktör, 
bağırsak bakteri yapısını olumlu yönde 
değiştiremezseniz, kilo vermek mümkün 

olmayacaktır. Yapılan bir çalışmada, 
diyet verilen obezlerde bağırsak belirli 
şekilde olanlar kilo veriyor. Yani 
bazı insanlar az kalori alsalar bile 
bağırsak bakterileri kalori üreterek 
zayıflamalarını zorlaştırıyor.

Bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı 
durumda olmasının, kişinin 
genel sağlıklılık durumunu 
etkilemektedir. Bağırsaklarımız, 
insan genomundan 100 kat fazla 
DNA içerir. Bu bakteriler sindirime 
yardımcı olmanın yanında, 
insan vücudunda üretilemeyen 
maddelerin de sentezini yaparak 
beslenmeyi destekler. Önemli 
olan bu bakterileri yerine 
koyabilmek ve beslenmeleri 
için gerekli besini 
verebilmektir.

Probiyotiklerden zengin besinler

Uygun probiyotik kullanımının 
bağırsak florasını dengelediği 
ve kilo kaybına yardımcı 
olduğu çeşitli çalışmalarda 
gösterilmiştir. Doğal olarak 
besinlerde bulunan Probiyotikler; 
Ayran, peynir,yoğurt,lahana 
turşusu,bitter çikolata.

Anne sütü

Mikrobiyota, doğumla birlikte gelişmeye başlar. 
En az 6 ay enne sütü verilmelidir. Yaşamın ilk 
aylarında bebeklerin mikrobiyotasında daha çok 
sütü sindiren bifidobakteriler bulunmaktadır.

Fermante besinler

Fermantasyon işlemi bakteriler ve mayalar 
kullanılarak gerçekleştirildiği için bu ürünleri 
tüketmek bagırsak floranıza katkı sağlar. Yoğurt, 
kefir, lahana turşusu,

Polifenollerden zengin besinler

Yaban mersini, kahve, zeytin yağı gibi 
polifenollerden zengin besinlerin mikrobiyom 
ortamında iyileşme sağlayarak dejeneratif 
hastalıklara karşı korunmada anlamlı bir rol 
oynadığı gösterilmiştir.

Probiyotik desteği alın!

Probiyotikler ince ve kalın bağırsaklarda 
yaşayan yararlı bakterilerdir. Bağırsaklarımızda 
kimi zaman kötü bakteriler fazlasıyla çoğalır. 
Kaliteli bir probiyotik destek alarak iyi 
bakteriler çoğalırken zararlı bakterilerinde 

çoğalmasını 
önleyebiliriz.
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Bilgi Teknolojileri sektöründe erkek 
egemenliği devam ediyor, teknoloji dünyası, 
kadın liderle arasındaki mesafeyi koruyor. 
Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık 
şirketi KPMG’nin, Harvey Nash ile birlikte 
bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirdiği dünyanın 
en büyük BT liderliği araştırması, çok büyük 
bir hızla gelişen teknoloji dünyasındaki iş 
rollerinde kadın-erkek eşitliğinin ne durumda 
olduğunu da inceledi.

Dünyayı yıkıp geçen teknolojik gelişim, kadın-erkek eşitliğinde yerinde sayıyor. KPMG’nin Harvey Nash 
ile gerçekleştirdiği 2017 CIO Araştırması, teknoloji sektöründeki kadınların kariyerlerinde ilerleyemediğini 
ortaya koyuyor. Araştırmaya göre sektördeki kadın lider oranı iki yıldır %9’da kaldı. Ancak BT yöneticisi 

kadın sayısı artmasa da bu görevi sürdüren kadınların maaşları artıyor. Araştırma, kadın CIO’ların 
erkeklerden daha fazla zam aldıklarına dikkat çekiyor.

TEKNOLOjİ KADIN LİDERE MESAFELİ

Bu yılki araştırma, BT liderliğinde kadınların 
hayli yavaş ilerlediğini ortaya koydu. Sektörde 
kadınların liderliğe yükselmesi durakladı. 
Şirketlerdeki kadın BT yöneticisi oranı geçen 
yılki gibi %9’da kaldı. Büyük işletmelerde bu oran 
%11’e kadar yükselse de daha küçük şirketlerde 
%8’e kadar düşüyor. Araştırmaya katılan 
şirket yöneticileri, çok hızlı değişen teknoloji 
sektöründe kadın lider konusunda yaşanan bu 
duraklamayı değerlendirdi. BT alanında insan 

kaynağı yetersizliğine dikkat çeken katılımcılar, 
şirketlerin nitelikli personel bulma ve onları 
koruma zorluklarını dile getirdi.
Kadın teknoloji lideri sayısının hayli düşük 
olmasına rağmen araştırmaya katılanların %44’ü, 
şirketlerindeki çeşitlilik oranından memnun 
olduklarını ifade etti. %35’i orandan memnun 
olmadıklarını ve bunu geliştirecek planlamalar 
yaptıklarını belirtti. Sadece %21’lik kesim 
tablodan kesinlikle mutlu olmadıklarını söyledi.

Araştırmaya göre çeşitlilik programlarına erişim, 
işletmenin büyüklüğüne göre değişiyor. BT 
bütçesi 250 milyon dolardan fazla olan şirketlerde 
istihdam edilen teknoloji lideri kadın sayısı 
düşük bütçeli kuruluşlardakilerin neredeyse üç 
katı fazla.

Bu sonucu yorumlayan KPMG Türkiye Bilgi 
Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, 
Şirket Ortağı Sinem Cantürk “Teknoloji odaklı 
kariyerde kadın oranı dünya genelinde artmıyor. 
Teknoloji sektöründe kadınlara karşı bir önyargı 
olduğundan söz edebiliriz. Nüfusun yarısının 
teknoloji sektöründe temsil edilmemesi çok 
anlaşılır bir durum değil. Bu gerçeğin farkına 
vararak yapılan girişimler, geleceğe dönük 
yatırımlar olsa da durum çabucak değişmiyor. 
Oysa sektörde az oranda temsil edilen kadınlar, 
bulundukları her görevde başarılarıyla 
konuşuluyor. Bu alanda önyargıları yıkmak, 
kilitleri kırmak gerekiyor. Türkiye teknoloji 
alanında kadın çalışan ve yönetici oranında 
pek çok ülkenin önünde yer alıyor. Birçok 
uluslararası teknoloji şirketi Türkiye ofislerinin 
liderlerini kadın yöneticiler arasından seçiyor ki 
bu ülkemiz açısından da son derece olumlu bir 
yaklaşım. Başka ülkelere örnek olması açısından 
Türkiye’deki bu başarılı uygulamaların daha da 
artması ve uluslararası arenada farkındalığın 
artırılması için öncülüğümüzü sürdürmemiz 
gerekiyor.” dedi.

Maaş artışı erkeklerden fazla

KPMG ve Harvey Nash’in araştırması, teknoloji 
sektöründeki başka bir gerçeği daha ortaya 
koydu. Sektördeki oranları %10’u bulmasa 
da kadın liderler maaş artışlarında erkeklerin 
önünde gidiyor. Araştırmanın sonuçlarına 
göre geçen yıl kadın CIO’ların maaşları erkek 
meslektaşlarına oranla daha fazla arttı. Maaş 
artışı alan kadın CIO’ların oranı %42 olurken 
maaşı zamlanan erkeklerin oranı %32.

Sinem Cantürk
KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi 
Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı
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Kahve Molası... / MALl&MOTTO

yağmurlar adını çizseydi yüreğime
gözyaşı tufanlarıyla yağmalanmazdı bu sevda
oysa
amansızlığın burçlarında
bencilliği unutup
sencil yaşamak vardı bir zaman
hasret kokulu günlerin tortuları
böyle çökmezdi gözlerime
hani sevdalar sevda gibi yaşanırdı
hani yenilgi sandığın yengiler vardı suskun

yüreğimi kanırtmışlığınla
çekip gitmişliğinleyim
uçurumlarca uzağım sana
kan revanım
bu kadar mı kadük
bu kadar mı derme çatma bu sevda
suskun

çorak toprakların
köhne çatlaklarına ağlarım

Suskun
öyle ölgün öyle perişan
bulutlar kırılır başımın üstünde
ve
bağışlamalar serpiştiririm sulara
yılları unuturum yolları beklerken
gelmezsin suskun
dillenmeden yıllanırsın suskun

tamiri olmaz bitenlerin yarınların gardiyanlığı düşer bize
özü sevdasında saklı suskun
seni anlatmaktan yorgun mektuplar var
iflah olmaz ve
yaralı şiirlerle dolu
dipsiz kuyulardan
şahikalara doğru

al beni götür kendine suskun
üşütmez bizi tenhalıklar
yakışmaz bu öfkeler bize
sevilmişlik kokuyor dudaklarımız
sözlerce serpin bana
ört ateşimi suskun

Kahraman Tazeoğlu
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Rönesans Gayrimenkul, dünyanın en büyük 
şirketlerinin, reklam ve halkla ilişkiler ajansları 
ile sivil toplum kuruluşlarının başvurduğu 
MarCom Ödülleri’nden, 8 AVM’de 2016 yılında 
gerçekleştirdiği CRM projeleri ile 1 Platin, 
4 Gold, Rönesans Eğitim Vakfı ortaklığında 
gerçekleştirdiği Kitap Toplama Kampanyası 
ile de; 1 Platin, 1 Gold, 2 Onur ödülüne layık 
görüldü.

Rönesans Gayrimenkul’un CRM uygulaması 
ile ziyaretçiler; İstanbul, İzmir, Ankara, Adana 
Optimum AVM’lerinde Optimum Club, Kozzy 
AVM’de Kozzy Club ve Maraş, Samsun, Şanlıurfa 
Piazza AVM’lerinde Piazza Club üyesi oldular. 
2016 yılında CRM projesiyle entegreli olarak 

RÖNESANS GAYRİMENKUL’E MARCOM AwARDS’TAN 9 ÖDÜL BİRDEN
Türkiye’nin 7 ilinde 9 alışveriş merkeziyle hizmet veren Rönesans Gayrimenkul dünyanın en önemli 

pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen MarCom Awards’tan 5 Altın, 2 Platin ve 2 Onur olmak 
üzere toplamda 9 ödül kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

çekiliş, anında kazan, puan ve MPİ kurgulu 
çekiliş kampanyaları gerçekleştirildi. Kozzy 
AVM’de 26, Piazza Samsun 19, Piazza Maraş 18, 
Piazza Urfa 16, Optimum Ankara 27, Optimum 
İzmir 23, Optimum İstanbul 21, Optimum 
Adana 22 adet olmak üzere toplamda 172 
kampanya hayata geçirildi.

Rönesans Gayrimenkul ve Rönesans 
Eğitim Vakfı işbirliği ile 2011 yılından beri 
gerçekleştirilen Kitap Toplama Kampanyası 
ile geleceğe umutları yeşerten bir adım 
atıldı. İstanbul Optimum, Kozzy AVM, 
Ankara Optimum, Adana Optimum, İzmir 
Optimum, Samsun Piazza, Kahramanmaraş 
Piazza, Şanlıurfa Piazza AVM’de eş zamanlı 

olarak; “Her Kitap Bir Dünya” sloganıyla 
gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk 
projesiyle; okul kütüphanelerine kitap desteği 
sağlanarak, çocuklar ve gençler binlerce kitapla 
buluşturulurken, yıpranmış ya da güncelliğini 
yitirmiş kitaplar ise geri dönüşüme kazandırıldı.

Dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim programı 
olan Marcom Ödülleri, sektörün uluslararası 
alandaki en önemli ödül programları 
arasında yer alıyor. Marcom Ödülleri’ne her 
yıl 6 binin üzerinde başvuru yapılıyor ve 
ödüller Uluslararası Pazarlama ve İletişim 
Profesyonelleri denetiminde, alanının önde 
gelen uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından 
veriliyor.
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AYŞE TÜTER’DEN 
                      Ayın Menüsü

Ayşe Tüter

AVRAT SALATASI

MALZEMELER:

· 1 demet taze soğan ince kıyılmış
· 3 diş sarımsak
· 1 demet maydanoz
· 1 demet nane
· 3 adet domates
· 2 adet nar (ayıklanmış)
· 2 adet yeşil biber
· 1 tatlı kaşığı pul biber
· 1 kahve fincanı nar pekmezi

YAPILIŞI:

Domates, taze soğan, yeşil biber, maydanoz ,naneyi mercimek büyüklüğünde 
doğrayın. 1 kaba alın ve harmanlayın. Nar pekmezini limonu diğer malzemeleri 
koyun iyice karıştırın Tuz biber ilave edin servis yapın.

MALZEMELER

· Bir bütün hindi

HİNDİYİ MARİNE ETMEK İÇİN

· Bir portakal suyu veya bir limon suyu
· Bir çorba kaşığı bal
· Bir defneyaprağı
· 2-3 Diş sarımsak

· 1 çorba kaşığı ketçap veya salça
· 1 adet bütün soğan

· Tuz
· Karabiber

PİLAV

· 3 Su bardağı baldo pirinç veya pilavlık bulgur
· 3 su bardağı su

· 2 çorba kaşığı badem
· 2 çorba kaşığı dolma fıstığı
· 2 çorba kaşığı kuş üzümü

· 1 soğan rendesi
· 1 çay bardağı zeytinyağı

· Tuz, yenibahar, karabiber, tarçın
· 2 adet kesme şeker
· ½ demet dereotu

· 1 su bardağı kebap kestane

· Süslemek için Portakal, nar, kayısı, siyah üzüm, 
badem

YAPILIŞI:

Hindiyi ateşte iyice tütsüleyin akar suyun altında 
yıkadıktan sonra bir tepsiye alın, bir kapta limon 

suyu,soğan rendesi bal ve ketçapı karıştırın. 
Hindinin içini dışını tuz ve karabiberle iyice ovun 
2-3 yerine bıçak batırarak sarımsakları yerleştirin. 
Hazırladığınız ballı limonlu sosu her tarafına sürün, 

hindiyi önce yağlı kağıda sonra alüminyum folyoya 
sarın fırında 2 saat pişirin tepsiye akan sudan 

tekrar üzerine sürerek üstü açık olarak 20 dakika 
daha pişirin. Bir tencerede zeytinyağı ile soğanı 

soteleyin, pirinci tuzlu sıcak suda 1 saat dinlendirin 
yıkayın süzün. Tencereye ilave edin 1-2 dakika 

kavurun üzerine 3 su bardağı sıcak su, şeker, kuş 
üzümü ve tuzu koyun kısık ateşte 20 dakika pişirin. 
Ufak bir tavada bir kaşık yağ ile fıstık ve bademleri 
pembeleştirin tencereye ilave edin. Harmanlayın 

kestaneleri dere otunu ve baharatları koyup 
karıştırın. Servis tabağına pilavı alın ortasına hindiyi 

koyun, kuru meyve ve mevsim meyveleri ile süsleyin 
servis yapın.

Not: Eğer bulgur ile yaparsanız 3su bardağı bulgura 
3 su bardağı su koyarak yapın.

İÇ PİLAVLI HİNDİ
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Seyahat tutkunlarına dünyanın 
kapılarını açan Prontotour’dan 
kadim tarihi, kültür mozaiği ve 
rengarenk şehirleriyle egzotik Fas 
turları…

Son dönemlerde turistler tarafından yoğun ilgi 
gören ve gezginlerin uğrak noktalarından olan 
Fas, Prontotour’un zengin içerikli turlarıyla 
seyahatseverleri egzotik bir yolculuğa davet 
ediyor. Afrika, Arap ve Avrupa kültüründen 
beslenmiş melez bir yapıya sahip ülke, farklı 
renklerin muhteşem uyumuyla misafirlerini 
büyülüyor.

Fas’ın en önemli şehirlerinden olan ve kızıl 
şehir olarak adlandırılan Marakeş, dünya 
turizminin en çok ilgi çeken şehirleri arasında 
yer alıyor. Prontotour ile Fas turu kapsamında 
Marakeş’te yer alan anıtsal Koutoubia Camii, 
Fas işi mozaik ve ahşap süslemelerle bezeli 
Bahia Sarayı, Saadian Türbeleri görülecek 
yerler arasında bulunuyor. Marakeş Çarşısı’nda 
yer alan geleneksel aktarlardan yöreye özgü 
bitkilerden yapılan bin bir çeşit baharat ve 
çaylar da satın alınabiliyor. UNESCO Milli 
Miraslar Listesi’nde bulunan Afrika’nın en 
hareketli şehir meydanı ünlü Jemaa El Fna’da 
cambazlar, yılan oynatıcıları ve dövmeciler 
etkileyici manzaralar oluşturuyor. Yine adeta 
bir labirenti andıran dünyaca ünlü kapalı çarşı 
Souk’ta birbirinden güzel kumaşlar ve ahşap 

MİSTİK BİR MASAL DİYARI: 

Fas

ürünler satan dükkanlardan alışveriş yapma 
imkanı bulunuyor.

Avangart ruhlu, beyaz şehir Kazablanka turu 
ise Birleşmiş Milletler Meydanı ve Muhammed 
V Bulvarı ile başlıyor. Tarihi Habus Meydanı 
ve dünyanın en büyük camii Hassan II Camii 
görülecek mekanlar arasında yer alıyor. Neo 
Gotik tarzdaki mimarisi ile Kazablanka Katedrali 
bir diğer bilinen adı ile İsa’nın Kutsal Kalbi 
Kilisesi, tüm görkemiyle misafirlerini karşılıyor.

Endülüs kültürüne sahip olan Fas şehri, 
otantik yapısıyla gezginlere unutulmaz anlar 
yaşatırken, develer üzerinde Sahra Çölü turuyla 
seyahatseverler güneşin doğuşu ya da batışının 
muhteşem manzaralarını fotoğraflayarak büyülü 
anları ölümsüzleştiriyor. Rif Dağlarını’nın 
yamacındaki ünlü mavi şehir Chefchaouen 
(Şafşavan) huzurlu atmosferiyle ve masmavi 
sokaklarıyla adeta bir masal dünyasında 
hissettiriyor. Mavi evlerin arasında dolaşırken 
yerel halkın sattığı hediyelik eşyalar alınabiliyor.

Karakteristik mutfağıyla gurme turistlere de hitap 
eden Fas, dünyanın dört bir yanından büyük ilgi 
görüyor. Toprak kaplarda pişirilen et, tavuk ve 
balıkla yapılabilen farklı baharatların kullanıldığı 
ünlü yemekleri Tajin deneyimlenmesi gereken 
lezzetler arasında yer alıyor. Ana yemekler 
dışında bademli tatlıları çok meşhur olan Fas 
mutfağı, Türkiye’den gelen turistlerin damak 
zevkine oldukça uyum sağlıyor.
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

METABOLİZMA VE KİLO ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Vücudunuzun yakıtı olan besinleri 
nasıl yaktığı, ne zaman ne 
yediğiniz ve egzersizleri dikkatli 
planlamayı içeren karmaşık bir 
süreçtir. Metabolizmayı doğru bir 
perspektif içine koymayı ve kilo 
verme programınıza odaklanmayı 
öğrenmelisiniz.

Metabolizma vücudunuzun enerjiyi nasıl 
kullandığı ve kaloriyi harcadığı hızı ifade eder. 
Vücudunuza aldığınız besinleri, vücudunuzdaki 
hücrelere yakıt olarak dönüştüren bir dizi 
biyokimyasal süreç içerir. Dolayısıyla, 
metabolizmanızı hızlandırırsanız, kilo vermek 
daha kolay olacak demektir, değil mi? Aslında 
bu kadar basit değil…

Bir kişinin kilo alması ya da kilo vermesinin 
en büyük faktörü,  metabolizma değildir. 
Kilo kaybınız öncelikle vücudunuzun günlük 
enerji dengesine bağlıdır -günde kaç kalori 
alıyorsunuz veya kaç kalori harcıyorsunuz- gibi 
faktörler ön plana çıkar.

Kilo almanızı veya vermenizi belirleyen şey, 
yaktığınızdan daha fazla kalori tüketmenizdir. 

Egzersiz yoluyla daha fazla kalori yakmak, daha 
fazla yemenizi veya kilo vermenizi sağlayacaktır.
Egzersiz ve diyet, vücudunuzun kalorileri yaşam 
süresi boyunca yakma oranı olan dinlenme 
zamanındaki metabolizma hızınızı artırır. 
Metabolizmanızı artırarak, dinlenme veya 
normal aktivite sırasında yaktığınız kalori 
miktarını artırırsınız; böylece kilo kaybınız 
hızlanır. Dinlenme metabolizma hızı aynı 
zamanda kilo vermeni süreci ve devamında da 
önemli bir rol oynar. Sonuç olarak egzersiz ve 
diyet, birlikte kilo verme sürecinizi destekler.

Metabolizmanızı Hızlandırma: Diyet

Diyetin metabolizma üzerinde büyük etkileri 
olabilir, ancak yalnızca düzenli yemeyi 
sürdürürseniz. Diyetinizde yediğiniz yiyecek 
miktarını azaltmak veya öğünleri atlamak, 
vücudunuzu yağ depolayan açlık moduna sevk 
edebilir, bu durum metabolizmayı yavaşlatabilir 
ve kalıcı kilo verme girişimlerinizi engelleyebilir. 
Metabolik hızınızı arttırmak için bunları 
yapmalısınız:

• Vücudunuza erkenden bir enerji artışı 
sağlayan ve yağ depolamasını engelleyen bir 
kahvaltı hazırlayın ve kahvaltıyı asla atlamayın.

• Metabolizmanızı gün boyu yakacağı yakıtla 
meşgul tutmak için gün içinde mutlaka 
küçük ara öğünler tüketin.

• Yediğiniz yağsız protein miktarını 
artırın. Karbonhidratlar ve yağlarla 
karşılaştırıldığında vücudunuz proteinleri 
sindirirken daha fazla kalori yakar.

Metabolizmanızı Hızlandırma: Egzersiz

Aerobik egzersiz, metabolizmanıza geçici bir 
destek sağlar, ancak egzersiz bittikten kısa bir 
süre sonra durur. Aerobik egzersizin ana rolü, 
kalorileri yakmak ve vücudunuzun günlük 
enerji dengesini etkilemektir.

Güç egzersizleri, dinlenme zamanındaki 
metabolizma hızınızı etkileyebilecek 
egzersiz formudur. Kas kütlesini artırmak, 
metabolizmayı hızlandırır. Aslında, bu 
nedenle metabolizma hızınız yaşlandıkça 
azalır, çünkü yaş ilerledikçe kas 
kaybedersiniz. Kas ve yağ oranları tartıda 
tamamen aynı olmakla birlikte, kas kompakt 
ve aktif bir dokudur ayrıca kalori yakımını 
hızlandırır.

Metabolizmanızı doğal olarak artıracak 
aktiviteler - güç egzersizleri ve yağsız protein 
tüketmek - kilo kaybına katkıda bulunur. 
Ancak, bu faaliyetleri durdurduğunuzda 
vücudunuzun eski metabolizmasına geri 
döneceğini unutmayın. Kilo vermeye devam 
etmek için, hayat boyu sürdürebileceğiniz 
sağlıklı alışkanlıklar edinmeniz gerekir.
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Katkılarıyla...
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Prof. Dr. Semih Akı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

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.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN EGZERSİZ ŞART
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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Ayşegül Zor
Beslenme Uzmanı

Kalp hastalıklarının erkeklerde 
daha çok görüldüğüne 
dair genel bir inanış olsa da 
kadınlarda ölüm nedenlerinin 
başında kalp hastalıkları 
geliyor. Kadınların kalp 
hastalıklarını ciddiye almadığını 
söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Kardiyoloji Uzmanı 
Ayşegül Zor, “Kardiyovasküler 
hastalıklara bağlı ölüm oranı 
son 20 yılda erkeklerde 
azalırken kadınlarda bu 
değişim yaşanamadı” dedi.  
Kalp hastalıklarının kadınlarda 
farklı belirtiler verdiğini 
anlatan Dr. Zor, “Bu durum da 
kadınlarda erken tanı şansının 
kaybedilmesine neden 
olabiliyor” diye konuştu.  

Sağlıksız beslenme, stres, hareketsiz 
yaşam biçimi gibi birçok etkenle dünya 
genelinde kalp hastalıklarının etkilediği kişi 
sayısı ciddiyetini koruyor. Kalp ve damar 
hastalıklarının ölüm nedenlerinde ilk 
sırada yer aldığını söyleyen Anadolu Sağlık 
Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül 
Zor, kadınların kalp hastalıklarını ciddiye 
almadığına dikkat çekti. Dr. Zor, “Amerikan 
istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 500 
bin kadın kalp enfarktüsü geçiriyor, 250 

KALP HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLER 
ERKEKLERDE AZALIYOR, KADINLARDA ARTIYOR 

bin kadın ise koroner arter hastalığı nedeniyle 
hayatını kaybediyor” dedi. Dr. Ayşegül Zor, “Türk 
Kardiyoloji Derneği’nin Tek Harf çalışmasına 
göre ise koroner hastalığı nedeniyle ölümler 45-
75 yaş arasında erkeklerde binde 8, kadınlarda 
binde 4.3” şeklinde konuştu.

Belirti farkı tanıyı geciktiriyor 

Kadınlar ve erkekler arasındaki en önemli 
farkın hastalığın belirtileri olduğunu söyleyen 
Dr. Ayşegül Zor, “Koroner arter hastalığı olan 
kadınlar ve erkekler benzer şekilde göğüs 
ağrısı şikayetiyle hekime başvuruyorlar. 
Kadınlarda erkeklerden farklı olarak göğüs ağrısı 
dışında, nefes darlığı, bulantı, terleme, değişik 
karakterdeki göğüs ağrısı, yorgunluk, hazımsızlık, 
bayılma gibi şikayetler de görülebiliyor” dedi. 
Hastaların bu belirtilerin altında başka nedenler 
aradığını anlatan Dr. Zor, “Bu nedenle kadınlarda 
erken tanı şansı kaybedilebiliyor. Kalp krizi 
geçiren kadınlar bile çok geç acile başvuruyorlar. 
O zaman da balonla, stentle açılma şansı 
kaybedebiliyor” diye konuştu. Dr. Zor, bypass, 
stent gibi cerrahi işlemler sonrasında iyileşme 
sürelerinin kadınlarda daha uzun olduğunu da 
sözlerine ekledi. 

Semptomlar kadınlarda 10 yıl gecikmeli

Koroner arter hastalığı semptomlarının 
kadınlarda erkeklere oranla 10 yıl gecikmeli 
olduğuna dikkat çeken Dr. Zor, “Semptomlar 
kadınlarda özellikle menopozdan 5-6 yıl sonra 
görülmeye başlarken, erkeklerde ise 40’lı 
yaşlardan itibaren görülüyor. Bunun nedeni tam 
olarak bilinmese de menopoz öncesi kadınlarda 
endojen östrojen hormonunun koruyucu 
etkilerine bağlanıyor” dedi.

Kalp yetersizliği olanların %51’i kadınlar

Kalp yetersizliğinin kadınlarda da erkeklerde de 
hastaneye yatışların en önemli sebebi olduğunu 
vurgulayan Dr. Ayşegül Zor “Kalp yetersizliği 
olanların %51’ini kadınlar oluşturuyor. Kalp 
yetersizliğindeki risk faktörleri arasında 
hipertansiyon, koroner arter ve diyabet 
bulunuyor. Diyabet damarlarını bozmasa da 
kalbin gevşeme ya da kasılma fonksiyonlarını 
bozarak soruna neden oluyor. Tüm kalp 
yetersizliği hastalarının büyük çoğunluğunu 
gevşeme bozukluğu olan hastalar oluşturuyor. Bu 
hasta grubunun %65’ini ise kadınlar oluşturuyor” 
dedi.
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Ulaş Özdemir
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Zencefil regl ağrılarını dindiriyor, kanserde 
tümörün küçülmesine yardımcı oluyor
Antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar olarak 
kullanılan zencefil, çay olarak tüketildiğinde 
hamilelik dönemi bulantılarında kullanılabilecek 
en güvenilir çareye dönüşür. Zencefil çayı 
aynı zamanda uzun yolda ortaya çıkan mide 
bulantılarında da etkilidir. Antitümör etkisi 
sayesinde tedavisi zor olan kanser türlerinde 
doktora danışılarak tüketilen zencefil tümörün 
büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir. 
Spor yapan kadınlarda kas ağrılarını ve adet 
dönemindeki ağrıları azalttığına dair çalışmalar 
bulunan zencefil solunum yolu hastalıklarında, 
öksürük, grip ve soğuk algınlığına birebirdir. 
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Fakat kan basıncı 
ve şeker ile ilgili ilaç kullananlar için sakıncalı 
olabileceği unutulmamalıdır. 

Tarçın hafızayı güçlendiriyor
Kan şekerini dengelemesiyle tanınan ve bu 
özelliği ile diyabetik hastalara önerilen tarçın bazı 
diyabet ilaçları ile etkileşime girebilir. Diyabet 
hastalarının tarçın kullanımı ile ilgili doktorlarına 
danışması önemlidir. Kolesterol üstünde de 
dengeleyici etkisi olan tarçının antioksidan, 

SAĞLIK KALKANI BAHARATLAR

antiseptik ve antibakteriyel özellikleri de vardır. 
Kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olan 
tarçın zengin lif içeriği sayesinde sindirimi 
kolaylaştırır. Lösemide kanser hücrelerinin 
çoğalma riskini düşürür. Tarçın sakızı çiğnemek 
veya koklamak hafızayı güçlendirir, Alzheimer 
gibi hastalıklarda yardımcı olarak kullanılabilir.
 
Zerdeçal, osteoporoza karşı koruyor
Zencefil ailesinden olan ve Hindistan safranı 
olarak da bilinen zerdeçalın kullanım alanları 
da safranla benzerlik gösterir. Antienflamatuvar, 
antioksidan, antitümör özellikleri olan zerdeçal 
Alzheimer gibi hastalıklarda kullanılır. Kolon, 
prostat, pankreas, meme kanserlerinde tedaviye 
ek olarak kullanılabilir, ancak öncesinde 
hekime danışmak önemlidir. Artrit, pankreatit, 
enflamatuvar bağırsak hastalıklarında 
ağrıyı azaltıcıdır. Safra taşına karşı doğal 
bir koruyucudur. Kan basıncını düzenler, 
osteoporoza karşı da koruyucu özellikleri 
bulunur. Zerdeçalı günlük beslenmesine dahil 
etmek isteyenler pilav, makarna, et yemekleri, 
yumurta, çorba gibi yemeklere ekleyebilir. 

Omega-3 ve omega-6 karanfil şişkinliği 
önlüyor 
En çok diş ve diş eti hastalıklarına önerilen 
karanfil, lokal anestezik olarak da kullanılabilir. 
Ağız kokusu için de etkili olan karanfil, su 
ve çayda tüketildiğinde şişkinliğe iyi gelir. 
Bitkilerde çok nadir görülen omega-3 ve 
omega-6 barındırmasıyla dikkat çeken zencefil, 
soğuk algınlığı, öksürük gibi bağışıklık sistemi 
hastalıklarında da kullanılabilir. Siyah noktalar, 
sivilceler, cilt lekeleri için birebirdir. Baharat 
ve çay olarak tüketilmesi önerilen karanfil, yağ 
olarak tüketildiğinde yarardan çok zarara neden 

olan bir ürüne dönüşebilir. Mutlaka bir uzmana 
danışılarak kullanılması gereken karanfil yağı; 
direkt olarak içilmemeli, cilde sürülmemeli ve 
seyrelterek kullanılmalıdır. Çocukların kesinlikle 
kullanmaması gereken karanfil yağı mide ve 
bağırsakta dönüşü olmayan ciddi yan ektilere 
neden olup vücutta tahribat yaratabilir. 

Siyah nokta ve sivilcelere karşı: Kimyon
Kan şekerini dengeleyen kimyon, cildi düzenler, 
siyah nokta, sivilce, yaşlılık kırışıklıklarının 
tedavisine yardımcıdır. Yüksek demir içeriği 
sebebiyle kansızlık tedavisinde oldukça etkili 
olan kimyon, astımla savaşır ve bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Aşırı tüketimi karaciğer ve 
böbreklere zarar verebilen kimyonun hamilelik 
döneminde de düşüklere neden olabileceği için 
kullanılmaması önerilir. 

Çalışmayan bağırsaklar için keten tohumu
Omega 3 yağ asitleri ve diyet lifi açısından 
zengin olan keten tohumu sindirim sistemini 
ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını destekler. 
Kan şekeri ve kolesterolün dengede kalmasına 
yardımcıdır. Bu özelliğiyle kalp ve damar 
hastalıklarına karşı da koruyucu olan keten 
tohumu, meme ve prostat kanseri riskini düşürür. 
Suda bekletilip salatalarda kullanılabilir.

Chia kolesterolü dengeler
Omega 3, 6 ve lif içeriği bakımından zengindir. 
Kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Antioksidan 
özelliği sebebiyle kanser riskini düşürür. Süt ve 
suda jelleşme özelliği ile puding, sütlü yumurta 
gibi sevilen birçok tarifte kullanılabilir. Midede 
şiştiği için açlık hissini yatıştırır. Tansiyon 
hastaları uzmana danışarak kullanmalıdır.

Pul biber bağışıklık sistemi ve metabolizmayı 
güçlendirir
Antienflamatuvar ve gaz giderici olarak 
kullanılan pul biber içindeki bileşikler sayesinde 
birlikte yenilen diğer besinlerin vitamin ve 
mineraller emilimini de arttırır. Yüksek miktarda 
C vitamini içerdiğinden doğal antibiyotik 
olarak tanınan pul biberin vücut için mucizevi 
bir besin olduğunu söyleyebiliriz. Bağışıklık 
sistemi ve metabolizmayı güçlendiren pul 
biber antidepresan olarak kullanılabilir. Kanser 
hücrelerinin bastırılmasında da yardımcı olan 
biberin bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği 
unutulmamalıdır. 

Aromaları ile yemeklere lezzet katan baharatların sağlık için de sayısız 
faydası bulunuyor. Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar 
doğru kullanılmadığında ise sağlığı tehdit edebiliyor. Anadolu Sağlık 
Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, zencefil, tarçın, 
biber, karanfil gibi günlük hayatın içindeki baharatların kullanımı ile 
ilgili önemli bilgiler paylaştı. 
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İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bu dönem 
çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve 
biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. 
Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle 
konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısı-
nız. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizi ya-
kınlarınızla tartışmamalı, ketum olmalısınız. 
Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor 
ve dış ilişkilerinizi başarınızı destekleyecek 
yönde kullanmak istiyorsunuz. Olaylar kar-
şısındaki duygusal yaklaşımlarınız günlük 
yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak 
şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz da. 
Parasal konularda gelişmelerde, istediğiniz 
yönde bir rota tutturuyor. Enerjinizdeki artış 
nedeniyle, kendinizi güçlü hissedecek, bunu 
konuşmalarınıza da yansıtacaksınız.

Cesur tavırlar içinde olacaksınız. Bu dönem-
de sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Ka-
rarlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden 
taviz vermeyeceksiniz. Ortak çalışmalarınız 
ve dostluklarınızda hakim bir tavır sergile-
yerek kendi düşüncelerinizi karşı tarafa dikte 
edeceksiniz. Aktif bir imaj sergilemeniz ne-
deniyle, çevrenizdekiler sizin gücünüzden 
yararlanmak isteyebilirler. Eşit iş paylaşım-
ları içinde görünseniz de, onlar üstü örtülü 
bir şekilde sizin himayenizdeler. Bu nedenle 
onlara karşı yapıcı tavırlar içinde olmalısınız. 
Yoğun etkileme gücünüz ile birlikte, iş per-
formansınızda artışlar görülecek. Ortağınızla 
iş yapıyorsanız ve hoşnut değilseniz işte tam 
kurtulmanın sırası. Duygularınızı ve düşün-
celerinizi açıkça söylemekte fayda var. 

Telaşlı heyecanlı ve aktif bir dönem. Kişiselli-
ğiniz ve arkadaşlık ilişkileriniz ön planda ola-
cak. Bireysel arzularınız ön planda olmasına 
rağmen, aktivitelerinizde dostlarınızdan da 
vazgeçemiyorsunuz. İş konusunda çıkabile-
cek bazı aksilikler karşısında hemen paniğe 
kapılmayın ve değişen şartlara uyum göster-
meye çalışın. Karşılaştığınız her ilginç kişiyle, 
mesleki konularda dertleşmek isteyebilirsi-
niz. Düşüncelerinizi gizleyecek ve çevrenize 
güvenmeyeceksiniz. Kazançlarınızla ilgili 
planlarınızı, aileniz de dahil olmak üzere çok 
az kişi ile paylaşabilirsiniz. Maddi konular-
da planlarınız saklamanız olumlu şartları da 
beraberinde getirebilir. . Çalışma arkadaşla-
rınızla birlikte güçlü birliktelik oluşturabilir-
siniz.

Toplumsal egolarınız sınır tanımıyor. Yaşantı-
nıza yeni katılacak kişilerle uyum içinde fikir 
alış verişlerine gireceksiniz. Yaşamdan bir-
çok şey bekliyorsunuz. Düşüncelerinden ya-
rarlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu 
konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. 
Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece 
kolay gelecek. Kariyerinizi genişletmek ama-
cı içindesiniz. Çevrenizdeki mantıklı kişilerin 
desteği, size önemli prestijler kazandıracak. 
İşbirliğine önem vereceğiniz bir ay. Kişisel 
değerlerinizin farkındasınız ve ileri görüşlü 
tavırlarınızla sorumluluğunu aldığınız konu-
larda başarınızı garantiliyorsunuz. Gizlilikle-
re gereksinim duyabilirsiniz. Sır olmayı tercih 
ediyorsunuz. Riskler size yakışıyor ve bu atı-
lımlardan alnınızın akıyla sıyrılıyorsunuz.  

Ortaklıklar konusunda beklemenizde ya-
rar var. Bu dönem, bazı dostlarınızın sizden 
destek beklediğini görecek ve yardım et-
mek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu orta-
ya koyarken, size kazandıracağı avantajları 
da düşünmelisiniz. Karşı tarafın, yapacağı 
hataların sorumluluğunu siz, yüklenmek zo-
runda kalabilirsiniz. Zorlandığınız konularda 
yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeç-
melisiniz. Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle 
paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanaca-
ğınız alanları seçmelisiniz. Bu arada, yakın 
dostlarınızla bile fikirlerinizi paylaşmamalı-
sınız. Ortaklarla çıkabilecek problemler, sür-
tüşmelere neden olacaktır. Çalışmalarınızda, 
sınırlarınızı belli bir düzen arayışı içinde çiz-
diğiniz bir ay içindesiniz.

Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınaya-
cak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 
Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı ola-
cağı bir dönemdesiniz. Onlara gereken des-
teği vermelisiniz Maddesel konulara takıntılı 
olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz 
için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı 
sıkabilir. Bu ay, yeni iş olanakları konusunda 
bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Arkadaş-
larınızın önereceği bazı tekliflere hayır de-
meden önce düşünmelisiniz. Mantığınız ve 
duygularınız arasında denge kurmaya çalı-
şırken, kendinizi baskı altında hissedebilir-
siniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler 
sizi zor durumda bırakacaktır. Sıra dışı dü-
şünceleriniz paylaşmak için, kendinize farklı 
alanlar bulabilirsiniz.
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Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir ay için-
desiniz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Ya-
şamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara 
farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın 
boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Aşırı 
çalışmanız gerekebilir. Enerjinizi bölmeden 
yoğunlaşmalısınız. Yaşam kalitenizi arttırma 
konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olum-
lu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedecek-
siniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktivite-
ler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. 
Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak is-
teyebilirsiniz. Fakat eleştirilere karşı açık de-
ğilsiniz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem 
kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına 
ters gelebilir fakat onları her konuda ikna 
edebileceksiniz. 

Sosyal ilişkilerinizde birlikte olduğunuz ki-
şilerin akılcı yönlerinde faydalanabilirsiniz. 
Çevrenizde bilmediğiniz olayların arkasında-
ki sorunları nasıl takip etmeniz gerektiğini ir-
delemek yerine olayları kendi akışına bırakın. 
Başarılarınızın altında ailenizin size vereceği 
desteğin katkısı olduğunu biliyorsunuz. On-
larla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün 
motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Ki-
şisel kavgalar yerine işlek zekanızı mantıkla 
birleştirebilirsiniz. Olayların çift yönlerini 
düşünecek ve iyi bir kombinasyon sağlaya-
caksınız. Durum değerlendirmesi yapmanız 
gereken bir hafta içindesiniz. Yakın arkadaş-
larınızla birlikte ortak bir fikir oluşturacak-
sınız. Onların ve çevrenizin fikirlerinin ilginç 
olması sizi olumlu etkiliyor. 

Katıldığınız akşam toplantılarında gözünü-
ze hoş gelen biriyle flört edebilirsiniz. Rutin 
düzeninizi bozabilecek aşklara yelken aç-
mamalısınız. Karşınıza yepyeni bir aşk çıka-
caktır. İş arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi 
ve uzun sürecek birlikteliklerin gündeme 
gelmesi söz konusu olacak. Yine yakın çev-
renizle birlikte ortak ve uzun soluklu işler ya-
pacaksınız. Kişiliğinizle ilgili yeni kararlar al-
manız mümkün. Fiziksel, mantıksal ve ruhsal 
açıdan güçlü olmak istediğiniz bu dönemde, 
bazı sabit düşünceleriniz yüzünden aşırıya 
kaçabilirsiniz. Bu nedenle; güçlü arzularınızı 
kontrol etmekte yarar var. Sosyal kişiliğiniz, 
güçlenen özgüveniniz ile birlikte ortaya çı-
kacak ve bazı  aktivitelerde beklemediğiniz 
tanışmalar olacak. 

Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınızın güçlü 
olduğu bir dönem. Girdiğiniz topluluklarda 
istediğiniz her türlü destek istemeseniz de 
oluşacaktır. Çünkü içsel disiplininiz çok fazla 
ve insanlar size güveniyorlar. Yakın ilişkileri-
nizden anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. 
İlginçliğinizin sırrı, farklı boyutlarda olmanız-
dan ileri geliyor. Güzelliklere karşı duyarsız 
olamadığınız için, karşılaştığınız olaylarda 
farklı bir estetik arıyorsunuz. Düşüncelerinizi 
toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Bilin-
çaltınız oldukça karışık ve sizden bekledik-
leri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. 
Oysa kişisel zenginliğiniz çok fazla ve olum-
suz şeyleri fazla düşünmeyin. Olayların üstü-
nüze geldiğini görecek ve sevdiğiniz kişilerin 
düşüncelerine sığınma hissi duyacaksınız. 

Düşündüğünüz olayları çevrenizle pay-
laşmaktan zevk alacağınız bir ay. İletişim 
konusunda oldukça başarılı bir grafik çizi-
yorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş 
bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru 
yapmalısınız.  Bu ay, maddi konularda ilginç 
araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü 
kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerinden 
yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler 
yapacaksınız. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak 
yolculuklar söz konusu olacak. İkili ilişkile-
rinizde geleceğe yönelik kararlar alabilir-
siniz. Bu dönem  yaşamı sorguluyorsunuz. 
Ketum davranışlarınız altında gizli planların 
ve önemli konuların olduğunu çevrenizden 
saklamayı ve sorumluluklarınızı tek başına 
yüklenmeyi seviyorsunuz. 

İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı 
yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark 
ediyorsunuz. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz 
birçok düşünceyi dağıtmayı denemelisiniz. 
Ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı 
zorlayabilirsiniz. Mantık ağırlıklı düşünce-
lerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları 
bulacaksınız. Sadece mantığınıza güveniyor 
ve düşüncelerinizden taviz vermek istemi-
yorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişi-
lerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif 
alacaksınız. Fikirlerinizi karşı tarafa istediği-
niz gibi yansıtabileceksiniz. Bu dönem her 
zamankinden çok daha fazla çalışmak zo-
runda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal 
problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları 
gereğinden fazla irdelememelisiniz.



NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 377.970 1 ANKAmall AVM 436.293 1 Mavibahçe AVM 290.251
2 City's Nişantaşı AVM 353.085 2 Forum Ankara Outlet 142.098 2 TerraCity AVM 238.803
3 Kanyon AVM 251.392 3 Acity Outlet 108.890 3 Espark AVM 119.391
4 İstanbul Cevahir AVM 249.754 4 Kentpark AVM 66.642 4 Forum Gaziantep AVM 119.042
5 Özdilek Park İstanbul AVM 210.785 5 Gordion AVM 66.452 5 Forum Kayseri AVM 116.974
6 Vialand AVM 208.501 6 Cepa AVM 64.890 6 Park Afyon AVM 115.140
7 Trump AVM 138.784 7 Next Level AVM 59.570 7 Gebze Center 114.858
8 Emaar Square Mall AVM 137.005 8 Taurus AVM 49.093 8 Forum Mersin AVM 113.692
9 Marmara Park AVM 117.497 9 Atlantis AVM 48.038 9 Forum Bornova AVM 101.442

10 Brandium AVYM 114.329 10 Nata Vega Outlet 41.857 10 Forum Trabzon AVM 98.964
11 İstinyePark AVM 107.908 11 One Tower AVM 36.503 11 MarkAntalya AVM 97.018
12 Maltepe Park AVM 105.983 12 Podium Ankara AVM 32.235 12 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.099
13 Palladium AVM 97.033 13 Anatolium Ankara AVM 30.563 13 Antalya Migros AVM 86.082
14 Viaport Asia Outlet 95.831 14 Arcadium AVM 30.024 14 Point Bornova AVM 83.403
15 Torium AVM 95.488 15 Kızılay AVM 29.944 15 MalatyaPark AVM 77.297
16 Buyaka AVM 94.707 16 Panora AVYM 27.350 16 Deepo Outlet Center 62.080
17 Capacity AVM 92.150 17 365 AVM 21.122 17 Konya Kent Plaza AVYM 61.995
18 Zorlu Center 88.859 18 Antares AVYM 18.854 18 Primemall Gaziantep AVM 58.558
19 Tepe Nautilus AVM 87.206 19 Tepe Prime Avenue 18.651 19 Forum Çamlık AVM 56.975
20 Mall of İstanbul 86.425 20 Bilkent Center AVM 16.476 20 Novada Konya AVM 56.778

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 67.509 1 ANKAmall AVM 13.722 1 HighWay Outlet AVM 11.806
2 Özdilek Park İstanbul AVM 65.277 2 Atlantis AVM 10.823 2 Sera Kütahya AVM 7.475
3 Kanyon AVM 53.160 3 Antares AVYM 8.328 3 Kayseri Park AVYM 5.693
4 Buyaka AVM 33.141 4 Bilkent Center AVM 5.970 4 MalatyaPark AVM 5.422
5 Galleria Ataköy AVM 32.804 5 Tepe Prime Avenue 5.207 5 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.044
6 Trump AVM 17.555 6 Next Level AVM 4.956 6 Gebze Center 4.751
7 Capitol AVM 16.831 7 Kentpark AVM 4.782 7 TerraCity AVM 4.591
8 Emaar Square Mall AVM 16.093 8 Nata Vega Outlet 4.638 8 Deepo Outlet Center 4.408
9 Viaport Asia Outlet 15.178 9 Cepa AVM 3.722 9 Korupark AVM 3.763

10 Kale Outlet Center 13.414 10 Armada AVM 3.326 10 17 Burda AVM 3.572
11 İstinyePark AVM 10.791 11 Panora AVYM 2.936 11 Espark AVM 3.483
12 ArmoniPark Outlet Center 9.210 12 Gordion AVM 2.707 12 Antalya Migros AVM 3.065
13 Astoria AVM 8.913 13 Acity Outlet 2.364 13 Forum Mersin AVM 2.849
14 Akasya AVM 8.230 14 Taurus AVM 2.321 14 Forum Bornova AVM 2.689
15 Sapphire Çarşı 8.092 15 Arcadium AVM 1.981 15 Forum Gaziantep AVM 2.557
16 Zorlu Center 7.474 16 365 AVM 1.779 16 Palladium Antakya AVM 2.466
17 CanPark AVYM 6.286 17 Forum Ankara Outlet 1.594 17 Outlet Center İzmit 2.273
18 ArenaPark AVYM 6.004 18 Anatolium Ankara AVM 1.337 18 Zafer Plaza AVM 2.198
19 Vialand AVM 5.849 19 Podium Ankara AVM 1.280 19 Agora İzmir AVM 2.138
20 Palladium AVM 5.288 20 Gimart Outlet 1.219 20 Sanko Park AVM 2.057

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 34.430 1 ANKAmall AVM 63.682 1 TerraCity AVM 43.134
2 Emaar Square Mall AVM 22.518 2 Nata Vega Outlet 14.356 2 Mavibahçe AVM 35.540
3 Mall of İstanbul 21.473 3 Acity Outlet 14.283 3 Park Afyon AVM 23.322
4 Vialand AVM 20.718 4 Gordion AVM 13.069 4 Endülüs Park 21.903
5 İstinyePark AVM 20.186 5 Antares AVYM 11.146 5 Point Bornova AVM 18.394
6 Kanyon AVM 19.329 6 Kentpark AVM 11.082 6 Antalya Migros AVM 17.034
7 Kale Outlet Center 19.301 7 Podium Ankara AVM 8.813 7 41 Burda AVM 17.030
8 Watergarden İstanbul 17.576 8 Armada AVM 8.804 8 Forum Bornova AVM 16.028
9 City's Nişantaşı AVM 17.415 9 Atlantis AVM 8.766 9 Mall of Antalya AVM - YENİ 14.315

10 Marmara Park AVM 13.555 10 Next Level AVM 7.042 10 M1 Adana AVM 13.720
11 Maltepe Park AVM 11.239 11 Gimart Outlet 6.466 11 Forum Mersin AVM 12.256
12 Forum İstanbul AVYM 10.692 12 Panora AVYM 5.924 12 17 Burda AVM 12.119
13 Trump AVM 10.320 13 Cepa AVM 5.850 13 Forum Gaziantep AVM 10.778
14 CanPark AVYM 10.064 14 Arcadium AVM 5.112 14 67 Burda AVM 10.608
15 Brandium AVYM 8.960 15 Taurus AVM 5.019 15 Optimum - İzmir 9.448
16 İstanbul Cevahir AVM 8.132 16 One Tower AVM 4.692 16 Espark AVM 9.339
17 212 İstanbul Power Outlet 7.971 17 Forum Ankara Outlet 3.765 17 14 Burda AVM 8.471
18 Hilltown AVM 7.629 18 Tepe Prime Avenue 3.452 18 Korupark AVM 8.322
19 Bulvar 216 AVM 7.280 19 Anatolium Ankara AVM 2.052 19 MalatyaPark AVM 7.981
20 Torium AVM 6.706 20 Bilkent Center AVM 1.920 20 Symbol AVM 7.764
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16 Buyaka AVM 94.707 16 Panora AVYM 27.350 16 Deepo Outlet Center 62.080
17 Capacity AVM 92.150 17 365 AVM 21.122 17 Konya Kent Plaza AVYM 61.995
18 Zorlu Center 88.859 18 Antares AVYM 18.854 18 Primemall Gaziantep AVM 58.558
19 Tepe Nautilus AVM 87.206 19 Tepe Prime Avenue 18.651 19 Forum Çamlık AVM 56.975
20 Mall of İstanbul 86.425 20 Bilkent Center AVM 16.476 20 Novada Konya AVM 56.778

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 67.509 1 ANKAmall AVM 13.722 1 HighWay Outlet AVM 11.806
2 Özdilek Park İstanbul AVM 65.277 2 Atlantis AVM 10.823 2 Sera Kütahya AVM 7.475
3 Kanyon AVM 53.160 3 Antares AVYM 8.328 3 Kayseri Park AVYM 5.693
4 Buyaka AVM 33.141 4 Bilkent Center AVM 5.970 4 MalatyaPark AVM 5.422
5 Galleria Ataköy AVM 32.804 5 Tepe Prime Avenue 5.207 5 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.044
6 Trump AVM 17.555 6 Next Level AVM 4.956 6 Gebze Center 4.751
7 Capitol AVM 16.831 7 Kentpark AVM 4.782 7 TerraCity AVM 4.591
8 Emaar Square Mall AVM 16.093 8 Nata Vega Outlet 4.638 8 Deepo Outlet Center 4.408
9 Viaport Asia Outlet 15.178 9 Cepa AVM 3.722 9 Korupark AVM 3.763

10 Kale Outlet Center 13.414 10 Armada AVM 3.326 10 17 Burda AVM 3.572
11 İstinyePark AVM 10.791 11 Panora AVYM 2.936 11 Espark AVM 3.483
12 ArmoniPark Outlet Center 9.210 12 Gordion AVM 2.707 12 Antalya Migros AVM 3.065
13 Astoria AVM 8.913 13 Acity Outlet 2.364 13 Forum Mersin AVM 2.849
14 Akasya AVM 8.230 14 Taurus AVM 2.321 14 Forum Bornova AVM 2.689
15 Sapphire Çarşı 8.092 15 Arcadium AVM 1.981 15 Forum Gaziantep AVM 2.557
16 Zorlu Center 7.474 16 365 AVM 1.779 16 Palladium Antakya AVM 2.466
17 CanPark AVYM 6.286 17 Forum Ankara Outlet 1.594 17 Outlet Center İzmit 2.273
18 ArenaPark AVYM 6.004 18 Anatolium Ankara AVM 1.337 18 Zafer Plaza AVM 2.198
19 Vialand AVM 5.849 19 Podium Ankara AVM 1.280 19 Agora İzmir AVM 2.138
20 Palladium AVM 5.288 20 Gimart Outlet 1.219 20 Sanko Park AVM 2.057

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 34.430 1 ANKAmall AVM 63.682 1 TerraCity AVM 43.134
2 Emaar Square Mall AVM 22.518 2 Nata Vega Outlet 14.356 2 Mavibahçe AVM 35.540
3 Mall of İstanbul 21.473 3 Acity Outlet 14.283 3 Park Afyon AVM 23.322
4 Vialand AVM 20.718 4 Gordion AVM 13.069 4 Endülüs Park 21.903
5 İstinyePark AVM 20.186 5 Antares AVYM 11.146 5 Point Bornova AVM 18.394
6 Kanyon AVM 19.329 6 Kentpark AVM 11.082 6 Antalya Migros AVM 17.034
7 Kale Outlet Center 19.301 7 Podium Ankara AVM 8.813 7 41 Burda AVM 17.030
8 Watergarden İstanbul 17.576 8 Armada AVM 8.804 8 Forum Bornova AVM 16.028
9 City's Nişantaşı AVM 17.415 9 Atlantis AVM 8.766 9 Mall of Antalya AVM - YENİ 14.315

10 Marmara Park AVM 13.555 10 Next Level AVM 7.042 10 M1 Adana AVM 13.720
11 Maltepe Park AVM 11.239 11 Gimart Outlet 6.466 11 Forum Mersin AVM 12.256
12 Forum İstanbul AVYM 10.692 12 Panora AVYM 5.924 12 17 Burda AVM 12.119
13 Trump AVM 10.320 13 Cepa AVM 5.850 13 Forum Gaziantep AVM 10.778
14 CanPark AVYM 10.064 14 Arcadium AVM 5.112 14 67 Burda AVM 10.608
15 Brandium AVYM 8.960 15 Taurus AVM 5.019 15 Optimum - İzmir 9.448
16 İstanbul Cevahir AVM 8.132 16 One Tower AVM 4.692 16 Espark AVM 9.339
17 212 İstanbul Power Outlet 7.971 17 Forum Ankara Outlet 3.765 17 14 Burda AVM 8.471
18 Hilltown AVM 7.629 18 Tepe Prime Avenue 3.452 18 Korupark AVM 8.322
19 Bulvar 216 AVM 7.280 19 Anatolium Ankara AVM 2.052 19 MalatyaPark AVM 7.981
20 Torium AVM 6.706 20 Bilkent Center AVM 1.920 20 Symbol AVM 7.764
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 377.970 1 ANKAmall AVM 436.293 1 Mavibahçe AVM 290.251
2 City's Nişantaşı AVM 353.085 2 Forum Ankara Outlet 142.098 2 TerraCity AVM 238.803
3 Kanyon AVM 251.392 3 Acity Outlet 108.890 3 Espark AVM 119.391
4 İstanbul Cevahir AVM 249.754 4 Kentpark AVM 66.642 4 Forum Gaziantep AVM 119.042
5 Özdilek Park İstanbul AVM 210.785 5 Gordion AVM 66.452 5 Forum Kayseri AVM 116.974
6 Vialand AVM 208.501 6 Cepa AVM 64.890 6 Park Afyon AVM 115.140
7 Trump AVM 138.784 7 Next Level AVM 59.570 7 Gebze Center 114.858
8 Emaar Square Mall AVM 137.005 8 Taurus AVM 49.093 8 Forum Mersin AVM 113.692
9 Marmara Park AVM 117.497 9 Atlantis AVM 48.038 9 Forum Bornova AVM 101.442

10 Brandium AVYM 114.329 10 Nata Vega Outlet 41.857 10 Forum Trabzon AVM 98.964
11 İstinyePark AVM 107.908 11 One Tower AVM 36.503 11 MarkAntalya AVM 97.018
12 Maltepe Park AVM 105.983 12 Podium Ankara AVM 32.235 12 ÖzdilekPark Antalya AVM 86.099
13 Palladium AVM 97.033 13 Anatolium Ankara AVM 30.563 13 Antalya Migros AVM 86.082
14 Viaport Asia Outlet 95.831 14 Arcadium AVM 30.024 14 Point Bornova AVM 83.403
15 Torium AVM 95.488 15 Kızılay AVM 29.944 15 MalatyaPark AVM 77.297
16 Buyaka AVM 94.707 16 Panora AVYM 27.350 16 Deepo Outlet Center 62.080
17 Capacity AVM 92.150 17 365 AVM 21.122 17 Konya Kent Plaza AVYM 61.995
18 Zorlu Center 88.859 18 Antares AVYM 18.854 18 Primemall Gaziantep AVM 58.558
19 Tepe Nautilus AVM 87.206 19 Tepe Prime Avenue 18.651 19 Forum Çamlık AVM 56.975
20 Mall of İstanbul 86.425 20 Bilkent Center AVM 16.476 20 Novada Konya AVM 56.778

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 67.509 1 ANKAmall AVM 13.722 1 HighWay Outlet AVM 11.806
2 Özdilek Park İstanbul AVM 65.277 2 Atlantis AVM 10.823 2 Sera Kütahya AVM 7.475
3 Kanyon AVM 53.160 3 Antares AVYM 8.328 3 Kayseri Park AVYM 5.693
4 Buyaka AVM 33.141 4 Bilkent Center AVM 5.970 4 MalatyaPark AVM 5.422
5 Galleria Ataköy AVM 32.804 5 Tepe Prime Avenue 5.207 5 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.044
6 Trump AVM 17.555 6 Next Level AVM 4.956 6 Gebze Center 4.751
7 Capitol AVM 16.831 7 Kentpark AVM 4.782 7 TerraCity AVM 4.591
8 Emaar Square Mall AVM 16.093 8 Nata Vega Outlet 4.638 8 Deepo Outlet Center 4.408
9 Viaport Asia Outlet 15.178 9 Cepa AVM 3.722 9 Korupark AVM 3.763

10 Kale Outlet Center 13.414 10 Armada AVM 3.326 10 17 Burda AVM 3.572
11 İstinyePark AVM 10.791 11 Panora AVYM 2.936 11 Espark AVM 3.483
12 ArmoniPark Outlet Center 9.210 12 Gordion AVM 2.707 12 Antalya Migros AVM 3.065
13 Astoria AVM 8.913 13 Acity Outlet 2.364 13 Forum Mersin AVM 2.849
14 Akasya AVM 8.230 14 Taurus AVM 2.321 14 Forum Bornova AVM 2.689
15 Sapphire Çarşı 8.092 15 Arcadium AVM 1.981 15 Forum Gaziantep AVM 2.557
16 Zorlu Center 7.474 16 365 AVM 1.779 16 Palladium Antakya AVM 2.466
17 CanPark AVYM 6.286 17 Forum Ankara Outlet 1.594 17 Outlet Center İzmit 2.273
18 ArenaPark AVYM 6.004 18 Anatolium Ankara AVM 1.337 18 Zafer Plaza AVM 2.198
19 Vialand AVM 5.849 19 Podium Ankara AVM 1.280 19 Agora İzmir AVM 2.138
20 Palladium AVM 5.288 20 Gimart Outlet 1.219 20 Sanko Park AVM 2.057

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Zorlu Center 34.430 1 ANKAmall AVM 63.682 1 TerraCity AVM 43.134
2 Emaar Square Mall AVM 22.518 2 Nata Vega Outlet 14.356 2 Mavibahçe AVM 35.540
3 Mall of İstanbul 21.473 3 Acity Outlet 14.283 3 Park Afyon AVM 23.322
4 Vialand AVM 20.718 4 Gordion AVM 13.069 4 Endülüs Park 21.903
5 İstinyePark AVM 20.186 5 Antares AVYM 11.146 5 Point Bornova AVM 18.394
6 Kanyon AVM 19.329 6 Kentpark AVM 11.082 6 Antalya Migros AVM 17.034
7 Kale Outlet Center 19.301 7 Podium Ankara AVM 8.813 7 41 Burda AVM 17.030
8 Watergarden İstanbul 17.576 8 Armada AVM 8.804 8 Forum Bornova AVM 16.028
9 City's Nişantaşı AVM 17.415 9 Atlantis AVM 8.766 9 Mall of Antalya AVM - YENİ 14.315

10 Marmara Park AVM 13.555 10 Next Level AVM 7.042 10 M1 Adana AVM 13.720
11 Maltepe Park AVM 11.239 11 Gimart Outlet 6.466 11 Forum Mersin AVM 12.256
12 Forum İstanbul AVYM 10.692 12 Panora AVYM 5.924 12 17 Burda AVM 12.119
13 Trump AVM 10.320 13 Cepa AVM 5.850 13 Forum Gaziantep AVM 10.778
14 CanPark AVYM 10.064 14 Arcadium AVM 5.112 14 67 Burda AVM 10.608
15 Brandium AVYM 8.960 15 Taurus AVM 5.019 15 Optimum - İzmir 9.448
16 İstanbul Cevahir AVM 8.132 16 One Tower AVM 4.692 16 Espark AVM 9.339
17 212 İstanbul Power Outlet 7.971 17 Forum Ankara Outlet 3.765 17 14 Burda AVM 8.471
18 Hilltown AVM 7.629 18 Tepe Prime Avenue 3.452 18 Korupark AVM 8.322
19 Bulvar 216 AVM 7.280 19 Anatolium Ankara AVM 2.052 19 MalatyaPark AVM 7.981
20 Torium AVM 6.706 20 Bilkent Center AVM 1.920 20 Symbol AVM 7.764

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM





Sevgili Hakan Kahraman yeni single'ın "Son Dakika”dan kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Elbette. Şarkımızın tamamlanması yaklaşık olarak bir yıl sürdü. Canlılar, 
kayıtlar, okumalar ve düzenleme eksiksiz ve tam anlamıyla güzel olsun diye 
biraz geniş zamana yaydık. Bu süre zarfında zaten Harun Kolçak ile yaptığım 
“Vermem Seni Ellere” düet şarkısı müzikseverler tarafından beğenilerek 
dinleniyordu. Yani acele etmenin bir anlamı yoktu. O yüzden rahat rahat 
şarkınızı tamamlayıp dinleyicilerle buluşturduk.

Şarkının sözleri Osman Hekimoğlu düzenlemesi Ender Çabuker'e ait. Kayıtlar 
Ve Medya Müzik Stüdyosunda yapıldı.

Şarkının bir hikayesi var mı?Şarkının klibinde kimlerle çalıştınız?

Şarkı birbirini seven ama tartışan ve daha sonra bu tartışmaların gereksiz 
olduğunu, birbirini bu yüzden çok kırdıklarını ama sevginin, aşkın hala onlar için 
vazgeçilmez olduğunu anlatan bir şarkı.

"Son Dakika" klibi Eltan Nouri tarafından çekildi.
Klip çekimi tam olarak bir gün sürdü ve çok keyif aldık. Boks sahnesinde benim 
yumruk yedikten sonra beton zemine kendimi atmam diye bir şey var ki 
kahkahalara boğulduk :)

Bildiğim kadarı ile asıl mesleğiniz tıp sektöründe... 
Müziği beraberinde yürütmek zor olmuyor mu?

Aslında ikisi birbirini tetikliyor. Müzik 
benim çocukluğumdan beri içinde 
büyüdüğüm, nefes aldığım bir tutku. 
Hepimiz hayatın akışına göre farklı 
farklı yönlere kayabiliyoruz meslek 
açısından. Terclhlerimizi, hayallerimizi 
erteleyebiliyoruz ama içimizde o aşk 
bitmiyor ve ateş sönmüyor. Ben her iki 
işimi de severek ve zevkle yapıyorum ve 
ikisi birbirini etkilemiyor. Son bir yıldır 
müziğe daha çok ağırlık veriyorum ve 
sanırım bundan sonrada böyle olacak.

Sıradaki projeniz ne olacak?

Bundan sonraki projemiz söz ve müziği 
bana ait füzenlemesi sevgili Mehmet 
Han Dişbudak’a ait olan çok tatlı şıkır şıkır 
düet bir şarkı.

Kendinize örnek aldığınız bir isim var 
mı?

Müziğe yıllarını vermiş bir çok ismi zaten severek takip ediyorum. 
Benim için müziğin yanı sıra kişilik de çok önemli. Hem sesini 
hem kişiliğini beğendiğim isimler benim için birer örnek oluşturuyor. 
Ama herkes şahsına münhasırdır. Açıkçası ben kendim olmak isterim ve bu 
şekilde ilerlemeye çalışıyorum.

HER İNSANIN KENDİ TARZINI 
BULMASI LAZIM

HAKAN 
KAHRAMAN
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Röportaj: 
Burçin Sel

Hakan Kahraman’ın bir günü nasıl geçer?

Sabah erken uyanmayı severim. Derler ya erken kalkan erken yol alır. 
Günü dolu dolu yaşamak lazım. Sıkı bir kahvaltı yaptıktan sonra kahvemi 
alıp odamda yurtdışındaki müzik listelerine bakıyorum kim neler yapmış 
takip ediyorum.

Gündüz kendi işlerim ile ilgileniyorum Akşama doğru sporuma 
gidiyorum. Sonrasında sahile inip kitap okuyorum. Takıldığım bir kitap 
olursa onu bitirmeden eve gitmiyorum. Akşam annem ve babam ile biraz 
zaman geçirip yeni şarkılarıma bakıyorum.

Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz? Gidiyorsanız en çok tercih 
ettiğin avm hangisi?

Evet gidiyorum. Genelde çok kalabalık olmayan saatler seçiyorum. 
Kalabalık insanı yoruyor çünkü.

Spor Salonum Kanyon’da olduğu için bazen orada bazende evime yakın 
olduğu için Akasya AVM’ ye gidiyorum.

Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?

Kıyafetlerimin üstüne oturması önemli.

Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Ortamına göre giyinirim. Doğal ve spor bir tarzım vardır.

Neyi asla giymezsiniz?

Markası ve kalitesi ne olursa olsun üstüme yakıştırmadığım hiçbir 
şeyi giymem. Her insanın kendi tarzını bulması lazım. Onun dışına 
çıkmamalı bence.

Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?

Saatsiz dışarı çıkmamaya dikkat ederim. Erkek için önemli bir 
aksesuar çünkü.

Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk ağırlıklı?

Siyah, mavi, beyaz..

Alışveriş yapmayı sever misiniz?Kiminle alışverişe çıkarsınız?

Alışveriş yapmak bence bir mutluluk. Tek başıma alışveriş yapmak 
benim için daha tatmin edici.

İndirimleri takip ediyor musunuz?

Malesef ona vakit bulamıyorum. Zaten zor beğeniyorum ve 
beğendiğim şeyi anında alıyorum.

Son olarak sizce avm’ler ............. (boşluğu doldurabilir misiniz?)

Estetik ve temiz olmalı. Ayrıca göze hitap etmeli. İnsanlar oraya 
alışveriş yapmak ve zaman geçirmek için gidiyorlar. Olabildiğince 
ferah olmalı. 
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Farklı tarzıyla yeniden yorumladığı “Sultan 
Süleyman” şarkısı ile herkesin kalbine giren ünlü 
sanatçı, dillerden düşmeyen şarkılarını Tepe 
Nautilus ziyaretçileri ile birlikte söyledi. Karşılıklı 
sıcak bir atmosferde geçen konser sırasında Mabel 
Matiz, hayranlarına; “2018 benim yılım olacak. 
Sıla ile yaptığımız “Muhbir” sonrası yeni düetler de 
yolda. Yeni albümümde yepyeni şarkılarımı sanatçı 
dostlarımla birlikte söyleyeceğiz. Bu albüm diğer 
albümlerden çok farklı, 20’ye yakın şarkı olacak” 
dedi.

İzleyicilerin kulaklarındaki pası silen konser 
sonrasında hayranlarını kırmayan Mabel Matiz, 
onlarla hatıra fotoğrafında yer almayı ihmal 
etmedi. Mabel Matiz konser sonrasında yakın 
arkadaşı Göksel’in doğum günü hediyesini de Tepe 
Nautilus’tan aldı.

26 Kasım Cuma günü yaşanan alışveriş çılgınlığı 
kapı girişlerinin iki katı fazlası Mabel Matiz 
konserinde gerçekleşti. Mabel matiz esnafın yüzünü 
güldürdü. Konser esnasında yaklaşık 9.000 kişi 
AVM’ye gelince cirolar yükseldi. Esnaf bu tür 
etkinlikler her zaman fayda sağlıyor dedi.

MABEL’İN FENDİ KARA CUMA’YI YENDİ
Farkındalık Stüdyosu organizasyonu ile Tepe Nautilus kuruluşunun 15. Yılına özel 

kutlamalar çerçevesinde, ünlü sanatçı Mabel Matiz’i ağırladı. Sıradışı tarzı ve ses 
tonuyla fark yaratan ünlü sanatçı, dillerden düşmeyen şarkılarını akustik versiyonuyla 
Tepe Nautilus ziyaretçileri için seslendirdi. Matiz; Sıla ile “Muhbir” düetinin ardından 

yeni albümde de sürpriz düetlerin hayranlarını beklediğini söyledi.

Savaş Kınal
Takdir Çelik Barış Yıldız Mabel Matiz

Emine Özen
Kübra Ekler

Fatih Türkkan
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