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Elinizde tuttuğunuz bu dergiyi tam olarak dört yıldır aralıksız 
yayımlıyoruz. Sektörün her halini, her ay en iyi şekilde 
anlatmaya, dinlemeye ve çözmeye çalışıyoruz.

Dört yıl öncesiyle neler neler değişti. Alışveriş merkezlerinin 
içeriği, tanımı, algısı, mimarisi, yönetimi, stratejisi…

Tıpkı mahalleler, şehirler gibi değişti. Sokağa yeni kiracı geldi. 
Dijital satış ile doğrudan pazarlama arasındaki rekabete farklı 
boyutlar geldi.

Biz bu dört yıl boyunca gördük ki; kişisel gelişim kitaplarında 
anlatıldığı gibi “hayır” deyince, “ben” deyince işler yürümüyor. 
Tam tersi hep beraber diyerek büyüyor.

AVM’ler, kültür merkezleri, yaşam alanları olarak 
konumlanmaya başladı. Tiyatroların, konserlerin, sinemaların 
bu anlamda payı büyük. Diğer taraftan etkinlik alanları da 
mimari içeriğin bütününü farklılaştırdı.

AVM’ler beton lüks bir pasajdan; bahçeleri, cafeleri, 
restaurantları, oyun alanlarıyla amiyane tabirle cabrio 
görünümüne büründü. Eskiler tadilata girip bu bizim 
yeni halimiz dedi. Kazandı! İnat edip kalanın hikayesini 
anlatmayacağım.

Bu dört yıl boyunca bazen aynı şeyleri söyledik. Bazen farklı 
anlattık ama duygumuz, isteğimiz ortaktı; daha iyisi olsun!

Her yeni sayımızla daha iyisiyle karşınızda olmaktan mutluyuz!
Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi bu!

İyi okumalar,
Yasemin Şefik
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Çağı yakalamak ve hedef kitleyi adapte 
edebilmek önemlidir.

Alışveriş merkezlerinde enerji verimliliği 
ve yükümlülükler.

Türkiye’nin en iyi kiralama ve yönetim şirketi 
olma iddiasıyla ilerliyoruz.

AVM’ler özçekimlerin bir parçası 
olduğunda Z’lerin ‘zamane’si olacağız.

Humanoid robotların, sıkıcı ve durmadan aynı 
konsantrasyonda yapılması gereken işleri eksiksiz 
olarak yaptıkları kanıtlanmıştır.

Sıcak ilişkiler her zaman doğru iletişimi ve 
doğru yönlendirmeyi sağlar.

Dijital ortamlardan yapılan çalışmalar da 
perakende sektörü içerisinde yer almaktadır.
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Ziyaretçilerimizle markamız arasında duygusal 
bir bağ geliştirmeyi çok önemsiyoruz.

Alışveriş merkezleri teknolojinin kalbinin attığı daha 
modern ve kurumsal yapılar haline gelecektir.

Bursa’nın eşsiz lezzetlerini Türkiye’nin her bir 
iline ve tüm dünyaya tanıtmaya kararlıyız.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
perakende sektörü dijital bir dönüşüm 
içinde. 

Lüks sektörü büyüyor, gençler lüksü dijitale 
taşıyor.

Dijital teknoloji, tüketicilerinizin duyuları 
ile birleştiğinde mükemmel sonuçlar 
yaratabilirsiniz.

Bugüne kadar açılmış ve yenileme 
yapılmamış tüm AVM’lerin önümüzdeki 10 
yıl içerisinde yenilenmesi gerekecek.
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Değerli Mall & Motto ailesi, 

Bu yıl dergimiz 4. yaşını kutlarken, dopdolu 
bir sene geçirmenin mutluluğunu ve gu-
rurunu yaşıyoruz. Yaşadığımız bu gururu, 
sizlerin desteği ile bugüne kadar yol aldığı-
mız çizginin doğru olduğunu, Mall & Mot-
to ailemize bakarak bir kez daha anlıyoruz. 
Dergimizin her sayısında yaşadığımız o he-
yecan, ilk günkü gibi taze bir şekilde, bizi 
hep daha iyisine teşvik ediyor.

Sektör haberlerinin can bulduğu dergimiz-
de; moda, sanat, sağlık ve eğlenceye dair 
merak edilen güncel ve doğru haberleri 
de sizlerle paylaşıyoruz. Okuyucularımızla 
kurduğumuz bu bağın her daim aynı sa-
mimiyet ile devam etmesi için bu yılda, her 
zaman olduğu gibi tüm ekibimizle canı gö-
nülden çalışmaya devam edeceğiz. 

Bu yılda “İlk”lere imzamızı atacağız

Bir parçası olduğumuz Farkındalık Stüdyo-

su’yla, her zaman sektörde ilklere imza atan 
bir ekip olduk. Ekibimizdeki başarı ve çalışma 
azmi ile her daim ilklere imza atan ve “fark” 
yaratanlar arasında yer almaya gayret gös-
terdik. Nitekim bu azmimiz ve hiç durmadan 
hedefe odaklı çalışma tutumumuz ile bu işte 
başarılı olduğumuzu hem Mall & Motto hem 
de Farkındalık Stüdyosu olarak imza attığı-
mız projelerde gösterdik. Başarılarımızı her 
zaman yer aldığımız sosyal sorumluluk pro-
jeleriyle de destekleyerek farkımızı ortaya 
koyduk. Bu yıl 4. yılımızı kutlarken, geçmişe 
dönüp baktığımızda yapmış olduklarımız, 
geleceğe dair bize güç veriyor.

Çalışmalarımız ülkemizin her bir köşesin-
de hız kesmeden devam ediyor

Farkındalık Stüdyosu olarak düzenlediğimiz 
organizasyonlarda sadece İstanbul’da değil 
tüm Türkiye’ye hizmet sunuyoruz. Ülkenin 
dört bir yanında yaptığımız AVM etkinlikleri 
ile birbirinden başarılı sanatçıları vatandaş-
larımızla buluşturuyoruz. Aynı zamanda çok 

sevdiğiniz bir yazarın imza günü veya söyle-
şisi, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra 
birçok etkinliğin yer aldığı bu organizasyon-
lar ile bir araya gelerek hayatımızı renklen-
diriyoruz. 

Nasıl daha faydalı ve farkındalık yarata-
cak işlere imza atabiliriz?

Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde yaptığı-
mız tüm organizasyonlar ile elde ettiğimiz 
başarıyı bu yılda sürdürmek için kendimize 
“Daha yeni ve iyi ne yapabiliriz?, Nasıl daha 
faydalı ve farkındalık yaratacak işlere imza 
atabiliriz?” sorularını sorarak çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Dergimizin yıl dönümüne 
özel bu sayımızda tam 200 sayfa ile sizler 
karşındayız. Ben ve ekibim adına yanımız-
da olduğunuz her gün için sizlere teşekkür 
ederiz. 

Bu sayımızda siz değerli okuyucularımıza 
gerçekleşen yenilikleri aktarmak üzere keyifli 
okumalar dilerim.

C. Serhat Türkkan 
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Son yıllarda ülkemizdeki emlak ve gayrimen-
kul alanına yabancı yatırımcının ilgisi artarak 
devam etmekte. Özellikle son dönemde Türk 
Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında 
değer kaybetmesi olumsuz bir gelişme ola-
rak değerlendirilse de da bu durum, yaban-
cıların Türkiye'de gayrimenkule yaptığı yatı-
rımlarda büyük kar etmesine vesile oldu. Bu 
dinamikten hareketle hükümet; yabancılar 
için vatandaşlık, oturma izni ve çalışma izni 
konularında kolaylaştırıcı düzenlemeler geti-
ren, dikkat çeken çalışmalar yürütüyor. 

Anılan düzenlemelerin başında 2017 yılında 
yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanu-
nunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gel-
mekte. Yönetmeliğe göre;

- En az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı 
yapan ve bu durumu Ekonomi Bakanlığı’nca 
tespit edilen, veya
- En az 1 milyon dolarından taşınmaz alan 
ve bu taşınmazın 3 yıl satılmayacağına iliş-
kin şerh koyduğu Çevre Bakanlığı’nca tespit 
edilen, veya
- En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Ça-
lışma Bakanlığı’nca tespit edilen, veya
- En az 3 milyon dolar tutarında mevduatı 3 
yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 
bankalara yatırdığı BDDK tarafından tespit 
edilen, veya
- En az 3 milyon dolar tutarındaki devlet 
borçlanma araçlarını, 3 yıl elinde tutmak 
şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığı’nca 
belirlenen kişiler, ilgili bakanlığın teklifi ve 
Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Türk vatandaşı 
olabiliyor. 

Diğer yandan; yukarıda değinilen yönetme-
liğin ve 2016’da yayımlanan Uluslararası İş-
gücü Kanunu’nun tamamlayıcısı olarak 2017 
yılında Turkuaz Kart Yönetmeliği yürürlüğe 
konuldu. Böylelikle, halihazırda ABD, İngilte-
re, İspanya, Portekiz gibi önde gelen ülkeler-
de “Golden Visa”, “Green Card” gibi isimlerle 
uygulanan bir sistem, dünya konjonktürüne 
uygun şekilde Türkiye’de de uygulanmaya 
başlamış oldu. Bu sistemde eğitim, tecrübe, 
yatırım miktarı gibi değişkenlerden oluşan 
bir puanlama sistemiyle, yabancıların süresiz 
çalışma ve ikamet hakkı başta olmak üzere 
önemli haklara sahip olmasına olanak sağ-
lamakta. Sistemin ülkemize uyarlanmasında-
ki amaç hiç şüphesiz, yatırımcıların Turkuaz 
Kart’tan faydalanmasını sağlayarak Türki-
ye’ye doğrudan yabancı yatırımların çekil-
mesi ve var olan yatırımların artırılması.

Turkuaz Kart Yönetmeliği’ne göre eğitim dü-
zeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye 
katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatı-

rımının ülke ekonomisine, istihdama etkisi 
doğrultusunda, Uluslararası İşgücü Politikası 
Danışma Kurulu’nun önerisiyle, başvurusu 
bakanlıkça uygun görülen yabancılara "Tur-
kuaz Kart" verilebiliyor.

Turkuaz Kart ilk 3 yılı geçiş süresi olmak kay-
dıyla veriliyor ve kart sahibi, süresiz çalışma 
izninin sağladığı haklardan yararlanabiliyor. 
Geçiş süresi içinde ise yabancı ve ailesi Tür-
kiye’de süresiz çalışma ve ikamet iznine sa-
hip olacağı gibi Türk vatandaşlığına geçme 
hakları da saklı kalacak. Turkuaz Kart sahibi 
yabancının eşine ve bakmakla yükümlü ol-
duğu çocuklarına, "Turkuaz Kart sahibi yakı-
nı" olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine 
geçen belge veriliyor.

Turkuaz Kart uygulamasında; Turkuaz Kart’a 
hak kazanmamakla birlikte akademik alanda 
uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulu-
nanlar, bilim, sanayi ve teknolojide stratejik 
kabul edilen bir alanda öne çıkanlar, ihracat, 
istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulu-
sal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da 
sağlaması öngörülenler, "nitelikli yabancı" 
olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda il-
gili kurumların görüşü de alınarak bu kişilere 
istisnai olarak çalışma ve ikamet izni verile-
bilecek. 

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendiril-
mesinde Uluslararası İşgücü Politikası doğ-
rultusunda belirlenen kıstaslar kapsamında 
oluşturulan puanlama sistemi kullanılıyor. 
Puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı 
alan başvurular olumlu değerlendiriliyor.  

Peki, gerek gayrimenkul yatırımı yoluyla 
vatandaşlık imkanı gerekse Turkuaz Kart 
sistemi, sektöre ne ölçüde ivme kazandıra-
bilir? Turkuaz Kart Yönetmeliği’nin daha ilk 
yayınlandığı dönemde 35 bin civarında baş-
vuru alındığı biliniyor. Uzun süreli ikametin 
yerleşik hayatı beraberinde getireceği ve 
gayrimenkul kira ve alım-satımlarını can-
landıracağı muhakkak. Gayrimenkul yatırı-
mı yoluyla vatandaşlık başvurularının sayısı 

konusunda ise tahminde bulunmak güç zira 
ilgili devlet kurumları bu hususta henüz bir 
bilgi paylaşmış değil. Ancak özellikle Körfez 
ülkelerindeki yatırımcıların Türk vatandaşlığı 
ile yakından ilgilendiğini, bize gelen sorular-
dan ve taleplerden biliyoruz. 

Diğer yandan; 1 milyon dolarlık taşınmaz 
alan yabancıya vatandaşlık imkanı tanınmış 
olması, standart konutlardansa, bu fiyat mar-
jındaki lüks yerleşim alanlarından ve karma 
yaşam komplekslerinden (konut-ofis-AVM) 
mülk alan veya inşaat projelerine yatırım 
yapan yabancıyı cezbediyor. Ülkemizde ta-
şınmaz yatırımı yapan yabancıların genelinin 
ise 250 bin dolar bandındaki gayrimenkul-
leri tercih ettiği biliniyor. O nedenle, 1 mil-
yon dolardan az taşınmaz yatırımlarında da, 
vatandaşlık değil ama uzun süreli oturma 
izni imkanı tanınmasının yabancı yatırımcı-
nın iştahını açacağı görüşündeyiz. İnşaat ve 
gayrimenkul sektörünün beklentisinin de bu 
yönde olduğunu görüyoruz. Turkuaz Kart 
düzenlemesinin kanun koyucu tarafından 
tekrar gözden geçirilerek, “Türkiye’de bir 
gayrimenkul sahibi olma”nın puan sistemine 
katkı sağlaması gibi bir düzenleme yapılması 
bu noktada faydalı olabilecektir.

SEKTÖRÜ CANLANDIRMASI BEKLENEN RENGİN ADI: TURKUAZ

Bahar Nalan Danış
Avukat Arabulucu
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Efsun Matur
Avukat Arabulucu

Ticaret yapmanın en zor tarafı 
nedir? İşte yanıtı hem çok kolay 
hem de çok zor bu soru üzerinde 
biraz  düşünmek gerekiyor.  Bu 
sorunun basit  yanıtı belli;  “Sat-
mak”.  Bu basit gibi görünen 
yanıt şüphesiz  üretimi kazanca 
çeviren ve sürdürülebilir ticareti 
garantileyen bir anahtardır. 

Ancak ne yazık ki ülkemizde “Satmak”  tica-
retin sürdürülebilir olmasının garantisi ol-
maktan çıkalı çok zaman olmuştur.  Çünkü  
karşılığı olmayan yani bedeli tahsil edileme-
yen satışlar, kazanç bir yana, büyük  yıkımla-
rın fitilini yakmaktadır.  Bunun çözümü için 
bilinen veya dayatılan yegane yol  da yasal 
yollara başvurmak, yani hukuksal sürecin 
labirentlerine dalmaktır. Ya da öyleydi, ama 
bazı şeyler değişti.

Dünyada  50 yıldır uygulanmakta olan Ara-
buluculuk (Mediation) yöntemi 2013 yılın-
dan bu yana ülkemizde de uygulanmaya 
başlamıştır. Arabuluculuk,  uyuşmazlık ya-
şayan taraflara kendi çözümlerini istedikleri 
biçimde yaratabilme özgürlüğü/gücü ver-
mektedir. 

Hukuk sisteminin içinde bulunduğu belirsiz 
ve upuzun süreçleri bypass ederek gelece-
ğe dönük çözüm üretebilmenin dayanılmaz 
bir çekiciliği olduğunu kabul etmek gerekir. 
Ticari, işçi işveren, mal practice, kira, tüketici 
uyuşmazlıkları, miras paylaşımı gibi uyuş-
mazlıkların çözümünde Arabuluculuk yön-
temiyle son derece olumlu sonuçlar elde 
edilmektedir. 

01.01.2018 tarihinden itibaren işçi işveren 
uyuşmazlıkları açısından Arabuluculuk yön-
temine başvurmak dava şartı olarak kabul 
edilmiştir. Yani iş davası açmak isteyen taraf 
önce arabulucuya başvurmak mecburiye-
tindedir. Dava  açmak isteyen örneğin işçi 
önce arabulucuya başvurmaktadır. Taraflar 
arabulucu ile birlikte belirledikleri  toplantı 
gününe katılarak uyuşmazlık konusunu gö-
rüşür. Arabulucunun yönetiminde yapılan 
toplantıda taraflar taleplerini ya da  karşı 
tekliflerini birbirlerine iletirler ve bu şekilde 
bir müzakere ortamı oluşturulur. Arabulucu 
tarafların talep ya da tekliflerine müdahale 
etmez ya da tarafları yönlendirmez ancak 
kullandığı tekniklerle onların menfaatlerine 
odaklanmalarına yardım eder. Amaç her iki 
tarafı memnun etmektir. 

Taraflar bir anlaşmaya varırlarsa bu bir tuta-
nağa bağlanır ve anlaşma belgesi halini alır. 
Bu belge ilam niteliğindedir. Yani anlaşılan 
hususlardan biri yerine getirilmezse bu belge  
mahkeme kararı gibi kabul edilir ve bu şekil-
de icraya konulabilir.  Tarafların anlaştıkları 
konularda  dava açma hakkı ortadan kalkar. 
Anlaşma sağlanamazsa arabulucunun düzen-
lediği sonuç tutanağı alınarak dava yoluna 
devam edilebilir. 

İlerleyen süreçte ticari uyuşmazlıklarda da 
öncelikle arabuluculuk sürecine başvurma 
zorunluluğu getirilmesi düşünülmektedir. 
Yasa hazırlık aşamasındadır. 

En baştaki sorumuza  dönersek eğer,  satış 
bedelini alamayan bir tacir ne yapacaktır. 
Hem parasını tahsil etmek istiyor hem de aynı 
kişi ya da şirketle ticaretini sürdürmeyi hedef-
liyorsa Arabuluculuk çözüm yöntemi olarak 
tercih edilebilecek bir yöntem olacaktır.   

KAZANMANIN KOLAY YOLU

Sonuç olarak “Daha az masrafla, daha kısa 
sürede  üstelik mahkeme kararı gücünde 
bir anlaşma elde etme imkanı varsa” Neden 
dava açalım? 
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Bu yıl “kentsel gelişim” ve “sosyal sürdürüle-
bilirlik” gibi yeni kategorilerle çeşitlendirilen 
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması, 
Türkiye’nin en itibarlı kurumsal sosyal so-
rumluluk platformlarından KSS Pazaryeri’n-
de “Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödü-
lü”ne de layık görüldü.

Sürdürülebilirlik kavramını iş yapış modelinin 
temeline yerleştiren Rönesans Holding, sür-
dürülebilir hayat için bir kez daha geleceğin 
profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle 
buluşuyor. Avrupa’nın en büyük 10’uncu in-
şaat şirketi olan ve dünyanın en büyük 250 
uluslararası müteahhidi listesinde 38’inci sı-
raya yükselen Rönesans Holding tarafından 
düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” 
yarışması için başvurular başladı. 11 Mayıs 
2018 tarihine kadar başvuruların kabul edi-
leceği yarışmada, öğrenciler bu yıl da, doğal 
kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye say-
gılı, her aşamada sürdürülebilir yaşam dön-
güsünü önceliğine alan projelerle yarışacak. 
Dereceye giren gençler, çeşitli para ödülle-
rinin yanı sıra, Rönesans Holding’de staj ve 
çeşitli eğitim programlarına katılma şansına 
sahip olacak.

BU YIL SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DE 
ÖN PLANDA

Geleceğin mimar ve mühendislerini ‘sürdü-
rülebilirlik’ kavramı üzerine düşünmeye ve 
projeler geliştirmeye yönlendiren Sürdürü-
lebilir Geleceği Tasarla Yarışması’nda, genç-
lerden kentsel alanda arazinin, doğal kay-
nakların en uygun şekilde kullanıldığı, sosyal 
yaşamın temel alındığı, karma kullanımlı 
kent yapıları projelendirmeleri bekleniyor. 
“Gelecek Burada Başlıyor” mottosuyla yola 

Gençler bu yıl da “Gelecek” için yarışıyor!

çıkılan Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Ya-
rışması bu yıl özel kategorileriyle de dikkat 
çekiyor. Buna göre gençler, “kentsel gelişim 
ve değerlendirme”, “yenilikçi fikir ve detay 
çözümü”, “ileri üretim ve atık yönetimi” ile 
“görsel tasarım” ve “sosyal sürdürülebilirlik” 
kategorilerindeki projeleriyle de değerlendi-
rilecek ve ödüllendirilecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH: 11 MA-
YIS 2018

Başvuruların 11 Mayıs 2018 tarihine devam 
edeceği yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde, Mimar-

lık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendis-
liği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, 
İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mü-
hendisliği ve Şehir Bölge Planlama eğitimi 
alan öğrenciler katılabilecek. Yarışmacıların 
bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekip-
lerle katılabileceği “Sürdürülebilir Geleceği 
Tasarla Yarışması”na surdurulebilirlik.rone-
sans.com web sitesinden online olarak baş-
vurmak mümkün olacak. Toplam 120.000 TL 
para ödülünün verileceği yarışmada birinci-
ye 20.000 TL, ikinciye 16.000 TL, üçüncüye 
14.000 TL para ödülü verilecek.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM” 
ÖDÜLÜ

Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen Sürdü-
rülebilir Geleceği Tasarla Projesi, Rönesans 
Holding’e ödüller getirmeye devam ediyor. 
Bu yılın en ilgi çekici ödülü ise Türkiye Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nden 
geldi. Derneğin 2009 yılından bu yana yü-
rüttüğü ve en iyi kurumsal sosyal sorumlu-
luk uygulamalarının seçildiği KSS Pazaryeri 
Etkinliği’nde bu proje, “Sürdürülebilir Kal-
kınma Akademi Ödülleri” kapsamında, “Sür-
dürülebilir Şehir ve Yaşam” ödülünü almaya 
hak kazandı.

Dünyanın lider inşaat şirketlerinden Rönesans Holding tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Sürdü-
rülebilir Geleceği Tasarla” yarışması için başvurular devam ediyor. Para ödüllerinin yansıra eğitim ve staj 
imkânlarıyla da dikkat çeken yarışmaya 11 Mayıs 2018 tarihine kadar online olarak başvurabilmek müm-
kün olacak...
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17 bin kara ve deniz canlısıyla zi-
yaretçilerine bambaşka dünya-
ların kapılarını açan İstanbul Ak-
varyum’da orfozlarla dalgıçların 
yakınlığı görenleri hayrete düşü-
rüyor. İstanbul Akvaryum’un ana 
tankında dalış yapanlara kendini 
sevdiren, oyun oynayan ve suda 
dalgıçların yanından ayrılmayan 
orfozlar, her yaştan ziyaretçilerin 
de ilgi odağı oluyor.

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İs-
tanbul Akvaryum'da yaşayan orfozlar son 
günlerde etrafa verdikleri renkli görüntüler-
le, ziyaretçilerin meraklı bakışlarını üzerlerine 
çekiyor. İstanbul Akvaryum’un ana tankında 
yaşayan ve onlarla su altında vakit geçiren 
profesyonel dalgıçların yanından ayrılmayan 
orfozlar, dalgıçların üstlerine kum dökmesini 
oyun olarak algılayıp yanıt veriyor. Dalgıç-
ların dokunmasına ve onları sevmesine izin 
de veren orfozlar, kendilerini izleyenleri de 
büyülüyor.

Ömrünü önce dişi sonra erkek olarak ta-
mamlıyor

Ortalama 60-70 santimetreden 1-1,5 metre 

boy ve 30-40 kilogram ağırlığa erişebilen 
orfozlar; taşlık, kumluk ve yosunlu sahil böl-
gelerinin yakınlarında ve derinlerde yaşıyor. 
Hermafrodit yani çift cinsiyetli olmasıyla da 
dikkat çeken orfoz, yaşam döngüsüne dişi 
olarak başlıyor, erkek olarak bitiriyor. Uzun 
yaşayan orfozlar genellikle tek başına ya-
şaması ve yaşadığı yeri de sahiplenmesiyle 
biliniyor.

istanbul 
AkvAryum’un 
sempatik 
orfozları 
DAlgıçlArlA 
oyun oynuyor

İstanbul Akvaryum’un deneyimli dalgıçla-
rıyla yakın ilişki kuran orfozlar da sevgiye ve 
ilgiye karşılık vermesiyle gönüllerde taht ku-
ruyor. Orfozların beslenme saatlerinde yap-
tığı şovları izlemek isteyenler için beslenme 
seansları pazartesi günleri hariç her gün saat 
11.00’da Panama tünelinin önünde, köpek 
balıklarıyla dalış organizasyonunun olduğu 
günlerde ise saat 10.30’da başlıyor.
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2000 yılında açılan 
istanbul’un ilk, 
türkiye’nin ikinci 
outlet projesi olivium 
outlet center, 
yönetim ve kiralama 
operasyonlarını 
apleona real estate 
management türkiye 
ile yapacak.
01 Nisan 2000 tarihinde İstanbul ‘un en bü-
yük ilçelerinden Zeytinburnu’nda kapılarını 
ziyaretçilere açan Olivium Outlet Alışveriş 
Merkezi İstanbul’un ilk ve tek outleti olma 
özelliğini uzunca bir süre koruyup açıldığı 
günden bu yana ziyaretçilerine, modaya, 
markaya, kaliteye uygun fiyata ulaşmanın 
imkanlarını sunmaktadır. Olivium Outlet 
Center, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
yönetim ve kiralama operasyonlarını, 21 
milyon m2 üzerindeki alan ve yönetiminde 
bulunan değeri 35 milyar € üzerinde olan 
mülklerin danışmanlığını yapan ve gayri-
menkul çözümleri konusunda Avrupa’da li-
der firmalar arasında yer alan Apleona Real 
Estate Management ile yaparak ziyaretçile-
rine hizmet vermeye başlamıştır.

18 yıldır gerçek Outlet olma ilkesinden 
ayrılmadan sadece Zeytinburnu’na değil 
bütün İstanbul’a her kesimden tüketiciye 
hitap eden Olivium Outlet, 135 mağazada, 
yüzlerce yerli ve yabancı marka ile, hafta-
nın yedi günü 10.00-22.00 saatleri arasın-
da ziyaretçisine temiz güvenli ve ferah bir 
ortamda ekonomik alışveriş yapma imkanı 
vermektedir. 7’den 70’e herkesin kültürel 
ve sosyal anlamda keyifli vakit geçirmesi-
ni sağlamakta olan Olivium Outlet merkez 
içinin yanı sıra çevresinde de yaşam kültürü 
yaratmaktadır.

Emintaş Emlak ve İnşaat Tic. A.Ş ve İle-
ri Mensucat ve İnşaat Tic. T.A.Ş ortaklığı 
ile kurulmuş olan Olivium Outlet Center 
35.000 m2 kiralanabilir alanı bin 200 araç 
kapasiteli açık ve kapalı otoparkı, ücretsiz 
müşteri servisi, bebek odaları, 6 salonlu 
sineması, çocuk eğlence alanı, teraslı cafe-
leri, Carrefour süpermarket, Teknosa tek-
noloji mağazası ve LCW, DeFacto, İpekyol, 
Kemal Tanca, Pierre Cardin, Altınyıldız, İnci, 
Hotiç, Sarar, Nike, Adidas,  Puma, Watsons, 

Atasun Optik, Colins, D’s Damat, Perspecti-
ve, Penti, Armağan Oyuncak, US Polo, Mavi 
Jeans, Koton, Madame Coco, English Home, 
Burger King, Mc Donalds gibi mağazaları 
ile ziyaretçilerine rahat ve hesaplı alışveriş, 
A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını bir arada bula-
bilme olanağı sunmaktadır.

2 kıtayı birbirine bağlayan İstanbul’un en 

büyük projesi Marmaray ile de Anadolu ya-
kasında oturan İstanbullulara sadece 15 da-
kikalık mesafede olan Olivium Outlet Center 
bundan sonra Apleona Real Estate Mana-
gement ile birlikte, 2000 yılından bugüne 
tüketicileriyle bir aile olmuş olmanın gücü 
ve güveniyle kendini ve hedeflerini giderek 
büyüterek; yenilikçi çalışmalara imza atmaya 
devam edecektir.
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Disney Yönetim Kurulu Başkanı 
Robert A. Iger ve Minnie hayra-
nı dünyaca ünlü pop yıldızı Katy 
Perry Minnie’ye yıldızını alırken eş-
lik ettiler.

Disney’in neşeli tavırları ve ikonik stiliy-
le modaya ilham veren; her yaştan hayranı 
tarafından beğeniyle takip edilen efsanevi 
kahramanı Minnie, dünyaca ünlü isimlerin 
yıldızlarının yer aldığı Hollywood Şöhret Yo-
lu’nda yıldızını aldı.

Resmi yıldızına kavuşan Minnie için Walt 
Disney Yönetim Kurulu Başkanı Robert Iger 
“Minnie animasyon klasiği Steamboat Willie 
ile ilk kez dünyamıza girdiğinden beri ger-
çek bir yıldız ve bir moda ikonu” dedi. Iger 
sözlerine, “Kariyerinde 70’den fazla filmin 
yıldızı olan Minnie, bugüne kadar milyonlar-
ca izleyiciyi, kalplerine dokunarak ve ulaştığı 
her yere neşe taşıyarak eğlendirdi” diyerek 
devam etti. Iger, Minnie’nin kültürel etkisini 
ve tüm başarılarını tanıyarak; ona Hollywood 
Bulvarı’nda armağan edilen Şöhretler Kaldı-
rımı yıldızının çok heyecan verici olduğunu 
da sözlerine ekledi.

Disney’in efsanevi karakteri Minnie, 70’den 
fazla ünlü filmiyle Hollywood’un en çok bi-
linen global yıldızlarından biri olarak nesil-
lerdir çocuklar ve ailelere neşe saçıyor. Min-
nie’nin her daim pozitif enerjili karakteri ve 
ikonik tarzı ise nesillerdir moda tasarımcıları, 
sanatçılar ve dünyanın her yerindeki hayran-
larına ilham veriyor. Minnie’nin ikonlaşan 
klasik puantiyeli elbisesinden, çiçekli şapka 
modellerine kadar aksesuarları, kıyafetleri; 
özellikle kulakları ve kurdelası stilini takip 
eden herkese ilham vermeyi sürdürüyor.

Minnie’nin tarzını “neşeli” olarak yorumla-
yan ünlü şarkıcı Katy Perry, “Hiç kimse kırmı-
zılar ve puantiyeli etekler içinde onun kadar 
stil sahibi olmayı başaramaz” dedi. Sadece 
bir kirpik hareketiyle bile insanlara böyle bir 
neşe saçmanın inanılmaz bir yetenek oldu-
ğunu da belirten Katy Perry, Minnie’nin Şöh-
retler Kaldırımı’ndaki bu özel gününün bir 
parçası olmakta duyduğu keyfin altını çizdi.

Minnie’nin yıldızını aldığı 22 Ocak Ulusal 
Puantiye Günü için ise, Minnie’nin tarzından 
yola çıkarak Coach markası, 20 özel tasarım 
ürünün yer aldığı bir koleksiyon satışa sun-
du.

DISNEY’IN MODAYA İLHAM VEREN KAHRAMANI MINNIE, 
HOLLYWOOD ŞÖHRETLER KALDIRIMI’NDA YILDIZINI ALDI
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Lovelet Outlet’te çocuklar için özel olarak 
tasarlanan çocuk kulübünde çocuklar için-
birbirinden eğlenceli etkinlikler tüm hızıyla 
devam ediyor.

Etkinlik alanına yerleştirilen oyuncak evler 
çocuklar için ayrı bir fakülte oluşturularak 
fakülteye girişte kayıt yapılıyor ve etkinlik 
sonunda minikler fakülteden başarı belgesi 
ile mezun oluyorlar. Her fakültenin kendine 
özgü etkinliği mevcuttur. Bu etkinliklerde 
minikler hem el becerilerini geliştirirken hem 
de verimli vakit geçirebiliyor. Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Tıp Fakülte-
si, Ziraat Fakültesi ve Havacılık Uzay Bilimleri 
Fakültesi gibi birbirinden farklı fakültelerin 
yer aldığı ‘Benim Kampüsüm’ adlı etkinlik-
te eğlenirken birbirinden güzel çalışmalara 
imza atmış oluyorlar. ‘Benim Kampüsüm’ 
etkinliği her hafta sonu saat 14.00 ve 16.00 
seanslarıyla Lovelet Çocuk Kulübü’nde.

benim kampüsümde eğlence Her Hafta sonu yeniden başlıyor

Lovelet’te Aşk Başkadır

Kalbinizden geçen duyguları bazen bir cüm-
leyle, bazen bir mesajla bazen de hediyeyle 
dile getirirsiniz. Lovelet Outlet’te oluşturdu-
ğu fotoğraf çekinme alanı ile güzel anları 
ölümsüzleştirdi.

Lovelet Outlet Instagram üzerinden başlat-
tığı yarışma ile 14 Şubat koltuğunda sevdik-
lerinizle birlikte selfie çeken ve #loveletteaşk 
hashtag’i ile 03-14 Şubat tarihleri arasında 
açık şekilde paylaşım yapan herkese sinema 
bileti kazandırdı.
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Her yıl merakla beklenen Deloit-
te’un Para Ligi Raporu’na göre 
en yüksek gelire sahip 20 kulübün 
toplam gelirleri %6 büyüyerek 7,9 
milyar Euro’ya çıktı. 2017 yılında 
Real Madrid’i zirveden ederek 
tahta oturan Manchester United, 
676 milyon Euro gelir ile liderlik 
pozisyonunu korudu.

Deloitte’un, bu yıl 21’incisini yayımladığı Fut-
bol Para Ligi raporuna göre en çok gelir elde 
eden 20 kulüp, gelirlerini 2016/2017 sezo-
nunda %6 artırarak 7,9 milyar Euro kazanç 
sağladı. Deloitte Türkiye, Tüketim ve Endüst-
riyel Ürünler Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım 
bunun bir rekor olduğunu belirterek, Futbol 
Para Ligi’ne dahil olmak için 2008’de 97 mil-
yon Euro kafi iken, 2018’de bu rakamın 200 
milyon Euro’ya ulaştığına dikkat çekti.

2017’de Futbol Para Ligi’nde liderlik koltu-
ğunu Real Madrid’den 11 sene sonra geri 
alan Manchester United, 676,3 milyon Euro 
gelir ile ilk sıradaki yerini 2018’de de koru-
du. Manchester United’ı, 674,6 milyon Euro 
ile Real Madrid izledi. Barcelona ise 648,3 
milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı. Be-
şiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki 
rakibi Alman Bayern Munich dördüncü sıra-
daki, İngiliz Manchester City ise beşinci sıra-
daki yerlerini korudular.

Kulüplerin 2016/2017 sezonundaki en büyük 
gelir kaynakları yayın hakları oldu. Deloitte 
Türkiye Danışmanlık Bölümü ortaklarından, 
Futbol Endüstrisi Uzmanı Cem Sezgin, artık 
gelirlerin %45’inin yayın haklarından elde 
edildiğini belirtti ve bunda da en büyük pay 
sahibinin Premier League olduğunun altını 
çizdi.

Listede, İngiltere’nin 10 kulüp ile başı çek-
tiği görülüyor. İngiliz kulüplerin toplamda-
ki payı 3,8 milyar Euro. Premier League’in 
2019/2020 döneminde başlayacak yeni ya-
yın hakları ihalesi yaklaşırken, sonucun ge-
lecekteki sıralamayı ne ölçüde etkileyeceği 
merak konusu. Listede Almanya, İspanya 
ve İtalya üçer takım ile boy gösteriyor. Para 
Ligi’nde Fransa’dan tek takım ise, Neymar 
transferi ile büyük ses getiren, ancak bir ön-
ceki sezon olduğu gibi bu sene de bir ba-
samak gerileyen Paris Saint-Germain oldu. 
Cem Sezgin’e göre bu senenin en çarpıcı ge-
lişmesi, ünlü İtalyan kulübü AC Milan’ın, ilk 
kez Futbol Para Ligi’nde ilk 20’de kendisine 
yer bulamayışı.

Türk kulüplerinin durumu

Daha önce Türk kulüplerinden Galatasaray 
ve Fenerbahçe ikişer kez ilk 20’de kendile-
rine yer bulmuş ve geçtiğimiz sene ilk 30’da 
yer almışlardı. Ancak son iki sezonda her ikisi 
de gelir kaybı yaşadılar. Bu nedenle 2018 sı-
ralamasında yer almadılar. Öte yandan gelir-
lerini önemli düzeyde artıran Beşiktaş buna 
rağmen ilk 30’da kendine yer bulamadı.

Bu durumu ve Türk kulüplerinin rekabetçi-
lik düzeyini Cem Sezgin şöyle yorumladı: 
“Kulüplerimizin gelir açısından daha geride 
kalmış olmasının altında yatan faktörleri iyi 
irdelemek gerekiyor. Bunun birinci sebe-
bi naklen yayın gelirleri arasındaki uçurum. 
Örneğin EPL kulüplerinden Bournemouth’un 
sadece naklen yayın ihalesinden kazandığı 
para, neredeyse Beşiktaş’ın tüm geliri ka-

DELOITTE FUTBOL PARA LİGİ RAPORU YAYIMLANDI
“PREMIER LEAGUE DAMGASI”

dar. EPL için son ihale 2016/2017 sezonu 
ile başlayacak şekilde yapıldı ve yıllık 1.7 
milyar Sterline anlaşıldı. (1.9 milyar Euro). 
Türkiye’deki ihale ise 2017/2018 sezonun-
dan başlayacak ve yıllık 100 milyon USD’lik 
(82 milyon Euro) bir gelir yaratacak şekilde 
sonuçlandı. Rakam Premier League’in 23’te 
biri. Ayrıca yeni ihale, kulüplerimiz için bu se-
zondan itibaren rakamlara yansıyacak.”

Sezgin’e göre diğer sebepler arasında Türk 
Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, stadyumla-
rımızın doluluk oranlarının göreceli olarak 
düşük kalması, forma ve benzeri ürünlerdeki 
fiyatların Avrupa’daki diğer kulüplerin ürün-
lerine göre ucuz olması geliyor. Ayrıca birçok 
Avrupa kulübünün ürünleri sadece kendi ül-
kelerinde değil, dünyanın her yerinde mağa-
zalarda ve online satılıyor olması da önemli 
bir faktör.

Cem Sezgin
Futbol Endüstrisi Uzmanı
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24,200 Katılımcı • 100 Ülke • 500 Şehir ve Yerel Yönetim 
5,300 Yatırımcı • 3,800 CEO & Yönetim Kurulu Başkanı 
3,100 Stant ile Katılım • 100 Oturum • 150 Etkinlik

13-16 Mart 2018 
Cannes, Fransa

Detaylı bilgi ve katılım için: ALKAŞ

Ulaş Özgüç Öner • ulas@alkas.com.tr 
Tel: 0212 284 86 50 • Faks: 0212 284 86 53

MIPIM Contact

Marc Vetillard • marc.vetillard@reedmidem.com 
+33 (0) 1 79 71 94 38 • www.mipim.comwww.alkas.com.tr

TÜRKİYE GÜÇ 
BİRLİĞİYLE MIPIM’DE
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin değerli katılımlarıyla daha da güçlü bir 

Türkiye temsiliyeti gerçekleşecek.

• Balıkesir, Gaziantep, Hatay ve İstanbul şehirleri yer alacak.

• İstanbul Ticaret Odası’nın katkılarıyla gerçekleştirilen 685 m²’lik İstanbul Çadırı’nda Halk GYO, Oyak İnşaat, 
Aremas, Emlak Konut, Fuzul Yapı, Kuruluş-Sersim İş Ortaklığı ve Muum Mimarlık şehrin gözde projeleriyle 
temsiliyet sağlayacak.

• Beyoğlu İş Adamları Grubu (BIG) da Okmeydanı, Sütlüce-Örnektepe, Taksim 360 Kentsel Yenileme, 
Piyalepaşa İstanbul ve Haliçport projelerinin de yer alacağı 
25 proje ve 25 fi rma ile katılım sağlayacak.

• Esas Gayrimenkul’ün düzenleyeceği öğle yemeği ile Türkiye’deki gayrimenkul fırsatları uluslararası platformda tanıtılacak. 

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin açılış konuşmasını yapacağı, “İpek Yolu; 
Türkiye’den Dünyaya Açılan Kapı...” başlığıyla gerçekleşecek Türkiye Ana Oturumu uluslararası katılımcılara 
yatırım potansiyellerini tanıtacak.

• T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın İstanbul Çadırı’nda gerçekleştireceği sunum da 
Türkiye’nin yatırım fırsatlarına dikkat çeken etkinliklerden biri olacak. 

MIPIM 2018’e Türkiye’den Stant ile Katılım Gösteren Kuruluş ve Firmalar 
Balıkesir Belediyesi • Gaziantep Belediyesi • Hatay Belediyesi • İstanbul Ticaret Odası • Beyoğlu Investors Group (BIG)

 Boytorun Architects • Çelen Grubu • Elemeği Mimarlık • Esas Gayrimenkul • GAD Architecture & Gökhan Avcıoğlu 
İki Design Group • İstanbul Maden İhracatçıları Birliği • Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. • ProPlan Proje Yönetimi

Sabri Paşayiğit Mimarlık • TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. • Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği • Turkishceramics 
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1966 yılından bu yana turizm otelcilik alanında sunduğu 
kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Dede-
man Otelleri, 2018 yılında yatırımlarına hız kesmeden de-
vam edecek. 2018 yılında smart otel konseptiyle Smart by 
Dedeman yatırımlarını gerçekleştireceklerini belirten Dede-
man Turizm Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçaka-
ya, 2018 yılında %15 bir büyüme planladıklarını dile getirdi.

2018 yılında Smart by Dedeman ismiyle smart oteller kon-
septini Y kuşağı ile tanıştıracak olan Dedeman Turizm Yö-
netim A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “2018 yılında 
hayata geçirmeyi planladığımız Smart by Dedeman otelle-
rimizi teknoloji jenerasyonuna atfedeceğiz. Aynı zamanda 
2023 yılına kadar da toplamda 40 yeni otel sayısına ulaşma-
yı hedefliyoruz” dedi.

2017’nin sakinliği yerini 2018’in heyecanına bırakacak

2016-2017 yıllarında yaşanan olumsuz gelişmeler, Türki-
ye’nin coğrafi konumu, 2017 yılının ilk dakikalarında yaşa-
nan acı deneyim ve politik restleşmelerin gölgesinde geçen 
bir süreç oldu. Yaşanan olumsuz gelişmeler her sektörde 
olduğundan daha çok ekonominin temel taşlarından olan 
turizm sektörünü doğrudan etkiledi. Yaşanan bu olumsuz-
luklar ülkeye gelen turist sayısında ciddi bir azalmaya ve 
buna bağlı olarak sektörde çok ciddi bir daralmaya neden 
oldu. Özellikle Avrupalı turist açısından ülkemiz hedefledi-
ği rakamın altında seneyi kapattı.  Emrullah Akçakaya, 2017 
yılında bir önceki yıllara kıyasla daha iyimser planlar yaptık-
larını fakat kriz stratejilerini uygulamak zorunda kaldıklarını 
belirtti. 2018 yılı için ise turizm sektöründe olumlu gelişme-
lerin yaşanacağını belirtti.

2018 yılında yurt dışında otel yatırımı

Dedeman ve Park Dedeman markaları 16 otel ile faaliyetle-
rine devam eden Dedeman Grubu, 2018 yılında yurt dışında 
bir otel yatırımı da düşünmektedir. 

Akçakaya, “2018 yılında ülkemizin; sosyal, kültürel ve siyasi 
durumunun olumlu yönde gelişeceğine inanıyoruz. Sektör-
deki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor ve geliş-
tireceğimiz smart otel konseptiyle 2018 yılında 2017 yılına 
kıyasla %15’lik bir büyüme planlıyoruz” dedi. 

dedeman by smart 
konsept oteller 2018 
yılında hizmete giriyor

Emrullah Akçakaya
Dedeman Turizm Yönetim A.Ş. Genel Müdürü
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Her yıl yeni girişimcileri marka-
larla buluşturmanın ötesinde 
birbirinden iddialı projelerin 
gün yüzüne çıkmasını sağlayan 
Bayim Olur Musun Franchising 
Fuarı, sektörün nabzını tutma-
ya devam ediyor. Gıdadan ev 
dekorasyonuna, gayrimenkul-
den güzellik merkezlerine, spor 
merkezlerinden cafelere, kuru 
temizlemeden teknolojiye ka-
dar her sektörden birçok katı-
lımcının yer aldığı fuar, bu yıl 11-
14 Ekim 2018’de kapıları açmak 
için gün sayıyor.

Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı ba-
zında Avrupa ve Ortadoğu’nun bir numa-
ralı buluşma platformu Bayim Olur Musun 
Franchising Fuarı, Medyafors Fuarcılık or-
ganizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell 
Banker Türkiye Ana Sponsorluğu’nda CNR 
Fuar merkezinde bu yıl 16. kez kapılarını 
açmak için gün sayıyor. 

‘iş’inizi büyütmenin yolu bayim olur musun’dan geçiyor
KOSGEB’in desteğini arkasına alarak KO-
Bİ’lerin iş kapısını aralayan fuar, istihdam 
oluşturma ve yeni iş alanlarının önünü aça-
rak Türk ekonomisine önemli katkılar sağlı-
yor. Ziyaretçi, katılımcı sayısı ve yarattığı iş 
hacmi açısından her geçen yıl önemli başa-
rılara imza atan fuar, yabancı yatırımcıların-
da ajandasında da ilk sırada yer alıyor. 
 
Tedarikçiler, 2. kez markalar ile aynı 
platformda olacak

Her sektörden 300’den fazla katılımcının 
yer aldığı fuarda bu yıl da ‘Tedarikçi Özel 
Bölümü’ franchise veren markaları, ürün 
ve hizmet tedariki sağlayan markalarla bir 
araya getirmeye hazırlanıyor. Bu sayede de 
tedarikçiler, fuar kapsamında artık ziyaretçi 
olarak değil, franchise veren firmalar ile aynı 
platformda katılımcı olarak yer alıyor. 4 gün 
boyunca firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler 
de müşterilerini aynı ortamda görebiliyor.

Perakende sektörünün geleceğine ışık 
tutulacak

Öte yandan Bayim Olur Musun Franchising 

ve Markalı Bayilik Fuarı, yeni bir atılımla, 
‘Akıllı Mağazalar, Akıllı Dükkanlar’ kon-
septli ‘Perakende Teknolojileri Özel Bö-
lümü’ ile tüm sektör oyuncularını bir çatı 
altında buluşturacak. Her geçen yıl büyü-
yerek Türk ekonomisine daha çok fayda 
sağlayan fuar, tüm dünyadan gelen ka-
tılımcı ve ziyaretçisiyle Türk markalarının 
uluslararası arenada boy gösterebilmesi-
ne olanak sağlıyor. Her geçen yıl daha da 
güçlenen Bayim Olur musun Franchising 
Fuarı, ‘Akıllı Mağazalar, Akıllı Dükkanlar’ 
konseptli Perakende Teknolojileri Özel 
Bölümü ile perakende sektörünün gelece-
ğine de yön vermeye hazırlanıyor. Ayrıca 
fuar, perakende sektörüne fayda sağlayan 
teknoloji çözüm ortaklarının motivasyo-
nunu yükseltmek, en iyi çözümlerin ulu-
sal ve uluslararası alanda da tanıtılmasına 
önayak olmayı amaçlıyor. Perakende sek-
töründe franchise veren markaları, zincir 
mağazaları; perakende teknolojisi ile bir 
araya getirecek, aynı zamanda girişimcile-
rin iş kurarken akıllı çözümleri kullanmasını 
sağlayacak bu özel bölümde markalar, te-
darikçi firmalar ve teknoloji çözümleri ile 
voltran oluşturacak. 
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Uzun yıllar yaptığı gece programlarıyla büyük beğeni topla-
yan, çok konuşulan, çok izlenen, ekran klasiği Mesut Yar ile 
“BURADA LAF ÇOK” 15 Ocak 2018 Pazartesi günü 212 İstan-
bul Power Outlet ana sponsorluğunda başladı. 

MESUT 
YAR İLE 212 
AVM’DE 
LAF ÇOK

Mesut Yar’ın ekran klasiği programı Bura-
da Laf Çok artık hafta içi her gün 23.45‘te 
360 ekranlarında yayınlanıyor. Usta tele-
vizyoncu ve gazeteci Mesut Yar, yeni ka-
nalı 360 ve 212 İstanbul Alışveriş Merkezi 
işbirliği ile her gün birbirinden ünlü ko-
nukları ağırlıyor. 212 Outlet’in ana spon-
soru olduğu programın çekimleri hafta-
nın belirli günleri alışveriş merkezinde 
ziyaretçilere açık olarak gerçekleştiriliyor. 
Programda dizi oyuncularından, manken-
lere ve sanatçılara kadar birbirinden ünlü 
konuklar yer alıyor. 
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Birkaç yıl önce adeta erkeklerin tekelinde 
olan online alışveriş, artık kadınların da vaz-
geçilmezi haline geldi.

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kulla-
nım Araştırması’na göre, 2016’da 5,1 milyon 
olan kadın sanal alışveriş müşterisi, 2017 yı-
lında 6,3 milyona yükseldi. 

400’e yakın sanal mağazadan alıveriş yapan-
lara nakit para ödeyen Avantajix.com’un ku-
rucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-74 
yaş grubundaki 60 milyon insanı kapsadığı-
nı anımsatarak, “Bu rakamın yarısını kadın-
lar oluşturuyor. 2016’da kadınların %17,1’i 
internetten alışveriş yaparken, 2017’de bu 
oran %20,9’a yükseldi. Artık her 5 kadından 
biri online alışveriş yapıyor” dedi.

Avantajix.com’un datalarının da TÜİK verile-
riyle örtüştüğünü kaydeden Kayral, şunları 
söyledi:

“Online alışveriş 4-5 yıl öncesine kadar ade-
ta erkek müşterilerin tekelindeydi. Üyeleri-
mizin sadece %20’si kadındı. Önce çalışan 
kadınlar, son 1-2 yılda da ev kadınları dijital 
alışverişin avantajlarını keşfetti. Artık üyeleri-
mizin yarısına yakınını kadınlar oluşturuyor. 
Kadınlar da erkekler gibi günün 24 saati, 
dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyor-
lar. Çarşı, pazar gezmek yerine aradığı ürü-

e-ticarete 1,2 milyon yeni kadın müşteri

nün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde 
karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor. Tatilini 
ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kul-
lanarak çok ucuza getirebiliyorlar. Ayrıca 
tüm bu alışverişlerini Avantajix.com gibi 
alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerin-
den geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar.”

Kadınlar en çok giyime para harcıyor

TÜİK’in araştırmasına göre kadınlar, on-
line pazarda en fazla moda kategorisin-
deki ürünlere ilgi gösteriyor. İnternetten 
alışveriş yapan her 100 kadından 76’sı 
yılda en az bir kez giyim, ayakkabı ve ak-
sesuar ürünleri satın alıyor. Her 100 kadın 
45’inin alışveriş sepetinde yılda en az bir 
kez kozmetik ürünler yer alırken, yine her 
100 kadından 31’i de yılda en az bir kez 
internet üzerinden otel-seyahat harca-
ması yapıyor. 

Market alışverişinin rahatlığı da kadınla-
rın online alışverişe yönelmelerinde etkili 
oluyor. 5-10 litrelik su bidonlarını, meşru-
batını, karpuzunu, kavununu, ununu, şe-
kerini, kilo kilo deterjanı marketten alarak 
kan ter içinde eve taşımak yerine online 
satın alarak kapısına kadar getirtmek ka-
dınlara artık daha cazip geliyor.

Her 4 kadından biri yılda en az bir kez 
gıda ve diğer günlük ev ihtiyaçlarını kar-
şılamak için sanal mağazaları ziyaret edi-
yor.  

Kadınların online alışverişte en fazla sa-
tın aldıkları bir diğer ürün ise ev eşyası 
oluyor. 100 kadından 23’ü yılda en az bir 
kez ev eşyası satın alırken, sinema-konser 
biletleri, kitap-dergi, cep telefonu-bilgi-
sayar da kadınların online alışveriş sepet-
lerinde sıkça yer alıyor.

Güçlü Kayral
Avantajix.com Kurucu Ortağı



“Akıllı Gönderiler”

Başarımız, her dağıtım işinde, müşterilerimizin bizimle çalışmasını 
kolaylaştıran hızlı ve özel çözümler üretmemiz gerçeği sayesindedir.

0 212 225 10 90www.smartileti.com



36

MALl&MOTTO / Analiz

2017 yılında konut satışları bir ön-
ceki yıla göre %5,1 artış göster-
di. Böylelikle 2017 yılında Türkiye 
genelinde 1 milyon 409 bin 314 
konut, satış sonucu el değiştirmiş 
oldu.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 
2017 Türkiye konut satış istatistiklerini ve 
medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derlediği bil-
gilere göre, 2017 yılında 1 milyon 409 bin 
314 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut 
satışlarında, İstanbul 238 bin 383 konut sa-
tışı ve %16,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Satış 
sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut 
satışı ve %10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 ko-
nut satışı ve %6 pay ile İzmir takip etti. En az 
konut satışının gerçekleştiği il ise 124 konut 
ile Hakkâri oldu.

Türkiye genelinde satılan konutlar, 2017’nin 
aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
%6,8 azalarak 132 bin 972 olurken, İstanbul 
22 bin 932 konut satışı ve %17,2 ile yine en 
yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satış-
ları ise Türkiye’de bir önceki yılın aynı ayına 
göre %30,7 oranında azalış göstererek 34 
bin 29 oldu.

EN ÇOK IRAKLILAR KONUT SATIN ALDI

ITS Medya ve Ajans Press’in derlediği bil-
gilere göre, geçtiğimiz yıl konut satışlarıyla 
ilgili 13 bin 322 haber çıkışı belirlenirken bu 
rakam 2016 yılında 11 bin 905 oldu. Medya-
ya yansıyan konut haberlerinde yabancılara 
yapılan satışlar büyük yankı uyandırırken, 
yabancı uyruklu vatandaşlara satılan konut 
sayıları ise %22,2 oranında artış gösterdi. 

2017 yılında yabancı uyruklu vatandaşla-
ra yapılan konut satışlarında ilk sırayı 8 bin 
182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı da 4 bin 
707 konut ile Antalya aldı. Yabancı uyruklu 
vatandaşların aralık ayında aldığı konut sa-
yısı ise 2 bin 164 oldu. Yabancılar arasında 
en çok konutu, 3 bin 805 satın alımla Iraklılar 
gerçekleştirdi. Irak’ı 3 bin 345 konutla Suudi 

türkiye’de 
gEçEn yıl 
1,4 milyon 
konut 
satışı oldu

Arabistan, bin 691 konutla Kuveyt, bin 331 
konutla Rusya ve bin 78 konutla Afganistan 
vatandaşları takip etti. Türkiye genelinde ilk 
defa satılan konut sayısı ise, geçtiğimiz yılın 
aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%7,1 azalarak 66 bin 661 oldu. Böylelikle 
toplam konut satışları içinde ilk satışın payı 
%50,1 olarak gerçekleşti.
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yönetebilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

BEST Enerji Yöne�mi ve Danışmanlık Hizmetleri

0 216 290 44 11 - info@enerji.pro
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Türkiye’nin hızla büyüyen gıda 
markalarından KasapDöner, Tür-
kiye’nin en önemli üniversitelerin-
den olan İstanbul Aydın Üniversi-
tesi’nde yerini aldı.

“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye 
geliyoruz” sloganı ve gerçekleştirdiği renk-
li kampanyalarıyla Türkiye’nin en sıra dışı 
döner markası olan KasapDöner, hızla bü-
yümeye devam ediyor. Bifteklik etten hazır-
ladığı döneriyle damağına düşkün olanların 
ilk tercihi olan KasapDöner, işlek caddeler 
ve önemli AVM’lerden sonra şimdi de Tür-
kiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversite-
lerinden biri olan ve 40 bin öğrenciye eğitim 
veren İstanbul Aydın Üniversitesi’nde döner 
severler ile buluştu.

“Döneri dünya markası yapacağız”

KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, 
KasapDöner markasının ilk defa bir üniversi-
te kampüsünde yerini aldığını, deyim yerin-
deyse ‘üniversiteli olduğunu’, ifade ederek, 
‘Amacımız, sadece bifteklik etten yaptığımız 
dönerimizi dünya markası yapmak’ dedi. 
Özürün, İstanbul’un yanı sıra Anadolu’da da 
büyümeye devam edeceklerini dile getire-
rek, ‘2018 yılında Eskişehir, Bursa, Samsun 
gibi Anadolu metropollerinde yeni şubeler 
açmayı hedefliyoruz’ diye konuştu.

KASAPDÖNER ARTIK İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NDE
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Yapay Zeka Mucizesi
Sanbot ile tanışma fırsatını kaçırmayın

Adres : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. Dünya Palas 34/B D:3  Beşiktaş / İSTANBUL     Telefon : +90 212 924 32 96

FarkindalikStudyosu fsreklam farkindalikstudyosu Farkındalık Stüdyosu

Kullanıcı Dostu

Sesle etkileşim, uzaktan 
kumanda, el hareketi ile 

kontrol, dokunmatik etkileşim, 
görüşme başlatma, akıllı 

kontrol, video sohbeti, sağlık 
izleme, vb.

Güçlü Yapay Zeka

Ses lokalizasyonu, yüz tanıma, 
otomatik şarj etme, semantik 

tanıma, bağımsız devriye, 
saldırgan tespiti, 24 saat 

güvenlik, akıllı ev, çevrimiçi 
eğitim, somatik oyunlar, vb.

Mükemmel Farkındalık

Engelden kaçınma, bağımsız 
yürüme, dokunmatik algılama, 
RGB Görüntüsü, 3D Derinlikli 

Kamera, PIR insan vücudu 
algılama, IR, ses, sıcaklık, 
jiroskoplar, jeomagnetizm 

(pusula) dokunmatik ekran vb.
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Sanbot İle Fark Yaratın

Merhaba!

Özel Etkinlikler
Açılış Organizasyon

Tanıtım Günleri
Sosyal Medya Projeleri

Çocuk Etkinlikleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Tüm Türkiye AVM’lerinde Sadece Farkındalık Stüdyosu Ayrıcalığıyla...

www.farkindalikstudyosu.comİş birliğiyle...
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Dağcılık ve aktif giyim sektörünün 
öncü markalarından Mountain 
Hardwear, Türkiye’de merakla 
beklenen ilk mağazasını Ankara 
Armada AVM’de açtı.

Mountain Hardwear, uzun zamandır bekle-
nen ilk mağazasını Ankara Armada AVM’de 
açtı. Macera severlerin en yakın dostu 
Mountain Hardwear, doğanın çetin yüzüyle 
mücadelede devrim yaratan teknolojileri ile 
Ankaralıları bekliyor.

Mountain Hardwear Armada AVM’de 64 
m2’lik mağaza alanı ile monttan çantaya, el-
divenden atkıya geniş ürün gamı ve sınırsız 
renk yelpazesi ile kış ve dağ sporları tutkun-
larının gözdesi olacak. Mountain Hardwear 
Armada AVM mağazası, markanın Türki-
ye’de ilk mağazası olma özelliğini taşıyor.

MOUNTAIN 
HARDWEAR 
TÜRKİYE’DEKİ 
İLK MAĞAZASINI 
ANKARA’DA AÇTI!
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TAB Gıda’nın küresel hızlı servis 
sektöründeki başarısından aldığı 
güçle yarattığı Usta Dönerci®, 
Erzurum Pallerium’da yeni şube 
açtı.

Türkiye hızlı servis restoran sektörünün lider 
markası TAB Gıda bünyesinde 2013 yılında 
kurulan Usta Dönerci®, yurt içindeki resto-
ran ağını genişletmek üzere yatırımlarını sür-
dürüyor. Usta Dönerci® ürünlerini, uygun 
fiyat ve üstün hizmet kalitesiyle Pallerium 
AVM’de yerli lezzetlerden vazgeçemeyenle-
re sunuyor.

Geleneksel döner lezzetini ülkenin dört bir 
yanında aynı kalite ve lezzette sunan Usta 
Dönerci®, lezzetli et ve tavuk döner menü-
leri, tüm damak zevklerine hitap eden tatlı 
ve salataları, çorba ve içecek seçenekleriyle 
Erzurumlu misafirlerini ağırlıyor.

usta dönerci® erzurum pallerıum’da açıldı!

“2018’de döner sektörüne damga vuracağız”

Dünya markası olma hedefiyle yola koyulduklarını belirten TAB Gıda Franchi-
sing Müdürü İlhan Erkan, “TAB Gıda olarak Türkiye ve dünyadaki deneyimimizi 
2013 yılında Usta Dönerci®’ye aktararak yüzde yüz yerli sermaye ile güçlü bir 
marka yarattık. Kurduğumuz güçlü franchise sistemimiz ve yatırımlarımız doğ-
rultusunda ülke çapında hızla büyümeye devam ediyoruz. Bugün 50’ye yakın 
ilde 120’ye yakın Usta Dönerci® restoranı ile hizmet veriyoruz. Uluslararası 
standartlarda üretim yapan tedarikçilerle çalışıyoruz ve Türk damak tadına uy-
gun lezzetler geliştiriyoruz. Ulusal pazarda kısa sürede başarıyı yakalayan Usta 
Dönerci® bir dünya markası haline geleceğinden kuşkumuz yok. Yüksek kalite 
ve lezzet standartları ile döneri mümkün olan en uygun fiyata, hızlı bir şekilde 
sunmayı amaç edinen Usta Dönerci®’nin 2018’de döner sektörüne damga vu-
racağına inanıyoruz.” dedi. İlhan Erkan

TAB Gıda Franchising Müdürü
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Türkiye’nin yüzde yüz yerli ve en 
yaygın ev güzelleştirme merkezi 
Tekzen, 2018 yılında yurt gene-
linde 20 yeni mağaza açma he-
defi kapsamında Erzincan’daki 
ilk mağazasını açtı. Erzincan’daki 
ilk ulusal ev güzelleştirme merkezi 
olan Tekzen, Ermerkez AVM’de 
açtığı mağazasıyla Türkiye gene-
linde 56 ilde 131 mağazaya ulaş-
mış oldu.

“Her ilde bir TEKZEN” hedefiyle büyümeye 
devam eden Tekzen, Erzincan’daki ilk mağa-
zasını Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki Ermer-
kez AVM’de hizmete açtı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ, 
Malatya, Bitlis, Kars, Van ve Erzurum’dan 
sonra Erzincan’da açtığı mağazasıyla Türkiye 
genelinde 56 ilde 131 mağazaya ulaşan Tek-
zen, yeni mağaza açılışlarının yanı sıra mev-
cut mağazalarını da müşterilerine daha ferah 
bir alışveriş ortamı sunmak için yenilemeye 

TEKZEN 131. MAĞAZASINI ERZİNCAN’DA AÇTI

devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanına 
yayılan mağazalarında müşterilerine 20 bini 
aşkın ürün çeşidiyle kaliteli ve uygun fiyatlı 
hizmet sunuyor.

Tekzen Erzincan mağazasının açılışı Milli Eği-
tim Bakanı İsmet Yılmaz, Erzincan Milletve-
kili Sebahattin Karakelle, Eski Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, Erzincan Valisi Ali Ars-
lantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin 
Başsoy, Tekzen Genel Müdürü Onur Mer-
toğlu, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet 
Kızılkaya, Tekzen Operasyon Müdürü Ekrem 
Erol, Tekzen Mağazalar Kurulum Müdürü 
Hasan Şener Bilge ve Tekzen Bölge Müdürü 
Mehmet Seval’in yanı sıra basın mensupları-
nın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşma yapan Tekzen Genel Mü-
dürü Onur Mertoğlu, “Büyüyen ve güçlenen 
ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına 
inandığımız 20 mağaza daha açarak büyü-
meye devam edeceğiz. Bu mağazalarımızla 
en az 700 kişiye istihdam imkanı sağlaya-
cağız. 4 bini aşkın çalışanımız ve bizim iş 
ortaklarımız olan 680 tedarikçimizin büyük 

emekleriyle hedeflerimize ulaşmaya devam 
ediyoruz” dedi.

Mertoğlu, Tekzen Erzincan mağazasının yak-
laşık 40 kişiye iş imkanı yaratacağını belirte-
rek, Türkiye sathında mağazalar arasındaki 
mesafeyi kısaltmaya çalıştıklarını söyledi. 
“Her ilde bir Tekzen” hedefinin de buna hiz-
met ettiğini vurguladı. Yüzde yüz yerli ser-
mayeli bir şirket olarak Türkiye’nin her ilinde 
hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getiren 
Mertoğlu, mağaza açılışı yapılan illerde sos-
yal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahibi 
olan okulların belirlenerek yenilenmesine 
katkıda bulunduklarını kaydetti.

Tekzen binlerce çeşit ürünü aynı çatıda 
sunuyor

Tekzen, Erzincan/Ermerkez AVM’deki ma-
ğazasında mobilyadan ev ve mutfak gereç-
lerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden 
elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe 
dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar 
çok geniş yelpazedeki binlerce çeşit ürünü 
aynı çatı altında sunuyor.
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Bize AVM’nizi tanıtır mısınız?

Bakırköy’ün merkezinde yer alan Capacity, 
Kasım 2007 tarihinde kapılarını açarak, Tür-
kiye’nin en seçkin ve popüler alışveriş mer-
kezlerinden biri haline geldi. Üst düzey mar-
ka karması ve özgün çizgisiyle hedeflediği 
müşteri profilini kısa zamanda yakalayarak 
yıllık ortalama 22 milyon kişiyi misafir et-
mektedir.

200’ü aşkın markasıyla, her biri ayrı bir ya-
şam alanı olarak dizayn edilmiş ferah 4 
kattan oluşan şık bir mimariye sahip.  Ma-
ğazaları ve café restoranları yanında 9 sine-
ma salonu, 2 bin 500 araçlık kapalı otoparkı 
bulunan Capacity, günlük ortalama 50 bin 
ziyarete ev sahipliği yapmaktadır.

Sizce Z kuşağının pazarda etkin rol alma-

sıyla yakın gelecekte AVM’ler de nasıl de-
ğişimler yaşanacak?

90'lı yıllarda doğan, hızlı öğrenen ve gelişim 
gösteren, teknolojiyle iç içe kişilerden oluşan 
Z kuşağı bilginin ve zamanın hızına çok kolay 
adapte olabilmeleriyle dikkat çekmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte AVM’lerin de bu 
sürece adapte olması önemli hale gelmiştir. 
Teknolojinin fayda gösterebileceği sistemleri 
etkinlik planlamalarına adapte etmek, sosyal 
medya doğru ve aktif kullanımı ve marka-
lar ile müşteriler arasındaki iletişimin kolay  
sağlanması için gerekli düzenlemeleri hayata 
geçirmek gerekmektedir. Çağı yakalamak ve 
hedef kitleyi adapte edebilmek önemlidir. 

Teknoloji hızla gelişiyor, bununla birlikte 
dijital ortamdaki satışların artması sizce 

AVM’leri nasıl etkileyecek?

Alışveriş merkezleri, misafirlerini markaları 
ile buluşturmak amacıyla satış ve pazarlama 
aktivitelerine yer vererek cazibeyi arttırmaya 
çalışmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan et-
kinlikler ve kampanyalar ile müşterinin alış-
veriş merkezi ziyareti sağlanmaktadır. Marka 
ile müşterinin buluşması da bu etki ile birlik-
te artış göstermektedir. 

Örneğin; alışveriş merkezinin oluşturduğu 
sosyal medya yarışmasına AVM’ye gelme-
den katılabilirsiniz, ancak yarışmada kazanı-
lan hediyeyi alabilmek için mutlaka alışveriş 
merkezinin ziyaret edilmesi gerekmektedir. 

Nitekim online alışveriş uygulaması ile mar-
kalara ulaşan misafirler de dokunmadan ya-
pılan alışveriş sebebiyle memnuniyetsizlik 

“Çağı yakalamak ve hedef kitleyi adapte edebilmek önemlidir.”H. Barış Özcan
Capacity AVM Genel Müdürü
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yaşanması vs. gibi birçok sebeple markaya 
geri dönüş yaparak ziyaret etmek  durumun-
da kalabilir. 

Teknoloji ne kadar hayatı kolaylaştırsa da 
markaya gerçek anlamda dokunamadan, 
ortamda bulunmadan gerçekten istenilen 
memnuniyetin sağlanması mümkün ola-
mamaktadır. Bu sebeple dijital olarak hızlı 
iletişim, seçeneklerin detaylı olarak görüle-
bilmesi alışverişte kolaylık olsa bile alışveriş 
severlerin tam istenilen tatmini yaşayama-
malarına sebep olabilir.  

Sürecin bir etkileşim yaratmış olduğu ke-
sindir, ancak alışveriş merkezinin yaratmış 
olduğu sinerjiyi çok fazla etkileyebileceğine 
inanmıyorum.

Sosyal medyanın yükselişi ile birlikte 
müşteri ile birebir iletişim kurma imkanı 
doğdu. AVM’ler bunu nasıl değerlendir-
meli?

Misafirlerinin isteklerini, taleplerini ve şika-
yetlerine hızlıca ulaşabilmek ve bu süreçte 
doğru bilgi aktarımını sağlamak açısından 
olumlu değerlendirmekteyim. Doğru iletişim 
olarak değerlendirerek sadakat yaratacak 
yönde çalışmalar yapılmalıdır.

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü, AVM olarak 
kadınlara yönelik uygulamalarınız var mı? 
Bugüne özel nasıl bir mesaj vermek ister-
siniz?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anne ve 
çocukların buluşacağı çok özel bir etkinliğe 
ev sahipliği yapıyor olacağız. Kadınlar Gü-
nü’ne özel sohbetler ve çocuklara yaratıcı 
atölyeler gerçekleşecek.
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Alışveriş merkezlerinde Enerji Tü-
ketimi her zaman önemli bir gi-
der kalemi olarak yerini almıştır. 
Enerji maliyetlerini düşürmek için 
yapılması gerekenler ve alışve-
riş merkezlerinin enerji verimliliği 
yükümlülükleri ile ilgili BEST Enerji 
Yönetimi Genel Müdürü Kerem 
Arısoy görüşlerini bildirdi.
 

Alışveriş merkezlerinde müşteri memnuni-
yetini sağlamak ve ziyaretçi sayısını artırmak 
için ziyaretçilere mümkün olduğunca ferah, 
ideal iç ortam sıcaklığına sahip, iyi aydınla-
tılmış bir ortam sunmak gerekir. Bu şartları 
yerine getirmek için de ısıtma/soğutma, ha-
valandırma, aydınlatma sistemlerinin enerji 
tüketmesi kaçınılmazdır. 

Alışveriş merkezlerinde enerji tüketim ma-

liyetleri her zaman önemli gider kalemleri 
arasında yer almıştır. Bu nedenle enerji tüke-
tim maliyetlerini düşürmek için çeşitli çalış-
malar yapılmakta ve önlemler alınmaktadır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alışveriş merkezleri tarafından yapılan enerji 
giderlerini düşürmeye yönelik çalışmaların 
yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 2007 yılında yayınlanan “Enerji 
Verimliliği Kanunu” ve bu kanuna bağlı yö-
netmeliklerle Enerji Verimliliği’ne yönelik bir 
takım çalışmaların yapılması zaten zorunlu-
dur. Bu yükümlülüklerin başlıcaları;
• 20.000 m2 inşaat alanı üzeri tesisler;
- Enerji Yöneticisi bulundurmalı,
- 4 yılda bir Enerji Etüdü yaptırmalı,
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmalı,
- Enerji İzleme Sistemi kurmalıdır.
• Ayrıca tüm tesisler 2019 yılı sonuna kadar 
Enerji Kimlik Belgesi çıkarmalıdır.

2018 YILINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENE-
TİMLERİ ve İDARİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

2018 yılı başında gerçekleşen bir kaç geliş-
me, bu yılın enerji verimliliği denetimleri ve 
idari yaptırımları yönünden hareketli ge-
çeceğini vurgular niteliktedir. Ocak ayında 
yayınlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planı” ile 2023 yılı için Bina ve Hizmet sektörü, 
Sanayi sektörü, Tarım, Ulaşım ve Enerji sek-
törüne yönelik hedefler tanımlanmış ve bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için planlar oluş-
turulmuştur. Ocak ayının ikinci haftasında ise 
görüşe açılan “Enerji Verimliliği Denetim ve 
İdari Yaptırımlar Yönetmelik Taslağı” periyo-
dik ve şikâyet bazlı denetimlerin ve uygulana-
cak idari para cezalarının detaylarını içermek-
tedir. Yönetmelik taslağından bir hafta sonra 
yayınlanan “Enerji Verimliliği Kanunu’na göre 
2018 yılında uygulanacak idari para cezaları” 
tebliği ile idari para cezaları yaklaşık %15 artı-
rılarak 113.000 TL’ye kadar ulaşmıştır.

Bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğun-
da 2018 yılında tesislerin yükümlülüklerini 
gözden geçirmesi ve eksikliklerini gidermesi 
kaçınılmaz olmuştur.

ENERJİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMENİN ve 
%30’A VARAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞ-
LAMANIN YOLLARI

En yüksek ve en etkin enerji verimliliği tesi-
sin tasarımı ve sistem seçimi sırasında alınan 
önlemlerle sağlanabilir. Enerji verimliliği göz 
önünde bulundurularak tasarlanmış bir tesis, 
işletmeye, açıldığı günden itibaren tasarruf 
ettirir.

alışVeriş merkezlerinde enerJi Verimliliği Ve yükümlülükler

Kerem Arısoy
BEST Enerji Yönetimi Genel Müdürü
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İnşası tamamlanmış işleyen bir tesisteki ener-
ji maliyetlerini düşürmenin başlıca yolları ise; 
ucuz elektrik satın almak, enerji verimliliği 
sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmek ve tesisin kendi elektriğini ürete-
bilmesidir. Özel elektrik üretici ve tedarik fir-
maları yüksek YEKDEM maliyetleri nedeni ile 
artık eskisi gibi indirimli elektrik verememek-
tedir. Yenilenebilir enerji kaynakları ise geniş 
alana gereksinim duymakla beraber, şimdilik 
pahalı ve düşük verimli sistemlerdir. Trijene-
rasyon sistemleri ile kendi elektriğini, ısıtma 
ve soğutma enerjisini üretmek pahalı olma-
sına karşın yüksek kar getiren akıllıca bir çö-
zümdür. Fakat işleyen bir tesise bu sistemleri 
kurmak her zaman mümkün olmamaktadır. 
Ayrıca alışveriş merkezlerinin gece tüketimi-
nin düşük olması da bu sistemlerin amor-
tisman süresini uzatmaktadır. Bu nedenle 
trijenerasyon yatırımı yapılmadan önce tesis 
iyi analiz edilmelidir. Enerji maliyetlerinin 
düşürülmesinin en etkili ve kalıcı yolu ener-
ji verimliliği çalışmaları ile enerji tüketimini 
düşürmektir.

Enerji Verimliliği, kanuni yükümlülüklerinin 
hakkıyla yerine getirilmesi ve yapılan etüt 
ve enerji yönetimi çalışmalarının sonuçları-
nın değerlendirilerek önlemlerin alınması ile 
standart bir alışveriş merkezinde %30’lara 
varan enerji verimliliği sağlanması mümkün-
dür. Bunun için tesisi iyi analiz edip enerji 
tüketim odaklarını belirlemek ve enerji tüke-
timini izlemek önemlidir.

Alışveriş merkezlerinde sadece doğru elekt-
rik tarife grubuna geçilmesi ile bile %5’e va-
ran enerji tasarrufu sağlanabilir.

ENERJİ TÜKETİM ODAKLARI

Alışveriş merkezlerinde ısıl konforun sağla-
nabilmesi için ısıtma ve soğutma tüketimleri, 
hava kalitesinin sağlanabilmesi için hava-
landırma ve egzoz sistemlerinin tüketimleri 
ana tüketim kalemleridir. Bunlar haricindeki 
dış aydınlatma, kat aydınlatmaları, reklam 
aydınlatmaları, asansör ve yürüyen merdi-
venler, hidroforlar ve kiosklar diğer tüketim 
kalemleri olarak sayılabilir.

Bu tesislerde özellikle yaz aylarındaki soğut-
ma ve havalandırma elektrik giderleri diğer 
ayların 1,5-2 katını bulabilmektedir. Bu ne-
denle soğutma giderlerini alışveriş merkez-
lerinde en büyük enerji gideri olarak düşü-
nebiliriz. Çünkü kış aylarında bile spot ışıklar 
altındaki, sıkı sıkıya giyinmiş ve yürümek 
suretiyle efor sarf eden ziyaretçiler soğutma 
ihtiyacı hissederler. Genellikle alışveriş mer-
kezlerinde yılda en az 9 ay soğutma yapılır. 
Temmuz, Ağustos gibi sıcak yaz aylarında ise 
soğutma tüketimi azami seviyeye ulaşır.

Enerji tüketim odaklarını belirleyerek enerji 

izleme sistemi ile bu noktaları takip etmek, 
kayıt altına almak ve analizler yapmak enerji 
verimliliği yolunda büyük bir adım olacaktır.

ENERJİYİ YÖNETMEK ENERJİYİ İZLEMEK 
İLE BAŞLAR

İzleyemediğimiz bir şeyi yönetemeyiz. Bu 
nedenle ideal bir enerji yönetimi ile ener-
ji verimliliğine giden yol enerjiyi izleme ile 
olur. 

Enerji yönetimi için özel hazırlanmış enerji 
izleme sistemleri ile özellikle trafoların, ana 
dağıtım panolarının, soğutma sistemleri-
nin, pompa gruplarının, havalandırma fan 
sistemlerinin, hidroforların, dış aydınlatma, 
kat ve otopark aydınlatmalarının, asansör ve 
yürüyen merdivenlerin ayrı ayrı izlenmesini 
öneririz.

Bu sayede yüksek enerji tüketen sistemler 
belirlenebilir ve enerji verimliliği çalışmaları 
bu sistemlere yoğunlaştırabilir. Ayrıca bek-
lenmedik tüketimler, ani tüketim artışları, 
pasif saatlerdeki tüketim detayları, anormal 
tüketimler, enerji kalitesindeki değişimler 

(reaktif, harmonik, faz dengesi, gerilim sevi-
yesi, frekans seviyesi), sistemlerin verimleri-
nin takip edilmesi, açık unutulan sistemler, 
yapılan enerji verimliliği çalışmalarının fay-
dalarının ölçülmesi enerji izleme sistemi ile 
sağlanabilir.

Enerji izleme sistemi ile ayrıca beklenme-
dik durumlara karşı sms, e-posta alarmları 
alabilir, tesislerinizin enerji tüketim perfor-
manslarını birbirleri ile karşılaştırabilir, fatura 
analizi yapabilir ve otomatik raporlar alabi-
lirsiniz.

PROFESYONEL YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Enerji tüketimlerinizi düşürmek ve kanuni 
yükümlülüklerinizi yerine getirmek için yet-
kili Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaların-
dan destek alabilirsiniz. 

Firmamız BEST Enerji Yönetimi; Enerji Etü-
dü, Enerji Yönetimi, Enerji İzleme Sistemleri, 
Enerji Kimlik Belgesi, Kojenerasyon / Trijena-
rasyon Fizibilite çalışmaları konusunda faa-
liyet göstermektedir. Bu alanlarda 40 yakın 
alışveriş merkezi referansı bulunmaktadır. 
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Firmanız hakkında bilgi verir misiniz?

Zeydemir bir ticari gayrimenkul geliştirme 
şirketi. Malta merkezli Versus Holding’in 
gayrimenkul yatırım şirketi olan Perla Invest-
ment’ın Türkiye’deki oluşumunu da Kar ailesi 
temsil ediyor. Versus Holding’in ana ticaret 
faaliyetleri arasında turizm, gayrimenkul, 
enerji ve fon geliştirme yer alıyor.

Projelerinizden bahseder misiniz?

Projelerimizin hepsini A’dan Z’ye her aşa-
masında kendimiz yapıyoruz bu yüzden fi-
zibilitesinden başlayarak kiralamasına kadar 
titizlikle çalışıyoruz. Aktif olarak hizmet ve-
ren Avlu Şanlıurfa (eski adıyla Novada Park 
Şanlıurfa) ve ilk etabının açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz Avlu Balıkesir projelerimizin yanı 
sıra inşaatına hızla devam ettiğimiz ve kira-
lamasına başladığımız Avlu Ordu, Avlu Eyüp 
ve Avlu Balıkesir’in ikinci etabı için çalışma-
larımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu-
nun yanında, Fatsa, Dörtyol, Selçuk, Kırşehir 
ve Marina projelerimizin geliştirme aşama-
sını tamamlamış durumdayız. 2015 yılından 
bu yana toplamda 250 bin m2 kapalı inşaat 
alanı, 400 bin m2 peyzaj alanını geliştirmiş 
bulunmaktayız.

Ekibinizden bahseder misiniz?

Mimarlar, plancılar, yöneticiler, danışmanlar 
ve ekibimizdeki herkes son derece tecrübeli 
isimlerden oluşuyor. Yalnızca merkez ofisi-
mizde 20 kişi çalışıyor. Bu kişilerden her biri, 
büyük ölçekli yerli ve uluslararası firmalarda 

tecrübe kazanmış ve sektörde başarılarıyla 
adından bahsedilen profesyoneller. Projele-
rimizin her aşamasında tüm ekiplerimizin fi-
kirlerini alıyoruz ve hayata geçiriyoruz, yaptı-
ğımız işlerin başarıyla sonuçlanmasındaki en 
önemli unsurun doğru bir ekipten geçtiğini 
biliyor ve profesyonelliğin yanı sıra aile gibi 
olmayı başarıyoruz. 

AVM’leriniz ile ilgili gelecek hedefleriniz 
nelerdir?

Türkiye’de AVM ihtiyacı olan bölgelerde fizi-
bilite çalışmalarımıza devam ediyor ve doğ-
ru lokasyonlarda doğru projeler geliştirmek 
için fırsatları yakından takip ediyoruz. 

Avlu Ordu, Avlu Eyüp ve Avlu Balıkesir pro-
jelerimizin kiralamasını mart ayında gerçek-
leştireceğimiz lansman ile birlikte 2018 yılı 
içerisinde tamamlıyor olacağız. İlk etabını 
geçtiğimiz yıl tamamladığımız Avlu Balıke-
sir’in ikinci etabını 2019 ilk çeyrekte, Avlu 
Ordu ve Avlu Eyüp’ün açılışını da 2019 son 
çeyrekte yapmayı hedefliyoruz. Geliştirme 
aşamasını tamamladığımız diğer projeleri-
miz Fatsa, Dörtyol, Selçuk, Kırşehir ve Mari-

“Türkiye’nin en iyi kiralama ve yönetim şirketi olma iddiasıyla ilerliyoruz.”Aytaç Özçiçek
Zeydemir & Mallmark CEO’su
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na için de çalışmalarımızı hızlandırdık. Yani 
2018 ve 2019 yılı bizim için açılış ve yeni pro-
jelerimizin kiralamasıyla geçecek yoğun ve 
heyecan dolu bir yıl olacak. 

Mimari ödüllerinizin olduğunuz biliyoruz, 
hangi projelerinizde ödülleriniz var bah-
seder misiniz?

Zeydemir projelerinden  Avlu Şanlıurfa, 2016 
yılında “Sign of The City” ödüllerinde, “En İyi 
Bölgesel Merkezli Alışveriş Merkezi Ödülü” 
almış olup, Avlu Balıkesir 2015 yılında “Shi-
ning Star Awards” ödüllerinde “Yıldızlı Proje 
Ödülü”ne layık görülmüş, 2017 yılında ise 
“Sign of The City” ödüllerinde “En iyi Böl-
gesel Merkezli Alışveriş Merkezi Ödülü”nün 
sahibi olmuştur.

Mimari zenginliğe sahip, nefes alan, estetik 
dokunuşu bulunan, özgün tasarımlara sahip 
projelerimizin farklı ödüllere layık görülme-
sinden son derece memnunuz. Bu sayede 
yaptığımız işlerin doğru olduğunu görüyor 
ve daha iyilerini geliştirmek için daha çok 
çalışıyoruz. 

AVM’leri geliştirirken özellikle dikkat et-
tiğiniz unsurlar nelerdir?

Dünyada inşaat ve mimari alanındaki geliş-
meler büyük bir hızla ilerliyor. Ancak yeteri 
kadar özenli işler yapılmadığında, tüm kent-
lerin yüzünün birbirine benzemeye başladı-
ğını görüyoruz. Anadolu kentlerinde özgün 
dokular ve özgün mimari dokunuşların ya-
ratılabileceğini biliyoruz. İşte bu nedenlerle, 
yatırım yaptığımız kentin ve bölgenin kültü-
rel ve demografik yapısına uygun, çağı ya-

kalayan mimari projelerle, kentlerimize özel 
eserler bırakmak istiyoruz. Bunu yaparken 
elbette amacımız, modern ihtiyaçlara hitap 
eden, çok çeşitli sosyal olanaklar sunan, ka-
liteli vakit geçirme imkanı sağlayan yaşam 
alanları inşa etmek. Bunun en önemli kriter-
lerinden biri de, elbette açık alanlar. Bu ne-
denle geliştirdiğimiz tüm projelerimizde açık 
alanlar için hassasiyet gösteriyoruz.

Projelerinizin isimleri Avlu... Avluyu ter-

cih etmenizin nedeni nedir?

Açık alanlarda yeni buluşma mekanlarını ifa-
de ediyor. Kentlerimizdeki yaşam alanlarını 
genişletiyoruz, yeni merkezler tasarlıyoruz. 
İnanıyoruz ki, her kentin nefes almaya ihti-
yacı var. Her kentlinin hayat kalitesini yüksel-
tecek, duvarlar, çatılar ile sınırlanmayan, açık 
ve ferah alanlarda dilediğince vakit geçir-
meye ihtiyacı var. Bu yüzden projelerimizde 
Avlu ismini tercih ediyoruz. 
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Kiralama ve yönetimde de Mallmark adıy-
la yeni bir marka oluşturdunuz. Mallmark 
nedir, neler yapar bilgi verir misiniz?

Zeydemir çatısı altında ayrıca ticari gayri-
menkul yönetim danışmanlığı ve kiralama 
hizmeti verdiğimiz Mallmark markamız ile 
ilerliyoruz. Mallmark hem Zeydemir’in tüm 
projelerinin konsept geliştirme, kiralama ve 
yönetim işlerini yapıyor hem de bu alanlarda 
danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan firma-
lara hizmet veriyoruz. 

Mallmark ile yola çıkarken Türkiye’nin en iyi 
yönetim ve kiralama ekibini oluşturmayı he-
defledik, alanında uzman ve tecrübeli isimle-
ri aynı çatı altında topladık. Mallmark’ın çok 
kısa bir süre içerisinde sektörün en önemli 
oyuncusu olacağına eminiz. Türkiye’nin en 
iyi kiralama ve yönetim şirketi olma iddiasıy-
la ilerliyoruz.

Tüm hizmetlerimizde “kazan-kazan” yakla-
şımıyla ilerliyoruz. İş birliği yaptığımız kira-
cılarımız, taşeronlarımız ve iş ortaklarımız 
kazanmalı ki bizde kazanalım.  
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Kendi projeleriniz dışında hizmet verdiği-
niz projeleriniz nelerdir? 

Ankara Eryaman’da yeni açılan sektörün dik-
kat çeken projelerinden Metromall AVM’nin 
yönetimini, Antalya Manavgat’ta bulunan 
Novamall AVM’nin yönetim ve kiralamasını 
yapmaktayız. 

Mallmark ailesine yeni katılan ticaret merkezi 
konseptine dönüştürdüğümüz Bayrampaşa 
Ticaret Merkezi’nin (Bayrampaşa Carrefour) 
yönetim ve kiralamasını yapıyoruz. Bunların 
dışında kendi yatırımlarımız olan Avlu Şan-
lıurfa (eski adıyla Novada Park Şanlıurfa) ve 
Avlu Balıkesir’in de kiralama ve yönetimini 
Mallmark olarak gerçekleştiriyoruz.

Mallmark olarak kiralama ve yönetim ya-
parken en çok önem verdiğiniz unsurlar 
nelerdir?

Kiralama yaparken en çok hassasiyet göster-
diğimiz nokta AVM’lerin bulunduğu lokas-
yona ve bölgenin demografik yapısına göre 
doğru marka karmasını oluşturmak. Yaptığı-
mız yeniden kiralamalarda da önce ihtiyacı 
tespit ediyor sonra da AVM’yi ve mevcut 
marka karmasını tamamlayacak en uygun 
marka ile devam ediyoruz.

Dünya’daki ve Türkiye’deki trendleri yakın-
dan takip ederek ziyaretçilerimizin beklen-
tisini karşılamak ve müşteri memnuniyetini 

her geçen gün geliştirmek yönetimdeki en 
temel prensibimiz. 

AVM’lerde ziyaretçilerimizin kendilerini ra-
hat ve konforlu hissedeceği alanlar oluştur-
maya özen gösteriyoruz. Her geçen gün geli-
şen ve değişen teknolojiyi farklı uygulamalar 
ve hizmetler ile ziyaretçilerimizin hizmetine 
sunuyor ve pozitif geri dönüşlerini görünce 
daha iyisi için çalışmaya devam ediyoruz.  
Örneğin; ziyaretçilerimizin danışma nok-
talarımızdan ücretsiz olarak yararlandıkları 

powerbank hizmetimiz için yönetim ekibimi-
ze sürekli teşekkür mesajları göndermeleri, 
doğru hizmetin ve müşteri memnuniyetinin 
ne kadar önemli olduğunun göstergesi.

Yatırımlarınıza baktığımızda genellikle 
Anadolu şehirlerindesiniz. Büyükşehirler 
yerine neden Anadolu’yu tercih ediyor-
sunuz?

Türkiye’de bugüne kadar yapılan AVM yatı-
rımları özellikle büyükşehirlerde doygunluğa 
ulaşmış durumda. Öte yandan baktığımızda 
henüz AVM yatırımı yapılmamış ya da ihti-
yacı olan şehirlerimizin olduğunu görüyoruz. 
Bizde bu bölgeleri tespit ederek, Anado-
lu’nun ihtiyaçlarına yönelik AVM’ler geliş-
tiriyoruz, lokasyona göre en uygun marka 
karmasını oluşturuyoruz. Büyükşehirlere de 
yatırım yapıyoruz. Örneğin; İstanbul’da Avlu 
Eyüp projemiz.  Bu bölgenin gerek turizm 
potansiyeli gerekse bölgenin her geçen gün 
gelişmesiyle ihtiyacın artması projeyi geliş-
tirmemizdeki en önemli unsurlar. Ancak asıl 
amacımız Anadolu kentlerinin sosyal ve kül-
türel hayatında iz bırakmak ve farklılık oluş-
turmak, doğru yerde doğru projeleri hayata 
geçirmek.

Son olarak eklemek istediklerinizi payla-
şır mısınız?

Son dönemlerde ülkemizde yaşanan üzücü 
olaylardan ve gelişmelerden dolayı malesef 
yapılan yatırımların durdurulması ya da ya-
vaşlatılması gibi gelişmeler yaşanıyor. 

Biz, tam da bu zamanda yatırımlarımızı hız-
landırarak, vatanımız için yararlı, sektörümü-
ze katkıda bulunacak projeler geliştirmeye 
ve işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ede-
ceğiz.

Aytaç Özçiçek C. Serhat Türkkan
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Moda tasarımcısı Seren Erdoğan, “Her şey 
moda diye giyilir mi?” sorusunu yanıtladı.

Modanın her gün değiştiğini ve takip etme-
nin zor olduğunu belirten Seren Erdoğan, 
moda olan her şeyi giymememiz gerekti-
ğini söyledi. Genç modacı, “Dünyanın en 
güzel elbisesini de giyseniz sizin üzerinize 
uygun değilse hiçbir anlamı olmaz. Moda 
ve marka giyinmenin şıklıkla bir alakası yok. 
Giydiğiniz kıyafet modaya uygun bile olsa 
sizin vücudunuza uygun değilse sadece de-
mode olmamanızı sağlar” dedi. Kişinin yaşı-
na, konumuna ve yerine göre giyinmesinin 
çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, 
kişiye özel çalışma yaptığında müşterilerini 
bu konuda yönlendirdiğini söyledi. Genç 
tasarımcı, “Kendinize yakışanı giymelisiniz. 
Giydiğiniz kıyafet kusurları örtmeli… Rengi, 
kalıbı, tarzıyla vücudunuzun iyi yerlerini or-
taya çıkarmalısınız. Moda olan her şey giyil-
mez. Kendi stiliniz olması size değer katar” 
dedi.

Kişinin Yapısına Göre Tasarım Yapıyoruz

Kişiye özel tasarımlarında öncelikle kişinin 
yapısına göre bir tasarım çalışması yaptı-
ğını ardından kumaş üzerinde tasarladığını 
belirten Seren Erdoğan, bütün provalarda 
kendisinin bulunduğunu ve dikiş, nakışları 
elde yaptığını söyledi.

KENDİ 
STİLİNİZ 
OLMASI 
SİZE DEĞER 
KATAR

Seren Erdoğan
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Bize AVM’nizi tanıtır mısınız?

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi; demir, 
çelik, lojistik ve enerji sektörlerinde faaliyet 
gösteren ve her yıl Türkiye’nin en büyük 500 
şirketi arasında ilk 100’de yer alan Yeşilyurt 
Grup’un yatırımıyla, 12 Nisan 2007’de hiz-
mete açıldı. Samsun’un ve Karadeniz’in ilk 
ve uzun yıllar tek alışveriş merkeziydi. Şehir 
ve bölge insanını alışveriş merkezi kültü-
rü ile tanıştıran ilk AVM olması, denize sıfır 
konumu, marka karması ve butik bir çarşı 
oluşuyla birlikte sağladığı konforu sayesinde 
sektörde benzerine her açıdan az rastlanır 
tarzda bir alışveriş merkezidir Yeşilyurt.
  
Türkiye’de alışveriş merkezlerinin sayısı 
her geçen yıl artıyor ve bununla birlikte 
rekabette. Siz bu artışı nasıl değerlendi-
riyorsunuz ve rekabette nasıl bir yol izli-
yorsunuz?

Bu soruyu hem sektörün içinden birisi olarak 
hem de sadece bu ülkenin bir vatandaşı ola-
rak samimiyetle yanıtlamak istiyorum. Hangi 
sektör olursa olsun ülkemizde yaşanan her 
büyüme vatandaş olarak bizler için sevindi-
ricidir elbette. Ancak büyümenin sürdürüle-

bilir olması, bir alanda sağlanan büyümenin 
başka alanlara zarar vermemesi konunun 
önemle irdelenmesi gereken bir boyutu. Bir 
diğer önemli boyutu ise yatırım kaynakları-
nın, ülkenin yatırıma gerçekten ihtiyacı olan 
sektör ve şehirlerine gereken ölçekte kul-
lanılması… Yani bence konu, yalnızca AVM 
sayısındaki artış ve bununla birlikte gelen 
rekabet değil, milli servetimizin doğru, planlı 
ve etkin kullanılması meselesi. Bu açıdan ba-
kıldığında pek çok şehirde, birkaç kilometre 
alan içerisinde yan yana dizili alışveriş mer-
kezlerine her geçen yıl yenilerinin ekleniyor 
olmasını açıkçası biraz yatırım israfı olarak 
değerlendiriyorum. 

‘Rekabet konusunda nasıl bir yol izliyoruz?’ 
sorusuna gelince, rekabet; aynı işi yapan kişi 
ve kurumlar arasında daha iyiye ulaşma ve 
daha iyi sonuçlar alma yarışıdır. Bu yarışa ko-
yulabilmenin en temel koşulu kendini tanı-
ma. Yani neyi hangi yolla diğerlerinden daha 
iyi yapabildiğini ve insanların sizi neden sev-
diğini bildiğinizde mantıklı bir yol haritası 
çıkabiliyor ortaya. Biz ziyaretçi kitlemizi ta-
nıyoruz, 11 yıllık bir AVM’yiz, 8 yıldır aktif bir 
şekilde CRM kullanıyoruz, saha araştırmaları 
yapıyoruz, gizli müşteri denetimleri yapıyo-

ruz, biz onların bize neden geldiğini, neler-
den hoşlandıklarını, tüketim alışkanlıklarını, 
aile yapılarını, bizi hangi iletişim araçların-
dan izlediklerini ve bunun gibi daha pek çok 
şeyi biliyoruz. Ziyaretçilerimizle markamız 
arasında duygusal bir bağ geliştirmeyi çok 
önemsiyoruz. AVM yönetiminde başlıca fel-
sefemiz; ziyaretçilerimizin anılarında olumlu 
izler bırakmak, yani modern deyimiyle onla-
ra pozitif deneyim yaşatmak.

Günümüzde markaların kitleleri ile duy-
gusal bir bağ geliştirmede kullandıkları 
en etkili yöntem sosyal sorumluluk pro-
jeleri, siz bu alanda neler yapıyorsunuz?

Bizim de çalışmaktan en çok keyif aldığımız 
ve daha iyi neler yapabileceğimiz üzerine en 
çok kafa yorduğumuz alandır sosyal sorum-
luluk… Alışveriş merkezleri olarak bizlere bu 
konuda çok iş ve sorumluluk düştüğünü dü-
şünüyorum. Alışveriş merkezleri artık toplu-
mun her kesiminden insanın neredeyse tüm 
sosyal yaşamının bir parçası haline gelmiş 
durumda. Her gün binlerce, her yıl milyon-
larca insan, alışveriş, yemek, eğlence ve ben-
zeri gereksinimleri için bu alanları kullanıyor. 
Bu gerçek, bize çok büyük bir kitlesel güç 

“Ziyaretçilerimizle markamız arasında duygusal bir bağ 
geliştirmeyi çok önemsiyoruz.”

 Neslihan Yavuz Apak
Yeşilyurt AVM Müdürü
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sağlıyor. Bizler vermek istediğimiz mesajı 
hitap ettiğimiz kitlelere kolayca ulaştırabile-
cek ve onları projelerimize dahil edebilecek 
araçlara sahibiz. 

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi ola-
rak bizler bu güne kadar pek çok projenin 
ya bizzat sahibi ya da destekleyeni olarak 
çalışmalar yaptık. Lösemili çocuklar, Down 
sendromlu çocuklar, zihinsel engelliler, be-
densel engelliler, huzurevlerinde kalan yaş-
lılar, şehit ve gazi aileleri yakınları gibi pek 
çok dezavantajlı kesimin sorunlarına destek 
olmak için pek çok projemiz oldu. TEMA, 
TEGV, TOG birlikte çalıştığımız kurumlar-
dan bazıları. En son çalışmamız ise bu yıl 13 
Ocak’ ta yaptığımız Otizm Konferansı. Bizde 
çalışan bir temizlik görevlimizin 22 yaşında-
ki otizmli oğlunun sorununa çözüm bulmak, 
ona destek olmak için araştırmaya başladı-
ğımız otizm konusu, bizi bu konuda insan-
ları bilgilendirmek, toplumda bir farkındalık 

yaratmak üzere konferans yapmaya iten bir 
sürece dönüştü. Aylarca çalıştığımız bu proje 
sonucunda 6 saatlik bir konferansla 600’ün 
üzerinde insanın katılımıyla belki de bugüne 
kadar Türkiye’de yapılmış en geniş katılımlı 
Otizm Konferansı’nı biz yaptık.     

Sizce bir alışveriş merkezini başarılı yapan 
şeyler nelerdir?

Alışveriş merkezi yatırımının doğru lokasyon-
da ve ziyaretçi kitlesi ile uyumlu bir marka 
karmasına sahip olarak açıldığını varsayarsak 
geriye sadece yönetim marifeti kalır. Ve bir 
alışveriş merkezi yönetiminin bence başarılı 
olabilmesinin en önemli yolu etkili iletişim-
dir. Çünkü bizim işimizde memnuniyetin 
çok yönlü olması gerekir. Yani mevcut du-
rumdan ve gidişattan; kiracılarımız memnun 
olmalı, kiracılarımızın çalışanları memnun ol-
malı ve en önemlisi ziyaretçilerimiz memnun 
olmalı. Bu toplam memnuniyetin seviyesidir 
bana göre tüm sinerjiyi oluşturan ve bizleri 
başarılı-başarısız yapan. İşletmenin yöneti-
mine sadece tablolar ve kurallar üzerinden 
bakar, iletişime gereken önemi göstermez, 
yönetimlerimizde pozitif iletişimi felsefe ha-
line getiremezsek bu sinerjiyi sağlayamayız.    

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü, bir kadın yö-
netici olarak kadınlar günü için neler söy-
lemek istersiniz?

Önümüzdeki yıllar için en güçlü temennim 
toplumumuzda yaşanan kadına yönelik 
şiddetin  son bulması. Cinayet ve istismar 
haberleriyle içimizin yandığı değil, yaratıcı 
gücünün daha etkin olduğu özgür bir top-
lumda gururla izleyeceğimiz başarı haberle-
riyle anılsın Türk kadını. 
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 

Aralık ayı endeksi, beklentilerimiz doğrultusunda 
%15,5’le yüksek bir artış gösterdi. Bu yükselişte yeni 
yıl alışverişlerinin büyük etkisi olduğunu söylemek 
mümkün. Teknoloji kategorisinde kasım ayından bu 
yana yaşanan artış, ziyaretçilerimizin hızla gelişen 
teknolojiyi yakından takip ettiğini, ek olarak vergi 
indirimi sonrasında da alışverişlerine devam ettiğini 
gösteriyor. Diğer yandan ekim ve kasım aylarında 
ziyaret sayısında yaşanan düşüş, aralık ayında yerini 
%1,8’lik bir artışa bıraktı. Perakende markalarımız 
açısından değerlendirdiğimizde 2016 yılında 
ülkemizin yaşadığı menfur darbe girişiminin ardından 
2017 bir toparlanma yılı olmuştu. Üçüncü çeyrekte 
yaşanan %11,1’lik büyümenin etkilerinin yeni yıl ile 
birlikte devam etmesini bekliyoruz ve 2018’e umutla 
bakıyoruz.
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AVM Ciro Endeksi,  2017’nin Son Ayını %15,5 Artışla Kapattı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM 
Endeksi’nin aralık ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 aralık 
döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %15,5 artış 
kaydetti ve 276 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar aralık 2017’de İstanbul’da bin 244 TL, Anadolu’da 925 TL 
olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise aralık 2017’de 919 TL olarak gözlemlendi.

Teknoloji Kategorisi Yıl Sonunda Liderliği Kaptırmadı…

Aralık ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %34,6’lık artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın aralık ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer alanlar kategori ciroları % 22,5, yiyecek-içecek 
kategori ciroları %16,5, giyim kategori ciroları %11,4, hipermarket kategori ciroları %7,0, ayakkabı kategori ciroları 
ise %1,9 artış gösterdi.
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Ziyaret Sayısı Aralık’ta toparlandı…

Aralık 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %1,8’lik bir artış 
yaşandığı gözlemlendi.
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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 
21. Dönem Yönetim Kurulu 15 Şubat tarihin-
de Hyatt Regency Otel’de gerçekleştirdiği 
basın toplantısında ihracat hedeflerini açık-
ladı. TGSD Başkanı Hadi Karasu, önümüzde-
ki 5 yılda Türkiye’nin hazır giyim ihracatını 
yaklaşık %50’lik büyümeyle 25 milyar dolar 
seviyesine çıkarmayı, hedeflediklerini belirt-
ti. İhracat miktarı kadar değer bakımından 
da yükseliş beklediklerini ifade eden Karasu, 
hazır giyimde değer endeksini de kilogram 
başına 20 dolardan 40 dolara yükseltmeyi 
amaçladıklarını vurguladı.

TGSD Başkanı Hadi Karasu’nun yanı sıra 
TGSD Başkan Yardımcılarından Esra Ercan, 
Cevdet Karahasanoğlu ve Murat Aydın’ın 
sözcülüğünde gerçekleşen toplantıda, bü-
yüyen hedeflere ulaştıracak yol haritası pay-
laşıldı. Karasu: “Kötü ya da iyi piyasa koşul-
ları” diye bir şey yoktur. ‘Piyasa gerçekleri’ 
vardır. Piyasa size değil siz piyasanın ger-
çeklerine ayak uydurmak zorundasınız. Şim-
di daha yüksek hedefler koymanın ve daha 
etkin çalışmanın zamanıdır” dedi.

AVRUPA’DA VE ABD’DE PAZAR PAYIMIZI 
ARTIRMAK VE YENİ PAZARLAR KEŞFET-
MEK İSTİYORUZ

Bugün dünyanın 7., Avrupa’nın ise 3. en 
büyük hazır giyim üreticisi olan hazır giyim 
sektörünün başarıları ve özellikle dış pazar-
daki büyüme potansiyelinin tüm ihracatçı 
sektörlerimize ilham kaynağı olduğuna dik-
kat çeken Karasu, hazır giyim sektörümüzün 
başta AB’de olmak üzere büyümeye devam 
etmek zorunda olduğunu söyledi. Karasu 
şöyle devam etti: “Türk hazır giyim sektö-
rünün hızlı üretim ve tasarım kabiliyetleriyle 
dünya markası olma yolunda emin adımlar-
la ilerleyecektir. 2017 yılı itibariyle 17 milyar 
dolar olarak gerçekleşen hazır giyim ihraca-
tımız, 2017’de Türkiye’nin 157 milyar dolar 
olan toplam ihracatı içinde %11’lik bir paya 
sahiptir. Cari açık açısından baktığımızda 
hemen tüm girdilerin ülkemizde üretilmiş 
olması nedeniyle tamamı ülke ekonomisine 
katma değer olan bir sektörden bahsediyo-
ruz. Diğer yandan iç pazar tüketimini çok 
küçük bir yüzde dışında neredeyse tama-
men karşılayarak ithalatın da önüne geçen 
sektörümüz, Türkiye ekonomisi açısından 
vazgeçilmez ve öncelikle yatırım yapılması 
gereken bir değerdir.”

2017 yılında hazır giyim endüstrisinin per-
formansı hakkında bilgi veren Karasu, 2017 
yılı Türkiye hazır giyim ihracat rakamlarına 
göre; AB’ye ihracatımızın toplam 11 milyar 
dolar seviyesinde olduğunu, ihracat yapılan 
ülkeler arasında; 2017’de %2’lik büyümeyle 

HAZIR GİYİMDE HEDEFİMİZ 5 YILDA 25 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞMAK
ve 3.2 milyar dolarla Almanya’nın ilk sıradaki 
yerini koruduğunu belirtti. En yüksek oran-
da büyüyen pazar ise %26,76 ile toplam 715 
milyon dolar ihracat yaptığımız Irak oldu. İs-
panya’ya ihracatımız %19’luk bir artış göste-
rerek 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Hollanda da ihracatta büyüdüğümüz pazar-
lardan biri oldu. İhracatımızın %10 seviyesin-
de büyüdüğü Hollanda’ya 861 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştirdik. Irak, İspanya ve 
Hollanda en yüksek büyüme gösterdiğimiz 
pazarlar. 2018’de İspanya, Hollanda, İsveç, 
Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya’da 
artış bekleniyor.

SEKTÖR 2018’E İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Hadi Karasu’nun verdiği bilgilere göre; 2018 
yılının ilk ayını kapsayan sonuçlar iyimser bir 
tabloya neden olmuş durumda. 2018 Ocak 
ayı, 2017’nin aynı ayı ile karşılaştırıldığında 
hazır giyim ihracatında %15’lik net bir yük-
seliş göze çarpıyor. Almanya’ya yaptığımız 
hazır giyim ihracatımız 2017’nin aynı ayına 
göre %13,4 artarken 305,2 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Diğer ülkelere ihracatımız ise 
şöyle; İspanya’ya %21,4’le 166,5 milyon do-
lar, İngiltere’ye %14,1 ile 156,1 milyon dolar, 
Hollanda’ya %35 ile 94,3 milyon dolar, Fran-
sa’ya %17,5 ile 85,2 milyon dolar, ABD’ye 
%22 ile 44,4 milyon dolar, İtalya’ya %9,5 ile 
62,4 milyon dolar, Rusya’ya ise %83’lük bir 
artışla 22,8 milyon dolar oldu. Gelişmeleri 
yorumlayan Karasu, bu rakamlar miktar ola-
rak %3,93’lük bir artışa işaret ederken, birim 
fiyat artışının %10,1 düzeyinde gerçekleşme-
sinin de sevindirici olduğunu ifade etti.

HEDEFE GİDEN YOL HARİTASINDA Bİ-
RİNCİ ADIM SICAK TEMAS

Karasu, son birkaç yıldır, hazır giyim sektö-
ründe ihracat rakamlarının durağanlaşması-
nın, bölgesel ve ülke içi güvenlik sorunlarının 
sonucu olduğunu, yabancı alım gruplarının 
Türkiye’yle iş yapma isteğinin olumsuz etki-
lendiğini söyledi. Bu yönde algının değiştiril-
mesi ve iş hacminin yeniden artırılması için 
TGSD olarak proaktif temasların başlatıldı-
ğını, büyük elçilikler ve ticari temsilciliklerin 
yanı sıra dış temasların başlatıldığını ifade 
ederek şöyle devam etti: “Büyük alım grupla-
rı güvenlik gibi konuları öne sürerek bizlerle 
yüz yüze temaslarını neredeyse yok denecek 
kadar az bir noktaya indirdiler. Bu temasların 
tekrar artması için fırtınanın dinmesini bekle-
mek yerine biz proaktif davranarak tüm he-
def ülkeler ve gruplarla temaslara başladık. 
Hollanda, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa 
gibi ülkelerdeki kritik noktalara temas ede-
ceğiz. İhracat potansiyelimizi artırmanın 
önündeki engelleri fikir alışverişi ile aşacağız.

“MARKALAŞMAK KAÇINILMAZ”

Üç adımlı Yol Haritası’nın ikinci adımının ise 
markalaşma olduğunu belirten Karasu, hem 
Türkiye hazır giyim sektörünün hem de üre-
tici firmaların markalaşma yoluna girmesi 
için çalışacaklarını söyledi. Karasu sözlerine 
şöyle devam etti: “Marka olmak en kısa ta-
nımıyla; müşterinize bir söz vermek ve bu 
sözde durmaktır. Türkiye’nin hazır giyim 
sektörü olarak iş etiğimiz, hızımız ve vadet-
tiğimiz standart kalite bizim için öncelikli. Bu 
konuda devlet kurumlarından beklentimiz 
de hem kanuni alt yapı hem de süreç yöne-
timi bakımından yanımızda olunmasıdır. Di-
ğer yandan TGSD bilgi üreten, üyelerine ve 
sektöre yol gösteren bir rehberdir. Marka-
laşma yolunda olan tüm hazır giyim üretici-
lerinin yararlanacağı Mentoring projemiz bu 
yolda atacağımız somut adımlardan biridir. 
TGSD’ye ve sektöre bugüne kadar hizmet 
vermiş başarılı ve deneyimli liderlerimizden 
oluşan Yönetim Kurulumuz ve İstişare Ku-
rulumuz çalışma grupları ile tüm hazır gi-
yimcilere marka olmak yolunda danışmanlık 
hizmeti verecektir. Değişim ve dönüşümleri 
sırasında hazır giyimcimizle birlikte markalı 
üretici olma, teknik ürünlere yönelme veya 
marka sahibi üretici olma yolunda atılması 
gereken adımlar konusunda çalışacaklardır. 
Calışma Gruplarımız ve Mentorlarımız, Paza-
ra Erişim, Döngüsel Ekonomi, Ham madde 
ve Malzeme, Teknoloji ve ÜR-GE, Finans ve 
İK yönetimi gibi başlıklarda çalışacak, hazır 
giyimcilerimizin sahadaki en yakın destekçisi 
olacaktır. “

Hadi Karasu
TGSD Başkanı



65

Röportaj / MALl&MOTTO 

Sizce Z kuşağının pazarda etkin rol almasıyla yakın gelecekte 
AVM’ler de nasıl değişimler yaşanacak?

Aslında şu anda Z kuşağının etkisini görmekteyiz. Tüketici davranış-
larının temeline indiğimizde karşılaştığımız tüketici ve müşteri kav-
ramlarının aslında pazara etkisini de incelememiz gerekmektedir. 
Dün Y kuşağı tüketici, X kuşağı müşteri iken günümüzde Z kuşağı 
tüketici, Y kuşağı müşteri olmaktadır. Bizler tüketime yön verenler 
olarak dün nasıl kuşak çatışmalarında tüketicilerimizi dinlediysek 
bugün de kuşak çatışmasında müşterilerimizi dinleyeceğiz. Kuşak-
ları da incelediğimizde Z kuşağımızın günümüzdeki çocuklar oldu-
ğunu görmekteyiz. Bizler de bu kuşağın dinamiklerini iyi okuyarak 
Brandium Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni anne ve çocuk konseptine 
geçirdik. Böylece hem iş ortaklarımızın hem de ziyaretçilerimizin 
ihtiyaçlarını karşıladık.

Teknoloji hızla gelişiyor, bununla birlikte dijital ortamdaki sa-
tışların artması sizce AVM’leri nasıl etkileyecek?

Hep söylediğimiz gibi AVM’ler tüketicilerin davranışları sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Günümüzde dijital ortamlardaki satışların artması-
nın yanı sıra AVM yatırımları da artmakta. Buna bağlı olarak pera-
kende markaları da artmaktadır. Yatırımlar tüketicilerin davranışla-
rına göre etkilenmektedir. Tüketicilerin dijital ortamlara yönelmesi 
AVM yatırımlarını şimdilik olumsuz etkilememektedir. Çünkü pera-
kende sektörü dijital çalışmalar ile daha da büyümüştür. Sektörün 
büyümesi ise yatırımların da büyümesine katkı sağlamıştır. AVM’ler 
her ne kadar satış odaklı olsa da tüketicilerin kafe ve restoranlarla 
temel ihtiyaçlarını karşılarken kültürel etkinliklerle kendileri adına 

değer yaratmalarına ve sosyalleşmelerine de katkı sağlamakta-
dır. Dijital ortamlar ise sadece satışa yöneliktir. Bundan dolayı 
tüketiciler satış işlemlerini dijital ortamlarda gerçekleştirmelerine 
rağmen sosyalleşmek için AVM’leri tercih etmektedir. 

Sosyal medyanın yükselişi ile birlikte müşteri ile birebir ile-
tişim kurma imkanı doğdu. AVM’ler bunu nasıl değerlendir-
meli?

AVM’ler, ziyaretçileri ile birebir iletişim halinde olmalıdır. Sosyal 
medya bunun için bulunmaz bir fırsat oldu. Bizler bu fırsatı iyi 
kullanmaktayız. Hatta sizlerin yaptığı AVM Sosyal Medya Ligi’n-
de halen ilklerde yer almaktayız. Bizler sosyal medya mecrala-
rının yanında whatsapp hattı da kurarak ziyaretçilerimizin tüm 
ihtiyaçlarına anında geri dönüş sağlayabiliyoruz. Onlardan ge-
len dönüşleri dikkate alarak ve gereklilikleri uygulayarak sağlam 
adımlarla ilerliyoruz.

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü, AVM olarak kadınlara yönelik uygulamalarınız var 
mı? Bugüne özel nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Bizler aslında kadınlarımızı sadece bir günde hatırlamıyoruz her 
gün hatırlıyoruz. Alışveriş ve Yaşam Merkezi’mizi anneler üzerine 
geliştirdiğimiz konsept çerçevesinde dizayn ettiğimizden dolayı 
hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz kadınlar üzerinedir. Bundan 
dolayı kozmetik ve ev tekstili/dekorasyonu alanlarında en fazla 
markaya sahip AVM’lerden biriyiz.  Biz kadınlarımızın sadece bir 
gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini düşünenlerdeniz. 

“Tüketiciler satış işlemlerini dijital ortamlarda gerçekleştirmelerine 
rağmen sosyalleşmek için AVM’leri tercih etmektedir”

Gazi Görkem Okar
Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi 

Genel Müdür Yardımcısı
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Kahve uzmanı Tchibo’nun Cafissi-
mo Ailesi MINI ile büyüyor. Her mut-
fağa kolayca uyum sağlayabilecek 
boyutlardaki Cafissimo MINI Kahve 
Makinesi, hızlı ve çok lezzetli kah-
veler hazırlamaya imkan sunuyor. 6 
farklı renk seçeneği bulunan Cafissi-
mo MINI, hem hayatınıza hem mut-
fağınıza renk katıyor.

Her an mükemmel kahveye ulaşmanın en pratik 
yolu Cafissimo kahve makineleri ailesine yeni bir 
üye daha katıldı: Cafissimo MINI. Hayata renk 
katan Cafissimo MINI, üç kademeli basınç siste-
mi sayesinde tek bir dokunuşla mükemmel lez-
zette bir espresso, caffè crema, filtre kahve veya 
çay hazırlamanıza imkan veriyor. Her mutfağa 
uyum sağlayabilecek boyutları ve şık tasarımıyla 
da dikkat çeken Cafissimo MINI’nin küçük bar-
daklara uygun ayarlanabilir bardak tutucu, man-
yetik damlatma sistemi ve patentli demleme sis-
temi, kolay temizlenebilen entegre atık kapsül 
haznesi, 650 ml kapasiteli su tankı gibi özellikleri 
de bulunuyor.

Siyah ve beyazın yanı sıra pembe, turkuaz, mavi 
ve sarı renk seçenekleri de bulunan Cafissimo 
MINI, sınırlı sayıdaki stoklarıyla 17 Ocak’tan iti-
baren www.tchibo.com.tr internet mağazasında, 
444 28 26 telefonla sipariş hattında ve Tchibo 
mağazalarında kahve tutkunlarını bekliyor.

cafıssımo mını 
kaHVe, keyfinize 
renk katmaya 
Geliyor
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Bize AVM’nizi tanıtır mısınız?

Sultanbeyli ilçesinin en yoğun noktası 
olan Fatih Bulvarı üzerinde bulunan Plato 
Alışveriş Merkezi, Hükümet Konağı, Kültür 
Merkezi, Belediye binası ve İlçe Kayma-
kamlığı’na komşudur. 20 bin m2 kiralana-
bilir alanı ve 80 mağazasıyla yılda ortalama 
5 milyona yakın ziyaretçi ağırlamaktadır.

Sizce Z kuşağının pazarda etkin rol al-
masıyla yakın gelecekte AVM’lerde na-
sıl değişimler yaşanacak?

Z kuşağı, bilgiye erişim konusunda has-
sas, şeffaf ve sosyal yapılara önem veren 
ayrıca her alanda gelişimi yakından takip 
eden gençlerin kuşağı aslında. AVM’ler bu 
kitlenin beklentilerini anlamak ve ihtiyaçla-
rına cevap verebilmek için günün gerekli-
liklerine göre kendilerini revize ederek her 
zaman güncel olmak zorunda. Zira günü-
müzde düzenlenen interaktif etkinlikler, 
sanal gerçeklik gösterileri, AVM içinde yol 
gösteren bilgisayarlar, biletsiz otopark sis-
temleri vb. birçok uygulama ziyaretçilerin 
daha etkin, pratik ve eğlenceli zaman ge-
çirmesine katkı sağlıyor. Zaman ilerledikçe 
ve Z kuşağının iş gücüne yönetici kade-
melerinde sağlayacağı katkılarla alışveriş 
merkezleri teknolojinin kalbinin attığı daha 
modern ve kurumsal yapılar haline gele-
cektir.

Teknoloji hızla gelişiyor, bununla birlikte 
dijital ortamdaki satışların artması sizce 
AVM’leri nasıl etkileyecek?

Dijital pazarlama, bazı kategorilerde sıcak 
satışın önüne geçmek üzere ancak hatı-
rı sayılır bir oranda tüketici, satın alacağı 
ürünleri hala dokunarak ve deneyerek alma 
eğiliminde. Stok, teşhir ve personel mali-
yetlerinin, minimum düzeyde olduğu dijital 
satışın, fiziki mağazaları ortadan kaldıracağı 
görüşü ise, amazon.com, aliexpress.com gibi 
dünyada dijital satış konusunda zirvede bu-
lunan firmaların fiziki olarak mağaza açmaya 
başlamaları ile değişmeye başladı.   Sürekli 
yenilenen ürün gamını görmek ve test et-
mek isteyen müşterileri güvenli ve kaliteli 
bir ortamda aradıkları ürünlerle buluşturan 
AVM’ler vazgeçilmez olma özelliğini koru-
yacaktır. 

Sosyal medyanın yükselişi ile birlikte 
müşteri ile birebir iletişim kurma imkanı 
doğdu. AVM’ler bunu nasıl değerlendir-
meli?

Sosyal medyanın etki alanı her geçen gün 
daha da genişliyor. İnsanlar artık günlük ha-
berleri bile gazeteler ve televizyonlar yerine 
çoğu zaman sosyal medyadan takip ediyor-
lar. Bu sebeple, pazarlama stratejilerini oluş-
tururken sosyal medya kullanımına büyük 
önem vermek gerekiyor.  Özellikle toplumun 

önemli bir kesimini oluşturan Z kuşağı ile 
daha kolay iletişime geçilmesine de olanak 
tanıyan sosyal medya, AVM’lerin kampanya 
ve etkinliklerinde daha interaktif olmalarını 
ve ziyaretçilerine gerek pazarlama gerekse 
iletişim anlamında çok daha yakın ve erişile-
bilir olmalarını sağlıyor.

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü, AVM olarak 
kadınlara yönelik uygulamalarınız var mı? 
Bugüne özel nasıl bir mesaj vermek ister-
siniz?

Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek 
ve kadınlarımızın bu toplumun bel kemiğini 
oluşturduğunu vurgulamak için İlçe Emni-
yet  Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün katkılarıyla bilgilendirme standları 
kurmayı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel olarak ebru sanatı ile kadınlarımızın ta-
nışması amacıyla hafta boyunca ücretsiz eği-
timler vererek yapılan çalışmaları AVM’miz-
de sergilemeyi planlıyoruz. Ayrıca o haftaya 
özel olarak Saygı Hastanesi iş  birliğiyle sağlık 
günleri düzenleyecek ve 8 Mart günü bayan 
ziyaretçilerimize karanfil hediye edeceğiz.

Kadınlar, estetik bakış açılarıyla hayatımıza 
renk katan, annelik duygularıyla toplumu 
ahlaki ve yapısal olarak disipline eden kutsal 
varlıklardır. Bu vesileyle tüm dünya kadınla-
rının Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. 

“Alışveriş merkezleri teknolojinin kalbinin attığı daha modern ve kurumsal 
yapılar haline gelecektir”

Salih Tolan
Plato AVM Genel Müdürü
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Bamboo Nazilli, 53.000 m2’lik alana kurul-
muş, 26.500 m2’lik kiralanabilir alanında, 
ulusal ve uluslararası markalara ev sahip-
liği yapan 75 mağazası ile Nazilli’nin ilk 
alışveriş merkezi olarak ziyaretçilerine ke-
yifli ve sosyal bir yaşam alanı sunmaktadır.

Marka
Mağazaları arasında giyimde LC Waikiki, 
Koton, DeFacto, Mavi, Colins; ayakkabı-
da Flo; ev tekstilinde Madame Coco; yapı 
market ve teknolojide Tekzen ve Teknosa; 
markette Migros gibi anchor mağazaların 
yanı sıra; Sarar, Kiğılı, Hatemoğlu, English 
Home, Özdilek, Esse, Flormar, Gratis, Yves 
Rocher, Penti, Mavi, LTB, US Polo, Batik, 

Mert Optik, Greyder, Kanz, gibi pek çok 
markalar bulunmaktadır.

FoodCourt
Bamboo Nazilli; zengin mağazalarının ya-
nında, 2.000 m2’lik yemek alanında (foo-
dcourt) ziyaretçilerinin keyifli anlar geçir-
mesi, güzel kahvaltılar, öğle yemekleri ve 
akşam yemekleriyle birlikte kahve sohbet-
lerine eşlik etmesi için restorandan, fast 
food markalarına, pasta fırınlarından kahve 
dükkanlarına geniş bir yeme-içme yelpaze-
si sunmaktadır.

Eğlence
Kafeterya ve restoranlarında en güzel an-
lara eşlik ederken Nazilli’de eğlencenin de 
merkezi olmaktadır. Sinema salonları ile 
vizyondaki filmleri izleyicisiyle buluşturur-
ken, çocuk eğlence merkeziyle de çocuklu 
ailelerin birlikte keyifle vakit geçirmelerini 

sağlamaktadır.

Konum
Bamboo Nazilli, Aydın’a 48 km, Nazilli şehir 
merkezine 2 km uzaklıkta; Nazilli-İsabeyli 
yolu üzerindedir. Adnan Menderes Üniversi-
tesi İsabeyli Kampüsü’ne de 5 km mesafede-
dir. Geniş açık ve kapalı otoparkı sayesinde 
özel araçlarla ulaşım tercih edilebileceği gibi, 
servis ve toplu taşıma ile de ulaşım müm-
kündür.

Nazilliler’in alışveriş ve kültürel ihtiyaçlarının 
tamamına cevap verebilecek olan Bamboo 
Nazilli; bereketin ve uzun yaşamın merke-
zi Nazilli’ye yakışan, modern yaşam stili-
nin keyifle buluştuğu yer olarak tasarlandı. 
Tanınmış markaların mağazaları, kafeterya-
ları, eğlence alanları ve geniş havuzlarla de-
kore edilmiş açık alanında Nazilliler’e sınırsız 
bir keyif yaşatıyor.

nazilli’nin ilk yaşam Ve 
alışVeriş merkezi 
bamboo nazilli
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KARAKAŞLAR GROUP
Karakaşlar Yapı, Karakaşlar Group’un ticari 
gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir.
Karakaşlar Group’un 20 yılı aşkın perakende 
ve konut inşaatı deneyimiyle, 12 yıldır gay-
rimenkul sektöründe olan Karakaşlar Yapı, 
Türkiye’nin öncü alışveriş merkezi kurucula-
rındandır.

Yenilikçilik ve kararlılıkla hedeflerinden hiç 
sapmadan projelerini hayata geçiren Ka-
rakaşlar Yapı, şimdiye kadar Söke’de Ege 
Outlet 1, Ege Outlet 2, Priene County AVM, 
Kütahya’da Kütahya Outlet Park, Susurluk, 
Uşak, Salihli ve Muğla’da Festiva Outlet 
AVM’lerini kurdu. 2014 yılı rakamlarına göre 
toplam 200 bin metrekare kiralanabilir alış-
veriş merkezi inşaat projesi geliştiren Kara-
kaşlar Yapı, 500’ün üzerinde kira sözleşmesi-
nin sonucuna varmıştır.

Faaliyette olan AVM’lerde her yıl 60 milyon 
üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak, doğru lo-
kasyon seçimiyle Outlet mağazalardaki iş 
ortaklarını oldukça memnun etmiştir. Ayrıca 
Karakaşlar Yapı, kurmuş olduğu AVM’lerin 
kiralama ve yönetimini de aktif olarak üst-
lenmektedir.

Karakaşlar Group olarak kurduğumuz alışve-
riş merkezleriyle hep daha çok kitleyi hedef-
liyoruz. Herkes için erişilebilir olanı bölgeye 
uyarlıyor; gerçekleştirdiğimiz bütün mekân-
ları yatırımcıların kazancına ve halkın keyfine 
dönüştürüyoruz. Bamboo Nazilli, bir Kara-
kaşlar Group yatırımıdır.
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Adres : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. Dünya Palas 34/B D:3  Beşiktaş / İSTANBUL     Telefon : +90 212 924 32 96

FarkindalikStudyosu fsreklam farkindalikstudyosu Farkındalık Stüdyosu

www.farkindalikstudyosu.com
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Adres : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. Dünya Palas 34/B D:3  Beşiktaş / İSTANBUL     Telefon : +90 212 924 32 96

FarkindalikStudyosu fsreklam farkindalikstudyosu Farkındalık Stüdyosu

www.farkindalikstudyosu.com

Ödüllü radyo programcısı
Yasemin ŞEFİK ile 

müzik dolu, eğlenceli sohbetlerin 
tadına doyamayacaksınız.
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Misafirlerinin; rahat, konforlu ve keyifli za-
man geçirmesi düşünülerek tasarlanan 
ÖzdilekPark İstanbul, alışverişin yeni stilini 
oluşturuyor. Tamamı gün ışığı alan AVM’nin 
5 katında, yüksek tavanlı geniş koridorlar sa-
yesinde rahat bir şekilde gezilebiliyor. Ayrıca 
ÖzdilekPark İstanbul, sahip olduğu 3 bin 200 
metrekarelik yeşil teras alanı ile misafirlerine 
alışverişin yanı sıra ailesi ve arkadaşlarıyla 
keyifli anlar geçirebileceği bir yaşam merke-
zi sunuyor.

Hem ziyaretçilerine hem de kiracılarına bü-
yük kolaylıklar sağlayan bir teknik altyapıyla 
hazırlanan ÖzdilekPark İstanbul; 170 adet 
seçkin mağaza, Özdilek Hipermarket, elekt-
ronik market, çocuk eğlence alanları, Cineti-
me Sinemaları ve bin 500 kişi oturma kapa-
siteli yeme-içme alanından oluşuyor.

ÖzdilekPark İstanbul, şehrin en önemli ve 
hareketli bölgelerinden biri olan Levent’te, 
Büyükdere Caddesi üzerindeki Özdilek Cen-
ter içerisinde yer alıyor. Özdilek Center çatısı 
altında, ÖzdilekPark AVM’nin yanı sıra yakla-
şık bin 500 beyaz yakalı çalışanıyla River Pla-
za İş Merkezi ve 389 odalı birçok konferans 
- toplantı salonunu bünyesinde bulunduran 
5 yıldızlı uluslararası oteller zinciri Wyndham 
Grand İstanbul Levent’te yer alıyor.

AYIN 
AVM’Sİ

istanbul’un kalbi leVent’te 
alışVeriş, yeniden tanımlanıyor
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Levent’te bulunan ÖzdilekPark İstanbul, 
kolay ulaşılabilirliği ile ön plana çıkıyor. 
Yenikapı-Hacıosman metro hattına di-
rekt bağlantısı sayesinde AVM ziyaretçi-
lerinin, hava koşullarından etkilenmeden 
ÖzdilekPark İstanbul’a ulaşabilme imkanı 
sağlanıyor. Ayrıca Levent-Hisarüstü met-
ro hattının ilk durağı da bu noktada yer 
almaktadır. Toplu taşımanın merkezinde 
bulunmasının yanı sıra her iki boğaz köp-
rüsü ve çevre yoluna kolay bağlantısı bu-
lunuyor.

ÖzdilekPark İstanbul AVM’yi farklı kılan 
başka bir özellik de çevreye olan duyar-
lılığıdır. Özdilek Center, tüm birimleri ile 
Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) ta-
rafından geliştirilen dünyada en yaygın 
kullanılan yeşil bina değerlendirme ve 
sertifikasyon sistemi olan LEED (Leaders-

istanbul’un kalbi leVent’te 
alışVeriş, yeniden tanımlanıyor

hip in Enerji and Environ - Mental Design) 
derecelendirme sisteminde belirtilmiş çevre 
şartları ve performansı karşılamak üzere ta-
sarlanmış ve inşa edilmiştir. Değerlendirme 
süreci sonunda LEED Gold sertifikası almaya 
hak kazanmıştır. Uluslararası kabul görmüş 
LEED; yapılan enerji ve su verimliliği, CO2 
emisyonu, iç mekan kalitesi, kaynak yöne-
timi, çevresel etki duyarlılığı gibi konularda 
niceleyerek sertifikalandıran bir sistem.

Özdilek Center Projesi’nde gün ışığından 
en üst düzeyde faydalanma, yüksek yalıtım 
değerlerinin sağlanması, arazinin sürdürüle-
bilirliği, geri dönüştürülebilir malzeme kul-
lanımı, iç mekan yaşam kalitesini arttırma-
ya yönelik malzeme kullanımı, su ve enerji 
tüketiminde optimizasyon sağlayan verimli 
mühendislik sistemlerinin kullanımı kriterleri 
uygulanıyor.
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Araştırmalara göre bir mobil web 
sitesinin yüklenmesi 3 saniyeden 
fazla sürerse ziyaretçiler siteye 
girmekten vazgeçiyor. Web si-
tesinde yaşanan 1 saniyelik ge-
cikme ise satışların ortalama %7 
düşmesine sebep oluyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi 
Radore, internet üzerinden ticari hayatını 
sürdüren işletmelerin daha hızlı bir web si-
tesine sahip olmasında yerel veri merkezle-
rinin önemini açıklıyor.

Google’ın Doubleclick araştırmasına göre, 
web sitelerinin yavaş yüklenmesi her ge-
çen gün daha büyük bir sorun halini alıyor. 
Araştırmaya göre, mobil site ziyaretçilerinin 
%53’ü eğer yüklenmesi 3 saniyeden fazla 
sürerse web sitesine girmekten vazgeçi-
yor. Kissmetrics verilerine göre ise eğer bir 
web sitesinin yüklenme süresi 4 saniyeyi 

1 saniyelik Gecikme satışları %7 düşürüyor
aşıyorsa, ziyaretçilerinin ortalama %25’ini 
kaybediyor. Sayfadaki yalnızca bir saniye-
lik gecikme satın alma oranının %7, sayfa 
gösteriminin %11 oranında azalması anla-
mına geliyor. Özetle, günde 100 bin TL’lik 
cirosu olan bir web sitesinin 1 saniyelik ge-
cikme sonunda yıllık zararı 2,5 milyon TL’yi 
aşıyor.

Web sitelerinin yükleme hızının hem kul-
lanıcılar hem de arama motorları için çok 
önemli bir kriter olduğuna dikkat çeken 
Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Bir web si-
tesinin ziyaretçilerinin büyük çoğunluğu 
Türkiye’de olmasına rağmen yurt dışında 
barındırılması, aradaki mesafe nedeniyle 
daha uzun bir yanıt süresine yol açıyor. 
Bu da kullanıcı deneyimini negatif etkile-
yerek, özellikle e-ticaret sitelerinde önemli 
kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Türki-
ye’de bulunan yerel bir veri merkezindeki 
sunucuların kullanılması, getireceği ticari 

faydaların yanı sıra kullanıcıların web site-
lerinin barındırıldığı veri merkezine gelerek 
istedikleri çalışmayı kaynağında ve rahat bir 
şekilde gerçekleştirebilmesine imkan veri-
yor” dedi.

İyi bir kullanıcı deneyimi arama moto-
runda üst sıraya çıkarıyor

Sayfanın yavaş yüklenmesi, web sitesini zi-
yaret eden kullanıcıların deneyimini olum-
suz yönde etkiliyor. Olumsuz kullanıcı de-
neyimi sadece o ziyaretçiyi mutsuz etmekle 
kalmıyor, yeni ziyaretçilerin gelmesine de 
engel oluyor. Arama motorları, bir web si-
tesinin hem organik aramalarda hem de 
sponsorlu içeriklerde üst sırada yer alması 
için sahip olduğu Kalite Skoru’nu göz önün-
de bulunduruyor. Düşük kullanıcı deneyi-
mine sahip bir sitenin kalite skoru düştüğü 
için arama motorlarında üst sıralara çıkması 
zorlaşıyor. Sponsorlu içeriklerde dahi tıkla-
ma başına maliyetler artıyor.
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Dijital müzik yayıncılığının lider şirke-
ti SMG’nin hizmet verdiği 450 firmanın 
164’ünü alışveriş merkezleri oluşturuyor. 
SMG, AVM’lerin yanı sıra mağaza, market, 
otel ve restoranlar gibi halka açık mekan-
larda yasal müzik yayınına yönelik çözüm-
ler sunuyor. Sektöre özel müzik yayınları 
gerçekleştiren SMG, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde olduğu gibi özel günler için şarkı 
listeleri hazırlıyor.

AVM’lerin genelinde yayınlanan müzik lis-
teleri, SMG Müzik Departmanı tarafından 
oluşturuluyor. Bu yayınlarda, bir yandan 
ortamdaki sessizliği bozmak hedeflenirken 
diğer yandan da içerideki insan sesini den-
gelemek amacıyla fon müziği işlevi görecek 
parçalar seçiliyor.

Saat, mevsim ve lokasyonun müziğe et-
kisi

Müzik listeleri, gün içinde saate göre deği-
şiklik gösteriyor. Örneğin neredeyse tüm 
AVM'lerde açılıştan öğlene kadar ve kapa-
nıştan birkaç saat önce Easy Listening de-
nilen soft şarkılar tercih ediliyor. AVM’nin 
daha kalabalık olduğu öğlen ve iş çıkışı sa-
atlerinde ise pop tarzında müzikler çalınıyor. 
Yoğunluğun arttığı saatlerde temposu daha 
hızlı içerikler öne çıkıyor. Yılbaşı, Sevgililer 
Günü, 23 Nisan gibi özel günlerde ise kon-
septe uygun müzik yayını yapılarak genel 
listelerin dışına çıkılıyor.

Saatin yanı sıra mevsime göre de müzikler 
değişebiliyor. İlkbahar-Yaz döneminde ak-
şamüstü saatlerinde Latin, Bossa Nova ve 
Nu Disco tarzında listelere ağırlık veriliyor 
ve bunlar hem müşteriler hem de çalışanlar 
tarafından beğeniyle karşılanıyor. Bölgelere 
göre ise dikkat çekici bir ayrım bulunmuyor. 
Ağırlıklı olarak soft ve pop müzikler tercih 
ediliyor.

Dijital müzik yayını yapılan 164 AVM’nin 
%93’ü, telifi SMG tarafından ödenen katalog 
müzikleri kullanırken, %7’si popüler müzik-
ler tercih ediyor ve bunun için ilgili müzik 
meslek birliklerine ödemeler yapılıyor.

Mağazalarda müzik yayınının önemi

Mağazalarda çalınan müzikler ziyaretçilere 
keyifli anlar yaşatırken satın alma tercihlerin-
de de etkin rol oynuyor. Araştırmalara göre, 
müşterilerin %90’ı müzik çalan mağazaları 
tercih ediyor ve çevrelerine öneriyor. %76’sı 
müzik sayesinde mağazalarda daha rahat 
hissederek alışveriş yaptıklarını belirtiyor. 

Yüzde 63’ü ise müzik çalınan mağazalarda 
daha fazla vakit ve para harcıyor. 

Müzik yalnızca satışları artırmak için değil, 
özellikle indirim dönemlerinde mağaza için-
deki trafiği yönetmek adına da oldukça etkili 
bir yöntem. Mağaza içerisinde huzurlu ve 
rahat bir biçimde alışveriş yapmayı engel-
leyecek şekilde çok fazla sayıda müşterinin 
olması durumunda, yüksek tempolu müzik 
çalınarak, müziğin trafik akışını hızlandırıcı 
etkisinden yararlanılıyor.

Mağazalara göre tercih edilen müzikler

Perakende sektöründe hareketli, dinamik 
ve gençliğe hitap eden pop müzik şarkıları 
öncelikli olurken, güzellik ve bakım mağaza-
larında Easy Listening, çocuk mağazalarında 
ise her yaştan ziyaretçiye hitap eden hare-
ketli ve dinleyene mutluluk veren şarkılar 
seçiliyor. 

Fast food mağazalarında hızlı ritimli müzikler 
çalınıyor. Artık alışveriş merkezleri içerisinde 
sıkça görmeye başladığımız şık restoranlar-
da, caz ve Latin müzikleri ön plana çıkıyor. 

Gül Gürer Alimgil: Alışveriş de kahve bu-
luşması da müzikle daha keyifli

8 Mart için hazırladıkları listelerde her yaş-
tan kadının kendinden bir parça bulacağını 
söyleyen SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül 
Gürer Alimgil, “Müzik departmanımız tüm 
özel günlerde olduğu gibi Dünya Kadınlar 
Günü için de yepyeni bir liste hazırladı. Bu 
müzikler, alışverişi ya da bir kafedeki kah-
ve buluşmasını daha keyifli hale getirecek. 
Markalar tarafından baktığımızda ise araştır-
malar müzik çalan mağazalarda müşterilerin 
daha uzun süre kaldığını ve daha çok alış-

veriş yaptığını gösteriyor. Üstelik listelerimiz 
satışları artırırken, bu özel günlerde yoğun 
bir tempo yaşayan çalışanların motivasyo-
nunu da yükseltiyor” dedi.

8 Mart kutlamaları anons ve reklamla 
gerçekleşiyor

SMG, Dünya Kadınlar Günü’nde AVM’ler ve 
markalar için şarkı listelerinin yanı sıra anons 
ve reklam yayını hizmeti de sunuyor. Müş-
terilerin satın alma kararlarında büyük etkisi 
olan anonslar, SMG bünyesindeki profesyo-
nel seslendirme sanatçıları tarafından seslen-
diriliyor. Markanın istediği noktada, sıklıkta 
ve tarihte yayına alınan anonslar, kampanya-
ların ve etkinliklerin duyurulmasının yanı sıra 
Kadınlar Günü mesajlarını iletmeye de ola-
nak tanıyor. Anons girdiğinde duran müzik 
yayını ise anonsun ardından kaldığı yerden 
devam ediyor.

SMG, markaların müzik yayınları arasına ala-
cakları reklam spotlarıyla ise hem tüketicile-
re ulaşmalarına hem de ek gelir elde etme-
lerine olanak tanıyor. Dünya Kadınlar Günü 
özelinde hazırlanan markaya özel reklam 
spotları, tıpkı anonslarda olduğu gibi kolay-
lıkla müzik yayını arasına eklenebiliyor.

Dünya Kadınlar Günü’ne özel 10 şarkı

1. Alice Merton - No Roots
2. Lady Gaga - The Cure
3. Clean Bandit - I Miss You
4. Selena Gomez - Bad Liar
5. Anne-Marie -  Ciao Adios
6. Camila Cabello - Havana
7. Shakira - When a Woman
8. Bob Marley - No Woman, No Cry
9. Roy Orbison  - Oh, Pretty Woman
10. LP - Lost On You

smG’den Her sektöre özel müzik yayını

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı



77

Etkinlik / MALl&MOTTO 

Kocaeli-İzmit’in göz bebeği 41 
BURDA AVM’de Sevgililer Gü-
nü’ne özel gerçekleşen etkinlikte 
Astroloji Uzmanı Hande Kazano-
va, aşk ve ilişkiler üzerine konuştu.

Farkındalık Stüdyosu tarafından organize 
edilen, yoğun bir katılımın gerçekleştiği söy-
leşide Kazanova, burçlar, ilişkiler, iş ve yaşam 
gibi birçok konu üzerinde açıklamalar yaptı. 
Burçlar ile ilgili Sevgililer Günü’ne özel dü-
zenlenen etkinlikte, gezegenlerin değişimi-
nin burçları nasıl etkileyeceğini açıkladı. Far-
kındalık Stüdyosu’nun düzenlediği etkinlikte 

Hande kazanoVa ile “aşk” yıldızlar kadar parlak

ilişkiler üzerine katılımcılardan gelen soruları 
yanıtlayan Kazanova, söyleşinin ardından 
gerçekleşen Volvo V40 otomobil çekilişi için, 
“Dilerim gerçekten ihtiyacı olan bir kişiye çı-
kar” açıklamasında bulundu.

Noter yetkililerinin ve ziyaretçilerin huzu-
runda gerçekleşen Volvo V40 otomobil çe-
kilişine toplam 63 bin 458 iştirakçi katıldı.

15 Kasım 2017 ile 31 Ocak 2018 tarihleri ara-
sında aynı gün içinde toplamda 150 TL üzeri 
alışveriş yapanların çekilişe hak kazandığı 
Volvo V40 otomobil kampanyasında talihli-
ler belli oldu. Hande Kazanova'nın Sevgili-
ler Günü’ne özel “aşk” söyleşisinin ardından 
gerçekleşen etkinlikte, Volvo V40 otomobil 
kazanan isim asil 055188 numara ile Taha 
Tuğrul Güven olurken, yedek talihli 022858 
numara ile Muhammet Burak Güner oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
24.01.2017 tarihli ve E.4377 sayılı izni ile SA-
RAYBAHÇE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş. 
tarafından düzenlenmiştir.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1978 İstanbul doğumluyum. Gaziantepli 
bir ailenin en büyük oğluyum. Babam Talip 
Helvacı, dahiliye doktorudur. Gıda işine hobi 
olarak başladım ve 20 yıldır bu sektörün içe-
risinde hizmet vermekteyim. 

Bize firmanız hakkında bilgi verir misiniz?

Bursa Kebap Evi, 2003 yılında kuruldu. 
2008’de Bursa Kebap Evi ailesine ilk biz fran-
chise olarak katıldık. 2009’da Bakırköy Ca-
rousel AVM’de 2. şubemizi hizmete soktuk. 
2010 Eylül ayında da Bursa Kebap Evi mar-
kasını satın aldık. 3 şubenin 2’si bizim 1’i ise 
merkezindi. Biz de bu bağlamda markanın 
sahipleriyle anlaşıp Cem ve kardeşim Caner 
Helvacı olarak markanın yeni sahibi olduk. 
7 yıldan az bir sürede 81 şubeli bir restoran 
zinciri kurmayı başardık. Marka çatısı altında 
toplamda bin 500 kişilik istihdam sağladık.

Bursa Kebap Evi olarak misyon ve vizyo-
nunuzu öğrenebilir miyiz?

Gerçek ‘İskender’i aslına sadık kalarak, stan-
dartlar, hijyen, konsept ve yenilikçi fikirler 
içeren şubelerle genç kitlelere ulaştırarak 
dünya gastronomi sektörüne kazandırmak. 
Bursa Kebap Evi'ni bir dünya markası yap-
mak.

Cadde şubeleri ile AVM şubelerini değer-
lendirir misiniz?

Son 10 yılda trend, AVM’ler tarafında gelişti. 
Caddelerde iş yapmak daha da zorlaştı. Tü-
keticilerin tercihi genel olarak alışveriş mer-
kezleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bursa Kebap 
Evi şube yapılanması olarak bunların 6’sı 
cadde, geri kalan 75 şubesi AVM’lerde yer 
almaktadır. 2018 yılı planlamasında ağırlıklı 
olarak yine AVM’ler içerisinde yer alacağız.

Sizce Z kuşağının pazarda etkin rol alma-
sıyla yakın gelecekte gıda sektöründe na-
sıl değişimler yaşanacak?

Teknoloji alanında bizler de bu değişim ve 
gelişimin içerisinde yer almaya çok önem 
veriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın yö-
netimi, gençlere yönelik yapmış olduğumuz 
sosyal medya kampanyaları ile iletişimimizi 
güçlendirmeye çalışıyoruz. Yeni dönemle 
birlikte mobil çağın gereksinimleri olan And-
roid ve iOS tabanlı yazılımlar ile gençlerimi-“Bursa’nın eşsiz lezzetlerini Türkiye’nin 

her bir iline ve tüm dünyaya tanıtmaya 
kararlıyız.”

 Mustafa Cem Helvacı
Bursa Kebap Evi Yön. Kur. Başkanı
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zin kalbine ve damak zevkine dokunmayı 
hedefliyoruz. Yakın zamanda tüm şubele-
rimizde hayata geçireceğimiz tablet menü 
sistemiyle birlikte misafirlerimize daha iyi 
hizmet verebilmeyi hedefliyoruz. Özellikle 
anne ve babaları cezbedecek iPad’ler içe-
risinde çocuklara özel hazırlanan içerikler 
çok etkin rol oynayacak.

2018 hedefleriniz nelerdir?

Bu yıl Bursa Kebap Evi olarak Bursa'nın eş-
siz lezzetlerini Türkiye’nin her iline ve tüm 
dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Toplamda 35 
ilde, 81 şubesi bulunan Bursa Kebap Evi ile 
birlikte 2018 yılı içerisinde planladığımız 
100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl so-
nuna kadar şu an halihazırda Türkiye’nin 
yine farklı illerinde sözleşmeleri imzalanan 
13 şubemizin açılışını gerçekleştireceğiz. 
Bursa Kebap Evi, franchise işletmecilik 
kapsamında girişimcilerine sunduğu yük-
sek kazançlı avantajlarla birlikte bünyesine 
yeni bayilikler kazandıracaktır. 2016 yılında 
aldığımız ITQI Üstün Lezzet Ödülü ve 2017 
yıllında aldığımız UFRAD Geleneksel Lezzet 
Ödülleri’ne yenilerini ekleyerek misafirleri-
mize daha iyi hizmet verebilmek için çalı-
şıyoruz.

Bursa Kebap Evi olarak yurt dışındaki 
projeleriniz nelerdir? Hangi ülkelerde 

franchise şubeniz bulunmaktadır?

İlk olarak franchise markamızı Almanya Sa-
arbrücken’e verdik. Yakın zamanda da 2’nciyi 
Almanya Duisburg’de açacağız. 2018 yılında 
Avrupa’daki franchise gücümüzü daha da 
arttırarak Fransa’ya da bir şube açmak isti-
yoruz. Ortadoğu ve Arap emirliklerinde lo-
kasyon bazlı fizibilite çalışmalarımız devam 

etmekte. Yakın tarihte Dubai’yi iskender ve 
Bursa’ya has lezzetlerimizle buluşturacağız.

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu güne özel 
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Hayatımıza lezzet katan, tüm kadınlarımızın 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.
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Dünyanın her yerinde 14 Şubat, Sevgililer Günü 
olarak kutlanıyor. Bu etkinliğe kayıtsız kalma-
yan markalar çeşitli konseptler hazırlayarak TV 
ekranlarındaki yerlerini aldılar. Medya Takip 
Merkezi (MTM), birbirinden renkli kampanyala-
ra imza atan markaların, TV kanallarında rek-
lam görünürlüklerini araştırdı. İşte araştırmanın 
detayları…

Çiftlerin sevgilerini taçlandırmak için tercih ettikleri 14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde markalar dikkat çekmek için adeta yarıştı. 
Tüm hünerlerini müşterilere sunmak isteyen markaların tercihi 
TV kanallarından yana oldu.

seVGililer Gününde markaların yarışı Vardı

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, tüm kadınların 
gönlünü çalan,  mücevher sektöründe en çok reklam veren mar-
ka, 786 adet reklamla Atasay oldu.

Sevgililer Günü’ne özel pırlantalı kalp bileklik tasarımı ile ekran-
larda izleyiciyle buluşan Zen Pırlanta ise 693 adet reklam ile 11 
bin 599 saniye ekranlarda kalarak listenin ikinci sırasında yer aldı. 
Listenin üçüncü sırasında Sevgililer Günü’ne özel reklam ile yine 
mücevher-takı sektörü markası olan So Chic vardı. Listenin dör-
düncü sırasında yer alan marka ise Koçak Gold olarak belirlendi.

E-ticaret sitesi olan patirti.com ise en çok reklam veren bir diğer 
marka oldu. 400 adet reklam ile 4 bin saniye ekranda kalan site 
listedeki yerini aldı. 

Ev tekstil ürünleri markası olan Özdilek, Sevgililer Günü’ne özel 
reklam filmiyle 5 bin 760 saniye ekranlarda kaldı. Marka, toplam-
da 320 adet reklam ile Sevgililer Günü’nde TV’de en çok reklam 
veren markalar listesine yerleşti.  Raporda dikkat çeken bir diğer 
nokta ise Sevgililer Günü’ne özel en çok reklam veren markaların 
kadınlara hitap eden mücevher sektöründen olduğu belirlendi. 
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Hande Ataizi ve Hakan KA’nın 
birlikte sundukları yarışmada 
doğru kalpleri açarak eşleştirme-
leri ilk bitiren çiftler bu hediyelerin 
sahipleri oldu.

Esenyurt’ta bulunan Marmara Park AVM’de 
yapılan eğlenceli “Aşk Çengeli” hafıza oyu-
nuna ilgi büyük oldu. Genç ve yaşlı çiftlerin 
yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, çiftlere açı-
lan kalpler altından çıkan eğlenceli kelime-
lerle ilgili sorular soruldu. Bu sorulara verilen 
cevaplar ile doğru eşleşmeyi yapmak kadar, 
bazı durumlarda yapmamak da çiftlerin ara-
sının açılmasının önüne geçti. Çiftlerin soru-
lara verdikleri ve veremedikleri cevaplar ya-
rışmayı izleyenleri kahkahalara boğdu.

Düzenlenen yarışmayı sunan Hande Atai-
zi’ne ilgi de büyüktü. Hayranlarıyla buluşan 
Ataizi, kendisi hakkında sorulan sorulara iç-
tenlikle cevap verdi. Hayranlarıyla bol bol fo-
toğraf çektiren Hande Ataizi, 14 Şubat Sev-
gililer Günü’nde, birbirlerini seven herkese 
mutluluklar dileyerek sevgilerini yolladı.

HANDE ATAİZİ MARMARA PARK AVM’DE 
SEVGİLİLERİ YARIŞTIRDI 
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NG Kütahya Seramik’in 15 Temmuz darbe 
girişiminden iki gün sonra yaklaşık 250 mil-
yon TL yatırımla temelleri atılan 15 Temmuz 
Şehitler Seramik Fabrikası, yeni bir yatırımın 
kapılarını araladı. NG Kütahya Seramik Yö-
netim Kurulu Başkanı Erkan Güral, açılışa ka-
tılan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a fabrikanın hemen yanındaki araziye 
yeni bir fabrika daha yapacaklarının sözünü 
verdi. “Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımı-
za devam edeceğiz” diyen Erkan Güral, 2023 
hedeflerine yürüyen ülkemizin sanayileşme 
yolundaki dev adımlarına katkı sağlamak 
üzere Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye 
girecek yeni bir fabrikanın daha sözünü Zat-ı 
Alinize veriyorum’’ dedi.

Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabri-
kası’nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştiren NG 
Kütahya Seramik, yeni bir fabrika için daha 
kolları sıvadı. 20 Ocak Cumartesi günü ger-
çekleşen açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“Kütahya’dan çıkıp dünyanın değişik ülkele-
rine, Çin’e kadar sizin eserlerinizin ulaşacak 
olması, ihraç ürünü olarak oralara kadar va-
racak olması ve Made in Turkey olarak gide-

erkan Güral’dan cumHurbaşkanı’na yeni fabrika sözü



83

 Haberler / MALl&MOTTO 

cek olması, ‘Namın yürüsün Türkiye’ demek-
tir” dediğini hatırlatan NG Kütahya Seramik 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, toplum 
olarak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç, 
ülkemize ve ekonomimize duyduğumuz gü-
venle yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Büyük ve güçlü Türkiye davasının en bü-
yük destekçisi olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kurucu Baş-
kanı Nafi Güral’ın 17 Temmuz 2016 ‘da Kü-
tahya Zafer Meydanı’nda halka seslenerek 
sözünü verdiği 15 Temmuz Şehitler Seramik 
Fabrikası’nı sadece bir yatırım değil bir eser 
olarak tanımladı.

Türkiye Ekonomisine Katma Değer Sağla-
yacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Kütahya, bölgesinin 2023 hedeflerini omuz-
layan bölge olacaktır” sözünden hareketle, 
Kütahya’nın bu görevi en iyi şekilde yerine 
getirebilmesi için çalışmalarını hızlandıra-
caklarını kaydeden Erkan Güral, yeni fabrika 
yatırımının bu hedefe hizmet edeceğini vur-
guladı.

Erkan Güral, “Açılışını yaptığımız fabrika ile 
şu anda 300 olan istihdam sayımızı nisan 
ayında devreye girecek yeni fırınlar ile 500’e 
çıkaracak ve toplam yatırım bedelini 250 mil-
yon liraya ulaştırmış olacağız‘’ dedi.
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Bize AVM’nizi tanıtır mısınız?

Özdemirpark AVM’ye hayat verenler, Ereğ-
li’nin tüm gereksinimlerini her yönüyle karşı-
layabilecek bir alışveriş ve yaşam merkezine 
duyduğu ihtiyacı fark ettiklerinde, Özdemir-
park fikri doğmuş, önce projeye, projeden 
binaya ve en nihayetinde de değerli marka-
ları ile Eylül 2016’da asıl sahibi olan misafir-
leri ile kucaklaşmıştır. 

Özdemirpark, ulusal ve uluslararası bir-
çok marka, cafe ve sinema kompleksiyle 
tüm Ereğli’ye sadece alışveriş imkânı değil, 
vizyon, marka, yaşam tarzı sunan bir ya-
şam merkezidir.  Özdemirpark, bazı mar-
kalarla Ereğli’yi ilk kez tanıştırma hedefini 
D&R, English Home, Armağan Oyuncak, 
File Market, Sport In Street, Yves Rocher, 
Deichmann, Sarev, Greyder gibi markalarla 
gerçekleştirmiştir. Avşar Sinemaları Ereğli’de 
ilk defa, son teknolojilere sahip 7 sinema 
salonu ile Özdemirpark’ta kapılarını açmış-
tır. Özdemirpark’ın fikirsel ve yapısal çatısını 
kurmak için oluşturulan güçlü ekip ile tüm 
beklentilere cevap verebilecek; farklı ve ku-
sursuz, canlı ve uzun ömürlü bir “Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’ni hayata geçirmek için yola 
çıkılmış, sadece alışverişe endeksli değil, 
içinde bulunmayı bile özendirecek bir karma 
oluşturulmuştur. 

Yepyeni markaları, mimari detayları, kullanıcı 
dostu anlayışı ve farklılık yaratan AVM felse-
fesiyle Özdemirpark, Ereğli’de sosyal hayatı 
yeniden tanımlayan bir yaşam biçimi sun-
mak için yapılmıştır. 

Özdemirpark’a hayat veren ÖZDEMİR BORU 
PROFİL A.Ş.’nin değerli sahipleri, Türkiye’nin 
en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında ol-
manın omuzlarına yüklediği sorumluluk ve 
müşteri memnuniyeti odaklı felsefeleri ile 
“Ereğli’nin Alışveriş Merkezi” tanımına en 
uygun karşılığı sunacak bir kurum kimliği 
yaratmışlardır ki; bu sadece görsel bir kimlik 
değil, Özdemirpark’ın kurumsal felsefesini 
ve kurumsal kültürünü de yansıtan bir bü-
tündür. Bu gerçekleşirken de sektörün temel 
dayanaklarından farklılaşma isteği doğrul-
tusunda, Özdemirpark’ın kurumsal felsefesi 
gereği yalnızca iyi ile kötü arasında değil, iyi 
ile en iyi arasında da seçim yapılmıştır. 

Ereğli, farklı bir ilçe. Birkaç satır bahsetmek 
gerekir ise 60’lı yılların başında Erdemir 
Demir Çelik Fabrikası’nın kurulma kararı ile 
birlikte kaderi değişmiş, Türkiye’nin ekono-
minin en zorlu sınavlarından geçtiği yıllarda 
bile büyüme ve zenginliğinden taviz verme-
miş, Erdemir ile paralel şekilde birçok çelik 
sanayi tesisinin açılması ile neredeyse işsiz-

liğin bilinmediği sürekli göç alan bir sanayi 
şehrine dönüşmüştür. Bağlı olduğu Zongul-
dak’tan daha fazla nüfusa sahip olan Ereğ-
li, kişi başına düşen 13.165 Usd’lik GSMH 
(Gayri Safi Millî Hasıla) ile 66 ilimizi geride 
bırakmaktadır. Şehir merkezinde 152.000 
kişinin yaşadığı Ereğli’de 10 km çapındaki 
alanda bulunan beldelerin nüfusu ile top-
lam 230.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Ülke-
mizin en prestijli ve eski kolejlerinden olan 
TED Koleji’nin 2. Okulunu 1964’de Ereğli’de 
açmış olması da şehrin eğitim konusunda ki 
gelişmişliğinin temel dayanağıdır. Karade-
niz’in askeri güvenliği açısından Ereğli’deki 
deniz üssü ise bölgenin en büyük deniz üssü 
konumundadır. 

“Ereğli’nin Alışveriş Merkezi” Özdemirpark’ta 
residancelar dahil 29.000 m² olan kapalı ala-
nın, 11.000 m²’si kiralanabilir alandır. Top-
lam 59 mağazanın yer aldığı Özdemirpark 
AVM’de, 200 araçlık kapalı otopark mevcut-
tur. 

Özdemirpark AVM, tamamen yerli serma-
ye ile yürütülmüş ve 06 Eylül 2016 itibariyle 
hizmet vermeye başlamıştır. Birbirinden ünlü 
yerli ve yabancı markalarla, Ereğli’nin alışve-
riş merkezinde bir gezintiye hazır mısınız?

Sizce Z kuşağının pazarda etkin rol alma-
sıyla yakın gelecekte AVM’ler de nasıl de-
ğişimler yaşanacak?

Önce kısaca Z kuşağını tanımak lazım. 2000 
yılından sonra doğanlar... Onları mutlaka ta-
nımamız gerekli. Çünkü onlar, bizim çocuk-
larımız, bizim yeğenlerimiz, komşumuzun 
çocukları vs. kısaca 13-20 yaş arası gençler 
onlar. Onlara mutant (başkalaşmış) bile di-
yenleri duydum. Rekabetçi X kuşağı, yaratıcı 
Y kuşağı ve “mutant” Z kuşağı… Bir alıntı ile 
tam tanımlama yapmak gerekirse: Bilgisa-
yardan ve internetten gerisi yalan; tekno-
loji çağı çocukları; bağımsız, sabırsız, inatçı, 
kendine aşırı güvenli, aceleci, pragmatik, 
hızlı ve üç ekranlılar (aynı anda bilgisayar, 
televizyon ve cep telefonuna bakarlar); farklı 
bir ahlak anlayışları var; kısaltmalarla ve ses-
siz harflerle anlaşabiliyorlar; youtube’suz, 
facebook’suz yapamıyorlar; aynı zamanda 
dünyayı değiştirmek istiyorlar; gönüllü çalış-
ma eğilimleri güçlü; duygusallar, yoğunlaş-
ma (konsantrasyon) sorunları var; dünyanın 
geleceğinden endişeliler; iş bulma sorunu 
nedeniyle geleceği vahşi bir ormana ben-
zetiyorlar ve bu yüzden stresliler. Yüzyüze 
konuşmaktan çok, çevrimiçi (online) iletişimi 
tercih ediyorlar. Sosyal ağlardan çıkmıyorlar; 
yaşamları orada geçiyor sanki. Bir başka kı-
saca laf etmek gerekirse “armut dibine düş-
medi” bu sefer.

Şimdi bu tanım kapsamında, Z kuşağının pa-
zarda etkin rol alması ile nelerin değişeceği-

“AVM’ler bu özçekimlerin bir parçası 
olduğunda Z’lerin ‘zamane’si olacağız.”

 Mehmet Akalın
Özdemirpark AVM Müdürü
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ni tahmin etmeye çalışalım. 

- Zaman ve emek gerektiren işlere pek ta-
hammül edemedikleri için sektörümüzde 
personel sıkıntısı bugünden daha da fazla 
olacak.
- Cep telefonu vücutlarının en önemli par-
çası gibi; onlara ne anlatacaksak ve ne sa-
tacaksak ellerindeki telefona ve/veya sosyal 
medya hesaplarına ulaşmamız gerekiyor.
- Çok yaratıcılar ve yenilikçiler; bu nedenle 
hem ürün hem etkinlik hem mekan hem de 
zaman açısından onların dikkatini çekecek 
şekilde değişmeliyiz hatta büyük bir sıçrayış 
yapmalıyız.
- Kendi kredi kartına sahip olan şanslı bir 
azınlığın dışında, henüz tüketim eylemini 
tek başına gerçekleştiremese de ailelerinin 
tüketim kararlarında çok etkili oldukları için, 
pazarlamacıların özel önem vermesi gerekir.
- Her konuda kişiselleşmiş, kendine özgü ve 
imaja dayanan bir tüketime yönelerek, adeta 
pür tüketici olarak nitelenebilecek bir profil 
çizmektedirler, buna göre pazarlama strate-
jileri geliştirmek gerekiyor.
- Z kuşağında zengin ve fakir tüketici ayrımı 
daha da belirgin bir hale gelecek, ama fakir 
olarak nitelenen kişiler de, hiçbir tüketim 
deneyimini kaçırmak istemeyen bir tüketici 
profili çizeceklerdir.
- Bu deneyimi, onlara market markalı ucuz ü-
rünler sağlayacaktır. Zengin tüketicilerle aynı 
anda, aynı içerikteki ürünlerin daha ucuzu-
nu tükettikleri için prestij kazanamasalar da, 
aynı zamanda tatmin olacaklardır. Buda he-
donik alışveriş dürtüsünü artıracaktır.
- Zamanı çok hızlı yaşayan ve bu hızlılığa çok 
şey sığdırmak isteyen Z’lere, eğlenceli ve iş-
levsel olan, hayal kurduran, özgün ve yalın 
olan ürünler ile mekanlar sunmak gerekir.
- 10 yaş altı çocukların %44’ünün facebo-
ok, twitter hesabı var. Bunu doğru okumak 
gerek. Oyun parkında, boş duran salıncağın 
yanında elindeki dizüstü bilgisayarında oyun 
oynayan 1,5 yaşındaki çocuğu iyi okumak 
gerek.

TUİK verilerine göre Türkiye’de 20 milyona 
yakın Z kuşağı var. Hiç azımsanacak gibi 
değil. 60’ların zafer işareti, 70’lerin yumru-
ğu, 80’lerin metal işareti varsa, onların da 
özçekimleri (selfieleri) var! Peki bizler bu 
özçekimlerin içinde yer alabiliyor muyuz? 
AVM’ler bu özçekimlerin bir parçası oldu-
ğunda Z’lerin ‘zamane’si olacağız. 

Teknoloji hızla gelişiyor, bununla birlikte 
dijital ortamdaki satışların artması sizce 
AVM’leri nasıl etkileyecek?

Bunu cevaplamak için AVM’lerin paydaşı 
ve varlık sebebi olan perakendecide durum 
nedir diye bir bakmak lazım. Dijitalleşme 
sürecini iyi yönetemeyip mağazalarının met-
rekare verimliliğini arttıramayan markaların 

yanında, bu süreci çok iyi yönetip büyük 
fırsatlar yaratan markalar da göze çarpıyor. 
Perakende sektörünün hala büyüyor olma-
sının en büyük sebebi mobil ticaret. Mobil 
ticaretin artmasının da en büyük sorumlu-
sunun metropolde yaşayan genç tüketici 
kuşağıdır. Gelişen teknolojiler ile tüketicile-
rin alışveriş davranışları da konsolide oluyor. 
Buda, genç tüketicileri kazanmak isteyen 
perakende markalarının mobil odaklı bir 
stratejisi ile birlikte kişiselleştirme ve yapay 
zeka destekli dijital pazarlama araçlarının 
kullanılmasını zorunlu hale getiriyor. Genç 
kuşak, takip ettikleri markaların fiziksel bir 
varlıklarının olmasına dikkat ediyorlar. Yapı-
lan bir araştırmaya göre yalnızca online var-
lık gösteren markalar bu kuşaklar tarafından 
%14 tercih edilirken hem fiziksel hem de 
online varlığı olan markalar %86 oranında 
tercih ediliyor”. İşte AVM’ler bu %86’nın 
neresinde sorusunun cevabı önemli. E-tica-
retin ortaya çıkardığı ve tüm sektörün gele-
ceğini kalıcı olarak etkileyecek “kişiselleştir-
me” kavramı ile AVM yönetim anlayışı hangi 
noktada kesişecek? 

Gelelim AVM’ler ne yapacak; içinde bu-
lunduğumuz dönem, ekonomik, siyasi ve 
global bir çok sebep yanında, e-ticaretinde 
hızla artması ile mağaza sayısı ve mağaza 
büyüklüğü konularının perakendeciler tara-
fından ekstra değerlendirmeye alınmasına 
sebebiyet veriyor. Yeni mağaza açma karar-
larının kırk defa irdelenerek en aza indirildiği 
ama AVM sayısının arttığı ve hatta açık olan 
AVM’lerde mağaza metrekarelerinin küçül-
tülmesi için görüşmelerin yoğunlaştığı bir 
dönemdeyiz. AVM’lerin bu dönemde yük-
sek doluluk oranları yakalayabilmesi için zor 
ve tavizlerle örülmüş bir rekabet ortamında 
mücadele etmeleri gerekiyor. Özetle, AVM 
yatırımcılarını önemli tehditler bekliyor.

Müşteriyi deneyime özendirerek mağaza-
lara gelmesi de giderek yaygınlaşmakta-
dır. Perakendecinin deneyimi özendiren 
stratejisi AVM’ler içinde geçerli elbette. 
Bu anlamda, özellikle yeme-içme, sanat ve 
eğlence konularında farklılaşmalar olumlu 
sonuçlar vermektedir. AVM, müşteriyi özel 
hissettirdikçe, bu deneyimi hayat pratiğine 
alacak olan müşteri AVM’nin sadık müşterisi 
olacaktır.  AVM’ye sadece alışveriş için değil 
sosyalleşmek için gelenlerin hedef kitle için-
deki oranı hiç azımsanacak gibi değildir. Bu 
kitlenin ziyaret sıklığının artırılması ve müş-
teriye dönüştürülmesi AVM yönetimlerinin 
temel stratejilerinden biri olmalıdır. Sadece 
içinde bulunan markaların çekim gücü ile 
hareket eden değil, içeriği, kapsamı, hedef 
kitlesi sürekli taze etkinlik ve kampanyalar 
ile yönetilen AVM’ler bir adım öne geçecek-
tir. 

Sosyal medyanın yükselişi ile birlikte 

müşteri ile birebir iletişim kurma imkânı 
doğdu. AVM’ler bunu nasıl değerlendir-
meli?

Yukarıdaki cevaplarım içerisinde değinme-
diğim, bu soru kapsamında detaylıca değer-
lendirmek istediğim bir konu: Sosyal Medya. 

Yukarıda bahsi geçen, sanal ortamdaki po-
tansiyel müşteriye ulaşmak, müşteri hakkın-
da ona özel stratejiler geliştirmek, sunmak 
istediğiniz deneyimden haberdar etmek ve 
CRM’de bir satır değil gerçekten sadık müş-
teri olarak konumlandırmak için iletişimin 
cennet kapısı, ‘Sosyal Medya’dır. Potansiyel 
müşteriyi evinden çıkartıp AVM’ye getirmek 
için AVM’lerin yeni buluşlara ihtiyacı var. Bu-
luşlar konusu AVM yatırımcısının, AVM yö-
neticisinin vizyonuna ve hayal gücüne bağlı 
görece bir durum ama müşterinin yanına, 
gözlerine önüne kadar gidebilmenin en kes-
tirme yolu sosyal medyadır. Bu kestirme yolu 
kullanıp potansiyel müşterinize ulaştığınız-
da, “ne anlattığınız” başarı hikayesinin temel 
taşları yada kaybedilen müşterinin ardından 
çekilen tüh olacaktır. Yarattığımız cazibeyi 
müşterimize anlatmalıyız. Anlatırken, müşte-
riyi anlamalı, ona özel kendimizi geliştirme-
liyiz. ‘AVM’ler teknik olarak müşteriye göre 
konsalide olabilir mi?’ sorusunun cevabı 
bence sosyal medya üzerinden “evet”tir.  

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü, AVM olarak 
kadınlara yönelik uygulamalarınız var mı? 
Bugüne özel nasıl bir mesaj vermek ister-
siniz?

Ülkemizin toplum sağlığı bozuk. Kadına şid-
det konusundaki veriler utanç verici. Kadına 
şiddeti gözler önüne sermek adına istatistik 
bilgileri söylemekten bile utanıyorum. O is-
tatistikte yer alan her birey bir anne, bir abla, 
bir kardeş, bir kuzen, bir komşu, bir insan…
Bu kanayan yaraya sadece 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nde değil, çeşitli STK’lar ile her 
daim hassasiyetle yaklaşıyor ve toplumu bi-
linçlendirmek için elimizden gelen her şeyi 
yapmaya çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar 
günü’nde de “Kadına Yönelik Şiddete Sıfır 
Tolerans” teması ile çeşitli aktiviteler düzenli-
yor olacağız. Birkaç kişiye de olsa farkındalık 
yaratabilirsek, bir trajediyi önleyebilecek bir 
algı oluşturabilirsek topluma karşı nacizane 
bir görevimizi daha yerine getirmiş olacağız. 

Türkiye’nin AVM sektöründeki geniş hafıza 
ve derin deneyim ile KKTC’ye AVM’ciliği ih-
raç ettik. KKTC’de 4,5 yılda 2 AVM hayata ge-
çirerek, AVM kiralama ve yönetimi yanında, 
12 büyük Türk markasının KKTC’ye girmesini 
sağladık. Bu uzun aradan sonra, sizler vasıta-
sı ile tekrar sektörümüze sesleniyor olmak-
tan çok mutluyum. Katkılarınız için teşekkür 
ediyorum. 
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YAŞINDA
YAŞINDA

1. Dönem 
1 Aralık - 4 Şubat

Talihlileri 
Belli Oldu

"Görseller temsilidir, hediyeler farklılık gösterebilir."
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YAŞINDA

1. Dönem 
1 Aralık - 4 Şubat

Talihlileri 
Belli Oldu

"Görseller temsilidir, hediyeler farklılık gösterebilir."

Ödüllü radyo programcısı Yasemin Şefik’in sunumu, Merve Öz-
bey’in mini konseri ve birbirinden samimi açıklamaları ile dop-
dolu geçen 10. Yıla Özel 10 Mini Cooper etkinliğinin birinci etabı 
gerçekleşti.

Değerli ziyaretçilerin, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin huzurunda, 10 Şu-
bat Cumartesi günü saat 13.00’da CapacityAVM B1 katında ilk çekiliş töreni gerçek-
leşti. 1 Aralık 2017 - 4 Şubat 2018 tarihleri arasındaki kampanyaya 176 bin 802 katılım 
gerçekleşti. Çekiliş sonunda 4 Mini Cooper otomobil kazanan şanslı talihliler belli 
oldu. Çekiliş töreni, Best FM canlı yayınıyla Yasemin Şefik ve Merve Özbey’in samimi 
sohbeti ile devam etti.

capacity 
aVm’nin 10. 
yıla özel 10 
mini cooper 
kampanyasının 
ilk etabı 
gerçekleşti

YAŞINDA
YAŞINDA

1. Dönem 
1 Aralık - 4 Şubat

Talihlileri 
Belli Oldu

"Görseller temsilidir, hediyeler farklılık gösterebilir."
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Sevinci gözlerinden okundu 

4 Mini Cooper otomobilin sahiplerini buldu-
ğu çekilişte, 176 bin 802 katılım arasından 
kazanan asil talihlilerden Sibel Kaya’nın çe-
kiliş esnasında orada olması herkesi heye-
canlandırdı. 3 kapılı sarı renk Mini Cooper’ın 
sahibi olan Sibel Kaya, sahneye davet edile-
rek duyguları soruldu. Kaya: “Bana çıkacağını 
hissetmiştim, şimdi kardeşime bana çıkacak 
diyordum” dedi. Eşine saat alarak katıldığı 
çekilişte muhteşem Mini Cooper otomobilin 
sahibi oldu. 2. Dönem Mini Cooper kazanma 
fırsatı devam ederken, muhteşem Mini Coo-
per kazanma fırsatını CapacityAVM’de siz de 
yakalayın!
 

1 Aralık 2017 – 4 Şubat 2018 Mini Cooper Çekiliş Sonuçları

Asil Kazanan Listesi

Mini Cooper 5 Kapı Gri - 084271 numaralı Meral Daloğlu
Mini Cooper 5 Kapı Mavi - 161421 numaralı Zafer Haşim Çakır
Mini Cooper 3 Kapı Sarı – 168901 numaralı Sibel Kaya
Mini Cooper 3 Kapı Lacivert - 046731 Aydoğan Parlakkılıç

Yedek Kazanan Listesi

Mini Cooper 5 Kapı Gri - 175482 numaralı Aziz Çiftçi
Mini Cooper 5 Kapı Mavi - 155856 numaralı Aliekber Turedi
Mini Cooper 3 Kapı Sarı – 119686 numaralı Filiz Yurddaş
Mini Cooper 3 Kapı Lacivert – 157632 Songül Ulvihanoğlu

Kazanan asil talihliler 03 Mart 2018 tarihi akşamına kadar, yedek talihliler 18 
Mart 2018 tarihi akşamına kadar Capacity AVM Ataköy 1. Kısım Mah. Fişekha-
ne Cad. No: 7 Yönetim Katı 34158 Bakırköy / İstanbul adresine başvurmaları 
gerekmektedir. Detaylı bilgi için 444 9 272 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
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Firmanızı ve faaliyet alanları hakkında 
bilgi verir misiniz?

PRO ITS A.Ş olarak;  fuarcılık, reklam, tanıtım 
ve organizasyon sektörünün yeni lokomoti-
fi olacak olan  humanoid (insansı) SANBOT 
robotların Türkiye’deki yetkili tek distribütö-
rüyüz.

İnsansı robotlar konusunda öncü olan SAN-
BOT satışta, ürün tanıtımında ve pazarlama 
amaçlı kullanılabilir olup; kullanım dilinin 
Türkçeleştirilmesi ve yazılımının geliştirilme-
si şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye gündemine hızlı bir giriş yaptınız. 
Sanbot projenizin oluşum ve gelişim sü-
reçlerinden bahseder misiniz?

Biz firma olarak, son 6 ayda yoğun bir şe-
kilde insansı robotlar üzerinde çalışmalar 
yaptık. Bu çalışmalar neticesinde Sanbot’u 
Türkiye’de kullanılabilecek duruma getirip 
faaliyete soktuk.

Size Sanbot hakkında biraz bilgi vermek 
isterim: Robot teknolojilerinde öncü olan 
Qihan firmasının ürünü olan Sanbot’un bir 
yılda 60 bin adet satılmasının nedeni, hazır 
bir platform üzerinden, bütün kullanımda 
olan robotlara ulaşılması ve aynı anda bü-
tün robotların içerik ve görevlerinin değiş-
tirilebilir olması, pazarlama, promosyon 

“Humanoid robotların, sıkıcı ve durmadan aynı konsantrasyonda 
yapılması gereken işleri eksiksiz olarak yaptıkları kanıtlanmıştır.”

Coşkun Aydemir
PRO ITS Yön. Kur. Başkanı
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ve satışta yeni bir çağın başlangıcı olarak 
görülmesidir. Biz buna “MPS Bulut Plat-
formu” adını verdik. MPS, Sanbot robotları 
ve akıllı cihazlarınızı merkezi olarak kont-
rol etmenize ve bağlamanıza izin veren  
‘Çoklu Servis Platformu’dur. 

Ürünlerin tanıtımı ve sunumunda kullandı-
ğımız robotlar; o ürünlere ilişkin verileri kul-
lanarak, hedef kitleye tanıtabilir. Tüketicile-
re, hem görsel hem işitsel hem de robotik 
olarak yeni bir deneyim kazandırarak satın 
alınan ürün sayısını artırır. Sanbot şarkı söy-
leyebilir, dans edebilir ve promosyon malze-
meleri görüntüleyebilir. Ve bir robot olduğu 
için bütün gün tanıtım yapsa da yorulmaz 
(yaklaşık 17 saat çalışma süresi), reklam ta-
nıtım modu bütün gün sürer. Humanoid 
robotların sıkıcı ve durmadan aynı konsant-
rasyonda yapılması gereken işleri eksiksiz 
olarak yaptıkları kanıtlanmıştır.

Sanbot, başına entegre bir lazer projektör 
ile birlikte gelir. 1920x720 formatında göz 
kamaştırıcı bir görüntü elde etmenizi sağlar. 
Robot veya kameralarına akıllı cihazlarınıza 
Q-Link uygulamasını indirerek istediğiniz 
zaman erişebilirsiniz.  Üzerinde entegre 10.1 
inç 1080p çözünürlüğe sahip ekranı ile dik-
kat çekici görseller sunmanızı sağlar.

Sanbot,  üzerinde bulunan HD kameralar sa-
yesinde uzaktan erişim ve gözetimi destek-
lediği için bulunmasını istediğiniz mekanın 
durumunu her zaman, her yerden akıllı ciha-
zınız vasıtasıyla gözlemleyebilir hareketlerini 
uzaktan yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Hareketli kollarında bulunan 250 renkli led 
ışıklandırma ile müziğin ritmini görselleş-
tirebilirsiniz. Şarjı bittiğinde ise kendisini 

otomatik olarak şarj edebilir. Sensörler üze-
rinden robotun kontrol edilmesi otomatik 
olarak gerçekleşir, komutları uygularken in-
sanlara zarar vermez. İnsan bedeni, nesne 
tanıma ve algılama, konuşmayı algılama ve 
uygun cevap verme, yüz ve mimik algılama/
tanıma,  engelden korunma ve kaçınma, se-
sin olduğu yere yönelme, beden sıcaklığını 
algılama gibi üst düzey insansı özellikleri 
fark yaratan partneriniz olması için yeterlidir.

2018 hedeflerinizde yeni projeler olacak 
mı?

İlk hedefimiz bu yeni teknolojiyi olabildiğin-
ce çok insan ile buluşturmak. Bu yıl içinde; 
tanıtım, pazarlama ve eğlence faaliyetlerini 
gerçekleştiren SANBOT robotlar faaliyette 
olacak. 

Ocak ayında yeni ve farklı amaçlar için üre-
tilmiş olan SANBOT MAX robotlarının lans-
manı gerçekleşti. Elleri olan SANBOT MAX 
nesneleri taşıyabilir ve çekebilir, bağımsız 
olarak bir oda haritası oluşturup kendini 
konumlandırabilir, nesne ve insanlardan ka-
çınabilir, çeviri yapar, konukların sorularını 
cevaplar, öğeleri sunar, 3. parti aksesuarları 
ekleyebilir ve bu gibi birçok özelliği kusur-
suz bir biçimde gerçekleştirebilir. SANBOT 
MAX yakın zamanda Türkiye’de kullanılıyor 
olacak.

Mart ayında malum Dünya Kadınlar 
Günü kutlanıyor. Dergimizin okuyucula-
rına özel mesajınızı alabilir miyiz?

Bizler PRO ITS A.Ş. ailesi olarak tüm kadınla-
rımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. 
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Türkiye, özellikle yapılaşma yönünden bü-
yük bir gelişim içinde… Şehirlerde dev alış-
veriş merkezleri, plazalar, hastaneler, market 
zincirleri birbiri ardına yükselirken sanayi 
bölgelerinde fabrikalar, turizm bölgelerinde 
de lüks oteller inşa ediliyor. Tüm bu yapılar, 
kendi amaçları doğrultusunda hizmet veri-
yor ancak her şeyin düzenli işleyebilmesi için 
entegre bir şekilde de yönetilmeleri gereki-
yor. Güvenlik, hijyen, peyzaj, enerji yönetimi 
ve teknik bakım gibi konular tesis yöneticile-
rinin ilgisini bekliyor.  Tüm bu işler de yöne-
ticiler için ekstra zaman ve çalışma temposu 
gerektiriyor. Öte yandan söz konusu hizmet-
leri profesyonel anlamda gerçekleştiren ku-
ruluşlar da bulunuyor. 2013 yılında Türkiye 
pazarına giren Fransız entegre tesis yönetim 
firması Atalian, alanında ilk 5 oyuncu içinde 
yer alıyor.

Yöneticiler, tesis yönetimini uzmanına bı-
rakıyor, işine odaklanıyor… 

Atalian, bugün Türkiye’de 5 binin üzerinde 
çalışana sahip bulunuyor. Türkiye’nin en bü-
yük entegre tesis yönetim firmalarından biri 
konumundaki kuruluş, ISO 100 listesinde-
ki şirketlerin %30’una tesis yönetimi, enerji 

enteGre tesis yönetimine iHtiyaç artıyor, atalıan 
zirVeyi Hedefliyor

yönetimi, temizlik, güvenlik, teknik bakım, 
resepsiyon, peyzaj, inşaat ve renovasyon 
olmak üzere toplam 8 hizmet dalında des-
tek veriyor. Böylece müşterilerinin kendi uz-
manlık alanlarına odaklanmalarını sağlıyor. 
Atalian; sanayi, sağlık, eğitim, otelcilik, lüks 
yaşam ve perakende sektörlerinin yanı sıra 
çok çeşitli sektörlere de hizmet sağlıyor. 

Atalian, Türkiye’ye yatırımı sürdürecek… 

Dünyada 30’dan fazla ülkede 100 bin ça-
lışanı ile tesis yönetimi alanında önemli 
projeleri yöneten Atalian Global Hizmetler, 
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
büyümeyi hedefliyor. Kuruluşun hedeflerin-
de organik büyümenin yanı sıra satın alımlar 
da önemli yer tutuyor. Atalian CEO’su Uğur 
Oktar, önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de servis 
ve tesis yönetimi sektörlerinin önemli geliş-
meler kaydedeceğini, Türkiye’nin potansiye-
linin de büyük olduğunu ve Fransız grubun 
Türkiye’de yatırımlarının devam edeceğini 
söyledi. 

Uğur Oktar
Atalian CEO’su
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Global bir marka olma hedefiyle hızla büyü-
yen ve satış kanallarını yaygınlaştıran Yataş 
Grup, İran’daki 8. mağazasını Enza Home 
markasıyla Tebriz’de açtı. Şehrin en işlek ana 
yolunda hizmet verecek 4 katlı 3 bin metre-
karelik mağazanın açılışına Yataş Grup Genel 
Müdürü Nevzat Yıldız’ın yanı sıra Tebriz Baş-
konsolosu Çağlar Fahri Çakıralp, ve Tebriz 
Ticaret Ataşesi Yavuz Selim Özden de katıl-
dı. Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, 
İran’ın uzun süredir yatırım yaptıkları ve gü-
vendikleri bir ülke olduğuna dikkat çekerek 
ortak kültür ve zevklerimizin ev dekorasyo-
nuna da yansıdığını söyledi.

YATAŞ 
İRAN’DAKİ 8. 
MAĞAZASINI 
TEBRİZ’DE 
AÇTI

Yurt içi ve yurt dışındaki mağaza yatırımları 
ile yatak, ev tekstili ve mobilya sektöründe 
müşterilerini kalite ile buluşturan Yataş Grup, 
İran’daki 8. mağazasını Enza Home marka-
sıyla Tebriz’de açtı. Tebriz’in ilk Enza Home 
mağazası, kentin merkezinde ve en işlek ana 
yolu üzerinde 4 kattan oluşan 3 bin metreka-
relik bir alanda hizmet verecek. Mağazanın 
açılış töreninde Yataş Grup Genel Müdürü 
Nevzat Yıldız, Yataş Grup Uluslararası Satış 
Direktörü Mutlu Meşelik, Türkiye’nin Tebriz 
Başkonsolosu Çağlar Fahri Çakıralp ve Tebriz 
Ticaret Ataşesi Yavuz Selim Özden de hazır 
bulundu.

Açılışını yaptıkları Enza Home mağazası ile 
İran’daki mağazalarını 8’e, dünyadaki mağa-
za sayılarını ise 56’ya çıkardıklarını söyleyen 
Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, “Ya-
taş Grup olarak bu yıl 42. yılımızı kutluyoruz. 
Türkiye’de mobilya sektöründeki en büyük 
ikinci grubuz aynı zamanda İran’da da mo-
bilya sektöründe en çok bilinen ilk 3 marka 
arasında yer alıyoruz. Bugün Yataş Grup ola-
rak 31 ülkede 50’yi aşkın mağazamızla bü-
yümeye devam ederek dünya markası olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İran’da 
da en büyük marka olmak için çalışmalarımı-
za devam edeceğiz. ” dedi.

Nevzat Yıldız
Yataş Grup Genel Müdürü
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Eğlence, etkinlik ve rekreasyon alanlarına 
yönelik farkındalık yaratmak ve sektörün 
daha nitelikli hizmetler sunmasına katkı 
sağlamak amacıyla düzenlenen Shining 
Star Awards Eğlence Ödülleri Gala Gecesi 
düzenlendi. Her yıl sektör profesyonelleri ve 
takipçileri tarafından yoğun ilgi gören ya-
rışmaya bu yıl 15 kategoride 116 aday baş-
vurdu. Belediyelerden AVM’lere, otellerden 
üniversitelere ve organizatörlere kadar ge-
niş bir başvuru aralığı bulunan yarışmanın 
gala gecesi İstanbul Akvaryum, Aqua Florya 
ve Crowne Plaza Florya sponsorluğunda 2 
Şubat Cuma günü Crowne Plaza Florya’da 
gerçekleşti. Suat Güzey ve Ece Pirim’in su-
numuyla gerçekleşen gecede, dereceye 
girenler ödüllerini alırken; canlı müzik ve 
sürpriz gösterilerle katılımcılar eğlenceli sa-
atler yaşadı.

Türkiye eğlence, etkinlik ve rekreasyon 
sektörünün ilk ve tek yarışması olan “Shi-
ning Star Awards’ 18 Eğlence, Etkinlik ve 
Rekreasyon Ödülleri” bu yıl 5. kez gerçek-
leşti. Önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence, 
dinlence alanlarına ve etkinliklere yönelik 
gündem oluşturmak ve toplumsal, sosyal, 
kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla 
değer yaratmak amacıyla düzenlenen Shi-

“sHınınG star aWards’18” ödülleri saHiplerini buldu

ning Star Awards, sektörün gelişmesine de 
katkı sağlıyor. Eğlence temalı tüm projeleri 
kucaklamak amacıyla 15 önemli katego-
ride gerçekleşen ödül töreninde 22 proje 
ödüllendirildi. Zorlu bir süreçten geçen jüri 
üyeleri kararını verdi ve en başarılı projeler 
ortaya çıktı. Tüm projelerin, jüri üyeleri tara-
fından tek tek ve toplu değerlendirmesinin 
ardından eğlence dünyasının en başarılı ya-
tırımları belli oldu.

En Özel Kategori Yeni Fikirlerin

“Belediye Parklarının İşlevselleştirilmesi ve 

İyileştirilmesi İçin Öne Sürülen En İyi Fikirler” 
başlığı altında üniversite öğrencileri arasın-
da düzenlenen yarışmasının dereceye giren 
öğrencileri de gala gecesinde ödüllendirildi. 
Üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiği yarış-
mada üçüncülüğü “Sürdürülebilir Rekreatif 
Tesisler” projesi ile Nişantaşı Üniversitesi, 
ikinciliği “Belediye Parklarının İşlevselleşti-
rilmesi Ve İyileştirilmesi İçin Sahip Olması 
Gereken Özellikler” projesi ile Anadolu Üni-
versitesi” ve “Bir Mahalle Parkının Herkes İçin 
Yeniden İşlevselleştirilmesi: Anadolu Ajansı 
85. Yıl Parkı (İzmir)” projesi ile İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü kazandı.
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En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi Ödülü

Narven Termal Kasaba / Narven Macera Parkı

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi Ödülü

İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD.ŞTİ./ İstanbul Akvaryum

Merlin Entertainments Group / Madame Tussauds – Istanbul

En Başarılı Belediye Parkı Ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi / Fıstık Park

Küçükçekmece Belediyesi / Selçuklu Macera Parkı

En Başarılı Müze Ve Ören Yeri Ödülü

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü / Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

En Başarılı Su Parkı Ödülü

İzmit Belediyesi / Pişman Çocuk Aquapark

En Başarılı Temalı Konut Projesi Ödülü

Sinpaş / Altınoran

Yıldızlı Proje Ödülü

Bolu Belediyesi / Masal Park

Gebze Belediyesi / Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı

Yılın Girişimcisi Ödülü

Playmaker Sports & Entertaınment / Magna Apex-Playground

En Başarılı Festival Ödülü

Eğirdir Belediyesi / Eğirdir Klasik Müzik Festivali

DSM Grpup / İstanbul Coffee Festival

En Başarılı Kurumsal Etkinlik

Bayraklı Belediyesi / 29 Ekim Atatürk Portre

En Başarılı Sportif Etkinlik

Çeşme Belediyesi / Gran Fonda Çeşme

Playmaker Sports & Entertaınment & Erciyes A.Ş / FIS Snowboard 
Dünya Kupası Finali

En Başarılı AVM Etkinliği

Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi / İzmir Salsa Kupası

En Başarılı Kampüs Etkinliği

Boğaziçi Üniversitesi / Sports Fest

En Başarılı Etkinlik Alanı

Lüleburgaz Belediyesi / Lüleburgaz Yıldızları Motorsiklet Bisiklet 
Akademisi

ÖDÜLLER
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Bize AVM’nizi tanıtır mısınız?

41 Burda AVM, Türkiye’nin en önemli ge-
çiş noktalarından biri olan Kocaeli’de Esas 
Gayrimenkul tarafından 2016 yılında haya-
ta geçirildi. Kocaeli’nin en büyük alışveriş 
merkezi olarak açıldığımız günden itibaren 
alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline 
geldik. Ziyaretçilerimize alışverişin yanı sıra 
sosyalleşme ve bir çok ihtiyaçlarını bir arada 
giderme imkanı sunuyoruz. Bu doğrultuda 
gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve çalışmalarla 
Kocaelililere sunduğumuz ayrıcalıklı dünyayı 
her geçen gün geliştirmeye ve zenginleştir-
meye çalışıyoruz. 

Sizce Z kuşağının pazarda etkin rol alma-
sıyla yakın gelecekte AVM’lerde nasıl de-
ğişimler yaşanacak?

Z kuşağının pazarda etkin rol almasıyla bir-
likte alışveriş deneyimine, perakendeciliğe, 
mağazacılığa dair tüm ezberler bozulacak 
ve alışkanlıklar değişecek. Perakendeciler, Z 
Kuşağı’nı yakalayabilmek ve değişime ayak 
uydurmak için şimdiden pek çok yeniliğe gi-
diyor. Z kuşağına ayak uydurmak için öncü 
adımları atan firmalar, sadece pazardan pay 
kapmakla kalmayacak, ayrıca pazarın büyü-
mesinde de etkin rol oynayacak.

Teknoloji hızla gelişiyor, bununla birlikte 
dijital ortamdaki satışların artması sizce 
AVM’leri nasıl etkileyecek?

Dijital ortamdaki satışlarda artışın etkisi ola-
bilir ancak AVM ziyaretçilerini sadece alışve-
riş yapanlar olarak sınırlandırmamak gerekir. 
41 Burda olarak ziyaretçilerimize alışverişin 
yanı sıra sosyalleşmeleri, eğlenmeleri için 
imkan yaratıyoruz. 41 Burda AVM de şeh-
rin sosyal buluşma ve çekim noktası haline 
geldi. Ziyaretçilerimiz yeme-içme, alışveriş 
yapma, keyifli vakit geçirme, buluşma gibi 

“Sıcak ilişkiler her zaman doğru iletişimi 
ve doğru yönlendirmeyi sağlar. ”

 Atilla Akay
41 Burda AVM Müdürü
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tüm ihtiyaçlarını AVM’mizde karşılayabili-
yorlar. Böylece farklı ihtiyaçlarını aynı alan-
da karşılayabilen ziyaretçilerimiz vakitlerini 
daha verimli geçirebiliyorlar. Ayrıca akıllı 
teknolojiler alışveriş merkezlerini de dijital 
çağa taşıyor ve önümüzdeki yıllarda alış-
veriş merkezleri de bu tür teknolojileri uy-
gulayarak ziyaretçilerine yeni deneyimler 
kazandırarak farklılaşma yoluna gidecek-
lerdir.

Sosyal medyanın yükselişi ile birlikte 
müşteri ile birebir iletişim kurma imka-
nı doğdu. AVM’ler bunu nasıl değerlen-
dirmeli?

Sıcak ilişkiler her zaman doğru iletişimi ve 
doğru yönlendirmeyi sağlar. Sosyal medya, 
birebir iletişimden yola çıkarak genel kitle-
yi ve beklentileri analiz etme ve planlama 
imkânı sunuyor. Bu da hem kendinizi hem 
de kitlenizi tanımanızdan gelen gelişimi 
sağlıyor. İhtiyaç duyulan, hedeflenen rota-
lara yönlendirerek şehre yakışır etkinlikler 
ve projelerle ziyaretçilerimizi ağırlamayı 
sürdüreceğiz. 

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü, AVM olarak 
kadınlara yönelik uygulamalarınız var 
mı? Bugüne özel nasıl bir mesaj vermek 
istersiniz?

Kadınların gücünün, başarılarının ve duruş-
larının farkındalığı ile onlarla her an birlikte 
olduğumuzu anımsatarak, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

Bu güne özel hazırladığımız sürpriz hedi-
yelerimiz olacak. Ayrıca 8 Mart haftası için 
düzenlediğimiz kampanya çerçevesinde 
AVM’mizde yer alan kadın bakım ve koz-
metik markalarının alışveriş çeklerini hedi-
ye edeceğiz. 
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Türkiye pazarına giren ilk yabancı moda 
markası olan; triko, renk ve İtalyan stiliyle 
özdeşleşen United Colors of Benetton’un 
CEO’su İdris Onay’ın görev kapsamına, Ocak 
ayından itibaren Orta Doğu ve Afrika da da-
hil oldu.

1985 yılından beri Türkiye’de faaliyet gös-
teren İtalyan hazır giyim markası United 
Colors of Benetton’un CEO’su İdris Onay’ın 
sorumluluk alanı genişletildi. Uludağ Üniver-
sitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünden 
mezun olan Onay, Londra’da aldığı Sistem 
Analiz ve Dizayn eğitiminden sonra, Boğazi-

benetton türkiye ceo’su idris onay, orta 
doğu Ve afrika’dan da sorumlu olacak

çi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını 
tamamladı.

Profesyonel iş hayatına Nestlé Türkiye’de 
başlayan İdris Onay, Wella Kozmetik Tür-
kiye, Procter & Gamble, Polisan, Puma ve 
Ayakkabı Dünyası’nda üst düzey yöneticilik 
yaptıktan sonra 2015 yılından beri United 
Colors of Benetton’un CEO’luğunu yürütü-
yordu.

İdris Onay, 2018 Ocak ayından itibaren so-
rumluluk alanına Türkiye’ye ek olarak Orta 
Doğu ve Afrika’yı da ekledi.
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Bize markanızı tanıtır mısınız?

Bizler Koperatiff İstanbul olarak ana faaliye-
timizi 360 derece iletişim çalışmaları olarak 
belirleyerek yola çıktık. Markalarımızın sa-
dece çizgi altı ya da çizgi üstü çalışmalarını 
değil tüm konvansiyonel ve dijital çalışmala-
rının yanı sıra halkla ilişkiler çalışmalarını da 
yürütmekteyiz. Brandium AVYM ve Silence 
Beach Resort gibi büyük markalarımızın yanı 
sıra start-up markalarına da destek olarak 
büyük markalardan edindiğimiz tecrübele-
rimizi yeni kurulan markalara da aktarmak-
tayız. 

Sizce Z Kuşağının pazarda etkin rol alma-
sıyla yakın gelecekte perakende sektö-
ründe nasıl değişimler yaşanacak?

Aslında şu anda da Z kuşağının etkisini gör-
mekteyiz. Şimdiki tablolar önümüzdeki za-
manlarda bizler için yol haritası çizmektedir. 
Z kuşağı şu an sadece müşteri değil fakat 
birer tüketici. Bu durumdan dolayı peraken-
de markaları tüketici memnuniyeti sağlar ise 
önümüzdeki zamanlarda daha aktif olacak Z 
kuşağını şimdiden kazanmış olacak. Y kuşa-
ğında gördüğümüz bilinçlenme hareketinin 
Z kuşağında daha da artacağını ve Z kuşağı-
nın satın alma yapar iken daha dikkatli ola-
cağını ön görmekteyiz. 

Teknoloji hızla gelişiyor, bununla birlikte 
dijital ortamdaki satışların artması sizce 
perakende sektörünü nasıl etkileyecek?

Teknolojinin gelişmesi her sektörü olum-
lu etkilemesi gibi perakende sektörü de 
olumlu etkileyeceği düşüncesindeyiz. Çünkü 
perakende sektörü sadece mağazacılıktan 
oluşmamaktadır. Dijital ortamlardan yapılan 
çalışmalar da perakende sektörü içerisinde 
yer almaktadır. Hatta birçok marka entegre 
çalışmalar yürüterek hem dijitali hem kon-
vansiyonel çalışmaları aynı anda yürütmek-
tedir. Tüketiciler ile iletişimini sürekli arttır-
mak isteyen markalar müşterilerine her an 
her yerde ulaşmak istemektedir. Bu durum 
da onları her satış kanalında olma durumuna 
yöneltmiştir. 

Sosyal medyanın yükselişi ile birlikte 
müşteri ile birebir iletişim kurma imkanı 
doğdu. Perakende sektörü bunu nasıl de-
ğerlendirmeli?

Sosyal medyanın yükselmesi sektörün hız 
kazanmasına sebep oldu. Tüketiciler son 
yapılan güncellemeler ile birlikte bazı sosyal 
medya mecralarından gördükleri ürünle-
ri beğenmenin ya da paylaşmanın yanında 
anında satın alma özellikleri ile satın alma 
süreçlerini kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Hat-

ta markaların hedef kitlelerini de geliştire-
rek Facebook, Instagram gibi tüm dünyanın 
kullandığı sosyal mecralar ile tüm dünyadaki 
hedef kitlelerine ulaşabilen markalar Ok.ru 
ya da VK gibi özellikle Rusya pazarındaki he-
def kitlelerine de ulaşabilmektedir. Start-up 
ların ya da e-ticaret alt yapıların maddi im-
kanları henüz oluşmamış perakende marka-
ları için de e-ticarete geçiş sürecini de oluş-
turmaktadır. 

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu güne özel 
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Çok klişe ama maalesef söylemekten yo-
rulmayacağız. Kadınlar gününü sadece bir 
günden oluşmadığını, kadınlara her zaman 
pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini her 
zaman vurgulamaya devam edeceğiz. Bir ül-
kede halen kadın cinayetleri, okumayan kız 
çocuğu varsa ve erken yaşta evlendirilen ço-
cuklar var ise bırakın kadınlar günü haftasını, 
ayı ya da yılını yapsak bile verilen mesajın 
etkili olacağını sanmıyoruz. Bu günü sadece 
satış arttırıcı bir günden çıkarıp şirket poli-
tikalarına hatta misyonlarına dahil etmeliyiz. 
Kadın çalışma şartlarında devletimizin bile 
bu kadar girişimlerine rağmen sektör yet-
kililerinden de aynı hassasiyet ile girişimler 
beklemekteyiz. 

Tolga Kayasu
Koperatiff Kurucu Ortağı

İlker Koca
Koperatiff Kurucu Ortağı

Emre Topalakçı
Koperatiff Kurucu Ortağı
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İstanbul’un asırlık markası, Alman-
ya, İngiltere ve Azerbaycan’ın 
ardından yurt dışı şubelerine bir 
halka da Mağusa’da ekleyecek.

İstanbul’un asırlık lezzet durağı 1920 Sulta-
nahmet Köftecisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’ndeki (KKTC) ilk şubesini Mağusa’daki 
City Mall Cyprus’ta açacak.

Şube açılışına ilişkin sözleşme, City Mall 
AVM Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Tarımer 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarı ile 1920 
Sultanahmet Köftecisi üst yöneticileri Meh-
met Tezçakın ve Mert Tezçakın tarafından 
imzalandı. İmza töreninde, Sultanahmet Köf-
tecisi Genel Müdürü Burak Duman da hazır 
bulundu.

Sultanahmet Köftecisi müdavimlerinin ya-
kından tanıdığı klasik dükkan konseptini, 
çağdaş dokunuşlarla KKTC’nin kalbine taşı-
yacak yeni şubenin açılışı çok yakında ger-
çekleştirilecek.

Bir asra yakın süredir özenle koruduğu su-
num geleneğini “%100 hijyen” parolasıyla 
yeni kuşaklara aktaran tarihi işletme, köf-
te-piyaz-irmik helvasından oluşan klasik lez-
zet üçlüsünün yanı sıra iddialı bir menü ile 
City Mall’da yerini alacak.

1920 sultanahmet 
köftecisi kktc’de...

Unutulmaya yüz tutan bazı Osmanlı gele-
neklerini günümüze aktarmasıyla da tanınan 
1920 Sultanahmat Köftecisi, bu özelliğini 
City Mall Şubesi’nde de sürdürecek.

Müşterilerine, tedavülden kalkan, ancak 
koleksiyoncularda bulunabilen Cumhuriyet 
dönemi madeni paraları hediye eden ünlü 
köfteci, Osmanlı’dan miras kalan ‘’diş kirası’’, 
‘’bereket parası’’ gibi gelenekleri yeni meka-
nında yaşatacak.

1920 Sultanahmet Köftecisi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Tezçakın, City Mall’in KK-
TC’deki ilk şubeleri olması açısından kendi-
leri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, 

“Azerbaycan ile başladığımız yurt dışı yatı-
rımlarını Almanya’da Münih ve Nürnberg; 
İngiltere’de de Manchester’da şube aça-
rak sürdürdük. KKTC’de çok ciddi yatırım-
lar planlıyoruz. City Mall, bu yatırımların ilk 
ayağını oluşturuyor. Aslında KKTC’de şube 
açmakta geciktik. Sebebi de bugüne kadar 
ciddi güvenilir bir partner bulamamızdı. Şim-
di 42 yıllık güvenilir, ciddi bir aile şirketi ile 
işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliğinin iki tarafa da 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

City Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Der-
viş Tarımer de, Türkiye’nin asırlık bir marka-
sına ev sahipliği yapacak olmalarından dola-
yı mutluluk duyduklarını söyledi.
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Bize AVM’nizi tanıtır mısınız?

Novada Menemen Alışveriş Merkezi’miz, iz-
mir Çanakkale karayolu üzerinde, Eski Foça 
Kavşağı’nda yer alan alışveriş merkezimiz 
22 Haziran 2017 tarihinde açılmıştır. Mene-
men’in yanı sıra komşu ilçeleri olan Aliağa, 
Dikili, Çiğli, Bergama ve Foça’yı da kapsa-
yan etki alanında yaklaşık 4 milyon 200 bin 
kişinin alışveriş ihtiyaçını karşılayacak olup 
açık hava konsepti ile bölge halkı, yerli ve 
yabancı turistler için renkli bir mola noktası 
olmaktadır.

Sizce Z Kuşağının pazarda etkin rol al-
masıyla yakın gelecekte AVM’ler de nasıl 
değişimler yaşanacak?

Z kuşağı, satın aldıkları fiziksel üründen 
çok o ürünü alırken yaşadıkları deneyimin 
önemli olduğunu düşünüyor. Yakın ge-
lecekte karşılaşacağımız durumlardan bir 
tanesi, mağazalar da markanın her ürünü 
olmamakla birlikte, satış danışmanları iste-
nilen ürünü ve renk seçeneklerini müşteriye 
ekrandan göstererek, bu şekilde müşterinin 
ekrandan seçtiği ürün kasada satış anında 
teslim edilecek. Bunun gibi birçok değişik-
lik AVM’lerde kaçınılmaz bir değişime giri-
lecektir.

Teknoloji hızla gelişiyor, bununla birlik-
te dijital ortamdaki satışların artması siz-
ce AVM’leri nasıl etkileyecek?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pera-
kende sektörü dijital bir dönüşüm içinde. 
Çünkü tüketici sadece fiziksel mağazadan 
değil çevrimiçi mağazalar, mobil uygula-
malar ve sosyal medyadan da kolayca alış-
veriş yapmak istemekteler. Yakın zaman da 
AVM’lerde markalar hizmet ağlarını geniş-
leterek farklı hizmet ve teslimat seçenekle-
riyle müşterilerine kesintisiz hizmet deneyi-
mi sağlayacaklardır.

Sosyal medyanın yükselişi ile birlikte 
müşteri ile birebir iletişim kurma imkanı 
doğdu. AVM’ler bunu nasıl değerlendir-
meli?

Kitlelerin en kolay şekilde iletişimini sağ-
layan en önemli platform sosyal medya, 
artık bireysellikten öte kurumsal firma-
ların en gözde pazarlama aracı olarak 
biliniyor. Ve müşteri ile birebir iletişim 
kurma imkanı sağlıyor. AVM ile bağ 
kurmaya başlayan ziyaretçi gerek etkin-
liklerinden haberdar olmak, gerekse eğ-
lenceli paylaşımlarını görmek için sosyal 
medyalarını takip ediyor. Hediyeli yarış-
malar, gerek samimi sorular gerekse he-
def kitlemizi en çok eğlendiren etkinlik 
görseli paylaşımlarımız sosyal medyaya 
yansıyan aynamız olmakta. Marka de-
ğerlerine zarar vermeden, hedef kitleyi 
incitmeden, samimi paylaşımlarla hedef 
kitlemiz ile bir bütün olmamızda sosyal 
medya aracı olmaktadır.

Mart ayının bir diğer önemi malum 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü, AVM ola-
rak kadınlara yönelik uygulamalarınız 
var mı? Bugüne özel nasıl bir mesaj 
vermek istersiniz?

Alışveriş merkezi olarak 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü için tüm gün alışveriş 
merkezimize giriş yapan tüm bayan ça-
lışan ve ziyaretçilerimizi karanfil vererek 
karşılayacağız. Bunun yanı sıra o güne 
özel süprizlerimiz, hediyelerimiz ve et-
kinliklerimiz olacaktır. Novada Mene-
men AVM olarak şimdiden tüm dünya 
kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik 
dolu günler diler, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlarız. 

 Özge Arısoy
Novada Menemen Pazarlama Müdürü
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Novada Ordu AVM’nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel 
gerçekleştirdiği etkinlikte, Farkındalık Stüdyosu organi-
zasyonu farkı ile coşku dolu geçti. Çekilişin ardından Mer-
ve Özbey ile gerçekleşen konserde ziyaretçilerle muhte-
şem dakikalar yaşandı.

2017 model Opel ASTRA Sedan 1.6 115 HP Edition marka 
otomobilin sahibini bulduğu etkinlik çekilişinde, sevilen 
sanatçı Merve Özbey yer aldı. Çekiliş sonucunda kupon 
numarası 22789 olan Sezgin Yeşil büyük ödülün sahibi 
oldu. Milli Piyango Genel Müdürlüğü sonuçlarına göre çe-
kilişe 41 bin 849 katılımcı iştirak ederek şanslarını denedi.

novada ordu 
aVm’de 
muhteşem 
sevgililer 
Günü etkinliği 
gerçekleşti
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Farkındalık Stüdyosu farkıyla gerçekleşen çe-
kilişin ardından, kadife gibi sesiyle gönüllere 
dokunan ses Merve Özbey, AVM ziyaretçile-
rine tam bir müzik şöleni yaşattı. Yüzlerce ki-
şinin katıldığı Özbey konserinde dinleyenler, 
keyif dolu dakikaların tadını çıkardı. Konser 
sonrası ünlü sanatçı imza etkinliği ile sevenle-
riyle buluştu ve hayranlarıyla fotoğraf çektirip, 
imza verdi.

Nergiz Sarıyal
Novada Ordu AVM Müdürü
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Deloitte’un Lüks raporuna göre; lüks tüketiminde 
en büyük 100 şirket, 2015 mali yılındaki 212 milyar 
dolarlık net satış geliri ile büyümeye devam ediyor. 
Louis Vuitton, devler liginde zirveyi yine kimseye 
kaptırmazken; genç lüks severler, lüks satışını ya-
vaş yavaş dijitale kaydırıyor. Raporda Türkiye’den 
bir marka yer alamasa da son 5 yıllık dönemdeki 
%8,9 büyüme umut vaat ediyor.

Deloitte’un, global olarak hazırladığı ve dünyanın 
en büyük 100 lüks markasını ve grubunu sıraladığı 
“Lüks Tüketimin Küresel Güçleri” raporunun bu yıl 
dördüncüsünü yayımlandı.

Rapora göre lüks tüketim alanında faaliyet göste-
ren dünyanın en büyük 100 firması 2015 mali yılın-
da 212 milyar dolarlık net satış geliri elde ederken, 
globalde %6,8 büyüyen lüks ürünler kategorisi, 
jeopolitik etkilere ve azalan turist sayısına rağmen 
yerelde çok daha iyi performans göstererek yak-
laşık %8,4 büyüme kaydetti. Özellikle Çin, Rusya, 
Birleşik Arap Emirlikleri gibi lüks tüketiminin ge-
lişmekte olduğu pazarlar son beş yılda %70 bü-
yürken, bu oran Avrupa, Amerika ve Japonya gibi 
gelişmiş pazarlarda %53’te kaldı.

Türkiye’de ise durum biraz daha farklı seyrediyor. 
Sıralamaya girebilmek için satış gelirlerinin mini-
mum 180 milyon dolar olması gerektiğinden, ülke-
mizden bir marka listede yer alamasa da lüks ürün-
ler pazarı, son 5 yıllık dönemde (2012-2016) bileşik 
olarak %8,9 büyüme kaydederek yaklaşık 6,8 mil-
yar TL seviyelerine ulaştı. Öngörülenden daha fazla 
büyüme kaydeden pazarda, bir önceki yıla göre en 
fazla büyüme, 43,3 puanlık artışla Lüks Taşınabilir 
Tüketici Elektroniği segmentinde yaşandı.

Son yıllarda lüks tüketimde talep taraflı baskılar se-
bebiyle meydana gelen artış demografik çerçeve-
den incelendiğinde aşağıdaki başlıklar öne çıkıyor:

• Orta sınıfın gelirindeki artış,
• Kadınların işgücüne katılım oranında meydana 
gelen artış,
• Genç nüfusun tüketim alışkanlarında meydana 
gelen değişim,
• Değişen yaşam biçimi trendleri,
• Yüksek öğrenim oranlarındaki artış,
Kentleşme oranındaki artış.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı ve 
Perakende Sektör Lideri Hakan Göl araştırmaya iliş-

LÜKS SEKTÖRÜ 
BÜYÜYOR, GENÇLER 
LÜKSÜ DİjİTALE 
TAŞIYOR

Hakan Göl
Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı
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kin şu yorumlarda bulundu: “Bugün itibari ile 
Deloitte Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 2017 
listemizdeki 100 büyük firmaya ait yaklaşık 
250 markadan 120’si Türkiye’de yer alıyor. 
Bunlardan 69 tanesinin 271’inin AVM’de, 
97’sinin alışveriş caddelerinde ve 10’unun 
ise havalimanlarında olmak üzere toplamda 
378 adet bireysel mağazası bulunuyor. Ne 
yazık ki listede henüz Türkiye’den bir marka 
yok. Bu elbette kolay değil fakat hazır giyim 
ürünleri ve mücevher üretim yeteneklerimi-
zin doğru kullanılması ve yeni nesil e-ticaret, 
satış, servis ve pazarlama teknolojilerinden 
faydalanılması ile bir Türk markası da ulusla-
rarası lüks markaları arasında yerini alabilir.”

Türkiye’nin lükse bakış açısı değişiyor…

Türkiye pazarındaki büyümenin sebepleri ise 
her ne kadar geçtiğimiz yıllarda taksit sınır-
laması getirilmiş olsa da kredi kartı sayısın-
da yaşanan artış dolayısıyla orta sınıfın ula-
şılabilir lüks tüketimini artırması ve yüksek 
orandaki genç nüfusun benzer şekilde lüks 
ürünlere artan ilgisi olarak ortaya çıkıyor.

Gençlerin, lüks ürünleri viral pazarlama yo-
luyla tanıtan ve kullanan vlogger ile sosyal 
medya influencerlar’ını kendilerine örnek al-
dıklarını ve lüks tüketime olan ilgilerinin her 
geçen gün arttığını ifade eden Göl sözleri-
ne şöyle devam etti: “Teknoloji özellikle çok 
önemli; tüketici taleplerinin fiziksel ürünler 
ve marka gücü yanında dijital deneyime 
kaydığı, e-ticaret ve m-ticaret kanallarının 
tamamlayıcı etkisinin hem satın alma hem 
de uçtan uca deneyimde kendine daha çok 

yer bulduğu lüks sektöründe, dijital ve tek-
noloji kavramlarının artık her noktada hisse-
dilir olması gerekiyor. Türkiye’de internetten 
alışveriş yapma oranı %34 ile yaklaşık 16.6 
milyon kişiye ulaşmış durumda… Halihazırda 
faaliyette olan lüks kategorisindeki markala-
rın birçoğu online alışveriş sitelerini faaliye-
te alarak; hem vakit kısıtı nedeniyle alışveriş 
yapma imkanı olmayan çalışan gruba, hem 
de internet kullanımı TUİK 2016 yılı verilerine 
göre %84 olan 16-24 yaş grubuna öncelikli 
olarak hizmet vermeye başladı.”

Diğer yandan yüksek oranda statü sembolü 
olarak görülen lüks çanta ve ayakkabı seg-
mentinde meydana gelen büyüme genel 
olarak kadın tüketicilere ithaf edilebilir. Son 
yıllarda özellikle yüksek gelir grubunda bu-
lunan erkeklerin de kişisel bakımlarına daha 
fazla özen göstermeleriyle yüksek kalite kişi-
sel bakım ve güzellik ürünleri segmentinde 
hissedilir bir artış meydana geldi.

Geçtiğimiz yıllarda gözlemlenen ve 2014 yı-
lında rekor düzeylere ulaşan yabancı turist 
sayısı, yaşanan olaylar dolayısıyla düşse de 
toparlanma eğilimi gösteriyor ve özellikle 
lüks tüketim ürünlere ulaşımı görece kısıtlı 
olan Arap, Rus ve Türki Cumhuriyetlere ait 
vatandaş sayılarının önceki yıllara ulaşması, 
talep yönlü büyümenin çok daha hızlı büyü-
yebileceğine işaret ediyor.

AVM’ler lüks tüketime katma değer sağ-
lıyor…

Özellikle lüks tüketim ürünlerine ulaşımın 

kolaylaşması ve İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Bursa’da artan alışveriş merkezleri dışında 
büyükşehir statüsüne sahip kentlerde de 
açılmaya başlanan alışveriş merkezleri saye-
sinde, tüketicilerin lüks ürünlere erişimi ko-
laylaştığı için bu durum, toplam harcamanın 
artmasına katkıda bulunuyor. AVM sayıla-
rındaki artışa ek olarak perakende pazarına 
yeni girişler de arz taraflı bir bolluk yaşan-
masına yardımcı oluyor. Görece doygun 
olan tüketiciler dahi, pazara giren yeni oyun-
culara kayıtsız kalamıyor ve seçenek artışları 
sayesinde lüks tüketimlerini artırıyor.

Lükste ilk dört değişmiyor

Rapora göre, lüks tüketimin küresel güçleri 
sıralamasında ilk dört firma olan Louis Vu-
itton, Compagnie Financière Richemont, 
Estée Lauder ve Luxottica Group bu sene de 
pozisyonlarını koruyor.

Top 100 listesini oluşturan markaların %88’i, 
sadece sekiz ülkeden çıkıyor. Bu 8 ülke aynı 
zamanda listedeki 100 firmanın gelirlerinin 
%94’ünü temsil ediyor. Bu listeye en çok 
marka veren ülkelerin başında geçen sene 
olduğu gibi İtalya (26 marka), ABD (15), 
Fransa (10), İsviçre (10) ve İngiltere (10) ge-
liyor. Satış gelirini 2015 mali yılında en çok 
geliştiren sektör ise çanta ve aksesuar sek-
törü oldu.

Rapor, en çok satış geliri elde eden lüks mar-
kaları sıralamanın yanı sıra lüks tüketimine 
ilişkin genel eğilimler de masaya yatırılıyor:

• Lüks tüketime ilişkin satışlar arttı. En çok 
satış geliri elde eden 100 lüks markasının 
satış gelirleri, bir önceki yıla göre %3 artış 
gösterdi.
• Bazı para birimlerinin dolar karşısında za-
yıflaması sonucu, çeşitli bölgelerdeki kimi 
çok uluslu şirketler bundan fayda sağladı. 
100 şirket arasından sadece altısının satışları, 
2015 mali yılında iki haneli rakamlara ulaştı. 
Bu şirketlerin üçü bir süredir kırılgan bir talep 
yapısına sahip olan mücevher sektörü oldu.
İtalya, her ne kadar Top 100 listesine en çok 
marka çıkaran ülke olsa da listeye daha az 
sayıda marka veren Fransa, satış gelirlerinde 
en yüksek payı alıyor. Bunda, İtalyan şirket-
lerinin genellikle aile şirketi olması ve görece 
küçük şirket olması rol oynuyor.
• Lüks tüketiminin neredeyse yarısı, seyahat 
edenler tarafından yapılıyor.
• Turistik bölgelerdeki lüks ürün alma eğili-
mi, yaş ile birlikte düşüyor.
• Çin ve Avrupa arasında lüks tüketim fiyatla-
rı %20 ile %70 arasında değişiyor.
• Lüks severler ağırlıklı olarak mağazadan 
alışveriş yapıyor. Genç lüks severler, tüke-
timlerinin %40’ını dijital olarak yaptıklarını 
söylüyor.

Lüks Markalar FY15 Satış Geliri 
(milyon dolar)

1
LVMH (Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Loewe, Marc 

Jacobs, Céline)
22,4

2
Compagnie Financière Richemont 
(Cartier, Lancel, Van Cleef, Chloé, Baume&Mercier, IWC, Mont 
Blanc)

12,2

3 Estée Lauder 11,3

4
Luxottica Group 
(Alain Mikli, Arnette, Ray-Ban, Persol, Oliver Peoples)

9,8

5
Kering 
(Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent)

8,7

6
The Swatch Group 
(Blancpain, Breguet, Longines, Omega, Rado)

8,5

7
L'Oréal Luxe 
(Biotherm, Clarisonic, Kiehl, Lancôme)

8

8
Ralph Lauren 
(Ralph Lauren Collection, Blue Label, Black Laber, RLX, Purple 
Label)

7,4

9 Chow Tai Fook 7,3
10 PVH (Calvin Klein) 6,3

İlk 10 Büyük Lüks Tüketim Şirketi (2015 Mali Yılı)
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ISS Proser, dünyanın geleceğini 
şekillendirecek Endüstri 4.0 çağı-
nın güvenlik sektörüne yansıma-
sı olan “Güvenlik 4.0” projesine 
start verdi. Ülkemizin en büyük 
güvenlik şirketlerinden ISS Pro-
ser’in“ISS Proser Güvenlik 4.0” 
başlıklı projesi, bugün kullanılan 
bütün sistemlerin yerini alacak.

Dünya güvenlik sektörünün en büyük hiz-
met sağlayıcılarından ISS’in Türkiye merkezi 
ISS Türkiye, yakın gelecekte tüm özel güven-
lik hizmetlerinin yerini alacak nitelikteki “ISS 
Proser Güvenlik 4.0” projesini başlattı. 53 
ülkede faaliyet gösteren ISS’in dünya çapın-
daki know-how’ından da yararlanan proje, 
konvansiyonel güvenlik yaklaşımından çok 
üstün nitelikte güvenlik hizmeti sunmanın 
yanı sıra teknik altyapıda büyük gelişme ya-
ratacak, personel ve yatırımla ilgili konular-
da ise ciddi tasarruf sağlayacak.

Tedbir-izleme-müdahale aşamalarını en ile-
ri düzeydeki teknolojiyle bütünleştiren “ISS 
Proser Güvenlik 4.0” projesinde beyin göre-
vini yapay zekâ üstlenirken, diğer hayati or-
ganların işlevini akıllı bileşenler, dijital bina-
lar ve bağlı binalar, müdahale organlarını ise 
insan gücü ve bu güce üst düzeyde destek 
veren cihazlar oluşturacak.

“DRONLAR VE ROBOTLAR, GÖREV BAŞI-
NA”

ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla 
Kahan Aydemir, “ISS Proser Güvenlik 4.0” 
projesinin vaat ettiği hizmeti eksiksiz suna-
cak çalışmaları üç seviyede sürdürdüklerini 
açıkladı. Atilla Kahan Aydemir “Halihazırda 
kullandığımız CCTV kamera sistemleri, akıl-
lı video analiz programları, sensörler, X-ray 
cihazları ve mobil terminaller birbiriyle ve 
merkezimizle kesintisiz iletişim gerçekleşti-
recek. Bu donanıma orta vadede drone’la-
rımız ile robotlarımız da katılacak. Bütün bu 
bileşenleri yapay zekâ yönetecek” dedi.

Atilla Kahan Aydemir, projenin ikinci seviye-
sinde, toplanan verilere dayanarak önceden 
planlanan ya da yerel yapay zekâ tarafından 
anlık alınan kararları tüm bileşenlere bildi-
ren, aksiyon ve sonuçları takip ederek tek-
nolojik-fiziki güvenliğin birlikte sağlandığı 
“dijital bina” yapılanmasının gerçekleştirile-
ceğini ifade etti. Aydemir, üçüncü seviyede 
de her binadaki yapay zekâdan gelen ve-
rilerin, aksiyonlar ve riskler doğrultusunda 
merkezi yapay zekâ tarafından işleneceğini, 

genele yayılacağını ve uyarlanacağını anlattı.

TASARRUF DA VERİMLİLİK ÜST DÜZEYDE

ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı Atilla Ka-
han Aydemir, “ISS Proser Güvenlik 4.0” pro-
jesine özellikle kurumsal firmaların büyük 
ilgi gösterdiğini açıkladı. Bu derece gelişmiş 
ve etkin bir sistemin büyük maliyetlere yol 
açabileceği endişelerine de cevap veren Atil-
la Kahan Aydemir şöyle dedi: “Günümüzde 
orta ölçekli bir binada verilen güvenlik hiz-

metine kıyasla ‘ISS Proser Güvenlik 4.0’ sis-
temi personelle ilgili bütün kalemlerde %30 
azalma sağlıyor. Uzun süreli leasing planla-
ması ile de aylık maliyetleri ciddi oranda dü-
şürüyor. Bütün bunların yanı sıra söz konusu 
tesis veya binayı çağın ötesinde teknolojik 
bir altyapıya kavuşturduğu için mülkün de-
ğerini de fazlasıyla artırıyor. ISS Proser Genel 
Müdür Yardımcısı Atilla Aydemir, “ISS Proser 
Güvenlik 4.0” projesinin Özyeğin Üniversitesi 
tarafından düzenlenen “Endüstri 4.0” başlıklı 
sempozyuma davet edildiğini söyledi.

“ISS PROSER GÜVENLİK 4.0” ÇAĞI BAŞLADI

Atilla Kahan Aydemir
ISS Proser Genel Müdür Yardımcısı
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Tabii ki seve seve. Adım Mehmet İssi, üniversitelerin dış ticaret, pa-
zarlama ve işletme bölümlerinde eğitimler aldım. Yurt içi ve yurt 
dışı edindiğim pazarlama tecrübeleri sonrasında Brandium Yaşam 
ve Alışveriş Merkezi’nde kurumsal iletişim ve pazarlama yönetimi 
görevlerini üstlenmekteyim. Burada ziyaretçilerimiz ve kurumsal iş 
ortaklarımıza karşı tüm pazarlama ve iletişim süreçlerini yürütmek-
teyim.

Sizce başarılı bir pazarlamanın altın kuralları nelerdir?

Günümüz pazarlamasının geldiği noktayı incelediğimizde karşımıza 
pazarlama iletişimi kavramı çıkmaktadır. İşin içinde iletişim yer aldı-
ğında sürecin, tüm paydaşlar ile etkili temas etmesi gerekmektedir. 
Bizce alışveriş merkezlerinde başarılı bir pazarlama yürütülebilmesi 
için ziyaretçi, iş ortakları ve yatırımcılarla etkili bir iletişim bağı kur-
mak gerekmekte. Süreç içerisindeki tüm paydaşların ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde tespit edip, sonuca varırken de tüm paydaşların menfaat-
lerini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.

Pazarlama planlaması yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Pazarlama planlamalarımızı yaparken iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını 
temel alıyoruz. Hangi iş ortağımızın neye ihtiyacı olduğunu tespit 
edip, bu ihtiyaçların diğer iş ortaklarımız ile çakışmamasına özen 

göstermekteyiz. Pazarlama planlaması hazırlanır iken de sürekli iş 
ortaklarımız ile iletişim halinde bulunmaktayız. Planlamanın uygu-
lama aşamasında da aldığımız geri bildirimler sonucunda, sürekli 
yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. 

Teknoloji’nin pazarlamaya yansımalarını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Teknolojinin pazarlamaya yansıması, süreci hızlandırıp, kolaylaş-
tırmaktadır. Çok değil bundan birkaç sene önceki çalışmalarımızı 
bile incelediğimizde ilerleyen teknolojinin pazarlama çalışmalarını 
nasıl kolaylaştırdığını görebilmekteyiz. Günümüzde ziyaretçileri-
mize daha kolay ulaşabiliyor ve sorunlarına daha kolay çözümler 
üretebiliyoruz. Bunların yanında dijital bir deneyim yaratmakta çok 
önemli. Dijital teknoloji, tüketicilerinizin duyuları ile birleştiğinde 
mükemmel sonuçlar yaratabilirsiniz.

Pazarlamanın son trendleri hakkında bilgi verir misiniz?

Pazarlama süreçleri artık çok kanallı pazarlama anlayışı çerçevesin-
de tüketicilerine her an her yerde ulaşabilecekleri ve tüketicilerin 
de markalara her kanaldan her an ulaşabilecekleri bir noktaya ge-
tirmiştir. Bu yeni pazarlama trendinde bizler, Brandium Yaşam ve 
Alışveriş Merkezi ziyaretçilerinin,  bünyemizde yer alan iş ortakları-
na dijital medya kanalıyla daha rahat ulaşabilmelerini destekleyip, 
ziyaretçi etkileşimini aktif bir şekilde arttırabilmekteyiz.

“Dijital teknoloji, tüketicilerinizin duyuları ile birleştiğinde 
mükemmel sonuçlar yaratabilirsiniz”

Mehmet İssi
Brandium AVYM Pazarlama Müdürü
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Marks & Spencer; oyuncu ve stil 
ikonu Ahu Yağtu ile İlkbahar-Yaz 
koleksiyonlarının yorumlanaca-
ğı keyifli bir yolculuğa çıkıyor. Bu 
yolculukta Ahu Yağtu’nun mar-
kanın 2018 İlkbahar-Yaz koleksi-
yonlarına “marka dostu” olarak 
eşlik edeceğini açıkladı.

İlham veren bir yaşam biçimini benimseyen 
Marks & Spencer, herkesi hayatlarındaki 
anları özel kılmaya ve sevdikleriyle beraber 
diledikleri gibi yaşamaya teşvik ediyor. Bu 
sezon, vintage kültürünü benimseyen stili 
ile dikkat çeken Ahu Yağtu’yla anları anıya 
dönüştüreceğiniz zamansız bir stilin altını 
çizecek Marks & Spencer; zamana meydan 
okuyan bir stili, geçmişine bağlı değerleri, 
günümüz modern kadınını, tüm aileye yayı-
lan bir enerjiyi yeniden keşfedeceğiniz farklı 
hikayelerle sizi, hayatı daha iyi yaşamaya da-
vet ediyor.

Ahu Yağtu, İlkbahar-Yaz sezonu boyunca 
Marks & Spencer koleksiyonlarının, her ka-
dına ve her kuşağa hitap eden zamanın düz-
lemsel algısından bağımsız koleksiyonlarının 
çok sesli yapısını, geniş kitlelere ulaşmak 

marks & spencer 
türkiye’nin
yeni “marka dostu”
ahu yağtu oldu !
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için “marka dostu” olarak çeşitli çalışmala-
ra katılacak. Marks & Spencer’ın zamansız 
stilini, Ahu Yağtu’nun günümüz modasının 
geçmişten ilham alan stili ile birleşeceği stil 
önerilerinde Ahu Yağtu, “hayatın her anının 
iyi yaşamayı değer” olduğunu vurgulayacak.

Yenilikçi bir stili köklerine de bağlı kalarak 
kaliteli bir yaşamın ipuçlarıyla sunan Marks 
& Spencer’ın Ahu Yağtu ile iş birliğinin bir-
çok kadına ilham vereceğinden heyecan 
duyduğunun altını çizerek konuşmasına 
başlayan Fiba Perakende Grubu Pazarlama 
Müdürü Ahu Ayan: “Ahu Yağtu, güçlü, şık ve 
kadınların stillerine ilham kaynağı olabilecek 
mükemmel bir isim. Marks & Spencer için 
Yağtu’nun kariyeri kadar anne kimliği, haya-
ta bakış açısı, stili ile hayattan keyif alan bir 
duruş sergilemesi onu “marka dostu” olarak 
işaret etmemizi sağladı. Ahu Yağtu ve Marks 
& Spencer’ın birlikteliği zamana meydan 
okuyan güçlü bir stili deşifre etmemizi ko-
laylaştıracak nüanslarla dolu. Ahu Yağtu’nun 
Marks & Spencer koleksiyonlarını kendi sti-
li ve ilham aldığı unsurlarla yorumlayarak 
müşterilerimizle paylaşacak olmasından he-
yecan duyuyoruz” dedi.

Uzun yıllardır keyifle ziyaret ettiği Marks & 
Spencer'da bu sefer bambaşka bir heyecan 
ile bulunduğunun altını çizen Ahu Yağtu, 
"Marks & Spencer'ın marka dostu olarak 
seçilmiş olmaktan mutluluk duyuyorum, 
Marks & Spencer stili ve güveni ile öne çıkan 
ikonik bir İngiliz markası. Onlarla çalışmak, 
Marks & Spencer stilini yorumlamak ve bu 
anlamda ilham kaynağı olmak, benim için 
oldukça keyifli bir deneyim” dedi.

M&S Koleksiyonları’nda her kadının gar-
dırobunda olması gereken zamansız parça-
lar ile günümüz modasını yakalayan modern 
tasarımlar muhteşem bir uyumla sunuldu-
ğunun altını çizen Ahu Yağtu, yeni sezonda 
Marks and Spencer ile ilgili stil önerilerini ve 
sezonlara dair ipuçlarını paylaşacak.

AHU YAĞTU

Modellik kariyerine 1993 yılında başlayan 
Ahu Yağtu, stilinin de temelini oluşturan 
vintage ruhunu, Türkiye’nin ilk online vinta-
ge butiği olan auvintage.com’da paylaşıyor. 
Zamansız stili ile Türkiye’nin en şık kadın-
lardan birisi olarak kabul edilen Ahu Yağtu, 
kariyerine oyuncu olarak devam ediyor. Son 
dönemin en popüler Türk filmi Arif V 216’nın 
başrol oyuncuları arasında yer alan Yağtu, 
Türk televizyonlarının da aranan yüzlerinden 
biri olarak çalışmalarına devam ediyor.
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Gökçe Özcan‘ın GConcept Showroom’unda 
düzenlediği organizasyonda Gianfranco Fer-
re Home ve Roberto Cavalli Home İnteriors 
Ceo’su Moreno Brambilla, Gianfranco Ferre 
Home yaratıcı direktörü Livio Ballabio, Gi-
anfranco Ferre Home Stratejik İş Geliştirme 
Direktörü Massimilano Ragazzi’nin yanı sıra 
cemiyet, iş ve sanat dünyasının seçkin isim-
leri de katıldı.

Gianfranco ferre Home ve roberto cavalli Home ınteriors türkiye’de

GConcept, Roberto Cavalli 
Home Interiors ve Gianfranco 
Ferre Home markalarının Türki-
ye'ye gelişi ve yeni mobilya ko-
leksiyonlarını tanıtmak için davet 
verdi.
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GConcept Yönetim Kurulu Başkanı Gökçe 
Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen da-
vette misafirler yeni koleksiyonları yakından 
inceleme fırsatı buldu. Gece canlı müzik eşli-
ğinde geç saatlere kadar devam etti.

Roberto Cavalli Home Interiors ve Gianfran-
co Ferre Home, GConcept çatısı altında yeni 
koleksiyonlarını yapılacak etkinlikler ile tanıt-
maya devam edecek.
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Zamansız ve modern çizgisiyle 
modaya yön veren bir stil ikonu 
olan Ajda Pekkan, kendi mar-
kasıyla ilk kez moda sektörüne 
adım atıyor.  Her zaman kendi 
modasını yaratan Ajda Pekkan, 
hayat tarzını yansıttığı moda 
tutkusuyla,  Avrupa’da dünya 
starlarına tasarladığı kıyafet-
lerle adını duyuran ve birçok 
kez ödüle layık görülen başarılı 
moda tasarımcısı Zeynep Kartal 
ile 25 parçalık özel bir koleksi-
yon hazırladı. Koleksiyon  17 Şu-
bat’ta London Fashion Week’te 
özel bir defileyle ilk kez moda 
severlerin beğenisine sunuldu.  

Gerçekleştirilen basın toplantısında şıklığıyla 
yine göz kamaştıran Ajda Pekkan yeni proje-
sini anlattı.  Ajda Pekkan: “İlk fikir aşamasın-
dan hazırlık sürecine kadar büyük heyecan 
duyarak kendi markamla ilk kez moda sek-
törüne adım atıyorum. Bu yola dünya starla-
rının tasarımlarını giydiği, çok başarılı işlere 
imza atmış değerli moda tasarımcısı Zeynep 
Kartal ile çıktım. Müzikten sonra hayatımda-
ki ikinci tutkum hep moda olmuştur. Bugüne 
kadar teklifler aldım ama bu projenin aynı 
zamanda uluslararası bir platformda olması 
projeyi daha cazip hale getirdi. Sadece moda 
zevkimi beni sevenlerle paylaşmakla kalma-
yıp aynı zamanda ülkemi temsil etme fırsatı 
da bulacağım. Bu durum benim için heyecan 
verici. Londra moda haftasına çok sayıda 
uluslararası basın mensubunun katılacağı bir 
organizasyonda özel bir defileyle Türk kadı-
nını dünyaya tanıtma fikri beni motive edi-
yor. Biz sanatçılar olarak birçok yükümlülü-

ğümüz bulunmaktadır. Bana göre bunlardan 
en önemlilerinden biri de ülkemizin tanıtıl-
masıdır. Bugüne kadar bir sanatçı olarak tüm 
yükümlülüklerimi yerine getirmeye çalıştım 
ve çalışmaya da devam edeceğim. 

Yıllarca yurtdışında yaşamış biri olarak, yurt-
dışında başka bir ülkenin vatandaşının başa-
rılı olmasının zorluklarını bilen biriyim. Ama 
Sevgili Zeynep bugüne kadar bu işi başarı ile 
yerine getirmiş, birçok ödül almış çok değerli 
modacıdır. Aramızda da çok güzel bir siner-
ji yakaladık. Bu nedenle Ajda Pekkan ismini 
modaya taşırken ilk adımı AJDA PEKKAN BY 
ZEYNEP KARTAL adı altında atmayı tercih  
ettim” dedi. Süperstar  moda anlayışını ‘Ken-
dimi kendim gibi hissedebildiğim şey ne ise, 
moda benim için odur‘ diyerek ifade etti.

Basın mensupları karşısında dünyaca ünlü 
moda tasarımcısı Zeynep Kartal’a dünya 

aJda pekkan ilk kez kendi markasıyla moda sektörüne imza atıyor
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çapındaki başarısı, aldığı ödülleriyle kendisi 
için doğru isim olduğunu ve hazırladıkları 
koleksiyon sürecinde gösterdiği özveri için 
teşekkür etti. Moda tasarımcısı Zeynep Kar-
tal ise Ajda Pekkan’ın bu övgü dolu sözlerine 
karşılık bir Süperstar ile nasıl çalıştığından ve 
hazırlanan özel  koleksiyondan bahsetti.

Zeynep Kartal: “Moda dünyasına adım attı-
ğım günden bu yana hiçbir zaman “kendi-
ne modacı” bir tasarımcı olmadım. Bugüne 
kadar yaptığım tüm işlerde, İngiltere’de ya-
şayan bir Türk olarak önceliğim hep ülkem 
oldu. İlk günden beri hayalim buydu ve bu-
gün çok şükrediyorum ki Allah bana bu şansı 
verdi. Ben ülkemi temsil etmenin sorumlulu-
ğuyla, ülkemi dünyaya anlatma misyonuyla; 
İngiltere Parlamentosu’nda defile yapmak-
tan tutun da İstanbul gravürleri sergisi yap-
maya kadar, her fırsatta bu bilinçle hareket 
ettim.

Bu düşünceyle yola çıktığınızda ülkenizi tem-
sil etmek, kendi değerlerinizi anlatmak için, 
bu ülkenin binlerce yıllık tarihe dayanan ama 
aynı zamanda modern; kendi kültürüne bağlı 
ve aynı zamanda ilerici olduğunu gösterebi-
lecek bir isim aradığınızda Ajda Pekkan’dan 
daha iyi bir isim bulmanız mümkün mü? 
Yurtdışında yaşayan bir Türk olarak onun 
ününün Türkiye sınırlarını ne kadar aşmış ol-
duğunu da gayet iyi biliyorum. Bu nedenle, 
inanıyorum ki Ajda Pekkan ile olan iş birliği-
miz de bu misyonun en güzel örneklerinden 
biri olacak. Çünkü o tam olarak Türk kadınını, 
Türkiye’nin değerlerini, bize özgü olanı, yer-
li ve milli olanı temsil ediyor. Ajda Pekkan, 
güzelliği, enerjisi, profesyonel kariyerindeki 
başarısı ve her zaman trendleri belirleyen 
moda stili ile tartışmasız bir stil ikonu... Sa-
dece şarkılarıyla değil, giyim zevkiyle de bir 
idol olan Türkiye'nin Süperstarı Ajda Pekkan 
ile birlikte bu projeye imza atmaktan büyük 
kıvanç duyuyorum” dedi.

Koleksiyon ile ipuçları vererek konuşmasına 
devam eden Kartal, Ajda Pekkan’ın cool ka-
dın çizgisinden, albümlerinden, geçmişten 
günümüze sergilediği hayat tarzından ilham 
alarak ortaya çıkardıkları 25 parçalık bir ko-
leksiyon olduğunu belirtti. Sofistike şıklığın 
ve rahatlığın bir arada olduğu, ince ve ele-
gan detayların modern tasarım anlayışıyla 
yorumlandığı koleksiyonda, güçlü ve tarzın-
dan ödün vermeyen feminen, özenli işçilik 
ile hazırlanan zarif formlu tasarımlara imza 
atılmış.

Her bir tasarımın büyük özveri ile hazırlan-
dığı koleksiyon Londra’da ve Nişantaşı’ndaki 
Zeynep Kartal Showroom’da satışa sunuldu.
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Tommy Hilfiger, kadın giyim koleksi-
yonlarının küresel marka elçisi olan 
dünyaca ünlü süper model Gigi Ha-
did ile 2018 İlkbahar TommyXGigi kap-
sül koleksiyonu lanse edeceğini du-
yurdu. 25 Şubat 2018 tarihinde satışa 
sunulan ürünler, stil önerileri ve tasarım 
sürecindeki görüntüler moda severler 
ile buluştu.

İlkbahar 2018 TommyXGigi kapsül koleksiyonu, 
Tommy Hilfiger’ın otomobil sporları sevgisinden 
Gigi Hadid’in yüksek tempolu yaşam tarzına kadar 
her yönüyle hız konseptini kutluyor. Cesur ama ra-
hat görünümler, Gigi’nin Athleisure stiline kattığı 
çabasız yorumlardan ilham alarak eğlenceli doku-
nuşlarla sunuluyor. 

tommy HılfıGer 
küresel marka 
elçisi GıGı Hadıd 
ile ilkbaHar 2018 
tommyXGıGı kapsul 
koleksiyonunu 
tanıtacağını 
DuyurDu
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Geniş dış giyim, özel dikim görünümlü jean’ler, sportif aktif 
giyim ve feminen elbiseler gibi zamansız klasikler, değişik 
deriler, lüks ipekler ve eskitme denim gibi malzemelerle ye-
niden tasarlanıyor. Kırmızı, beyaz ve lacivert blok renklerin 
kullanıldığı koleksiyon; spor esintili tasarımlar Gigi imza-
lı yarış çizgileri, grafik armalar ve işlemeli hız logoları gibi 
desenlerle zenginleşiyor. Altın renkli fermuarlar, kontrastlı 
dikişler ve detaylar, görünümleri lüks bir dokunuşla tamam-
lıyor. Geniş kesim parçaların süper skinny jean’lerle birlikte 
kullanımı gibi kombinasyonlarla yaratılan siluetler, yarış pis-
ti stiline güçlü ve öz güvenli yeni bir yaklaşım getiriyor.

İlkbahar 2018 TommyXGigi kapsül koleksiyonunun prömi-
yeri, 25 Şubat’ta Milano Moda Haftası’nın kapanışını yapan 
olan TOMMYNOW deneysel defilesinde gerçekleşti. Podyu-
ma çıkan tüm görünümler, yetmişten fazla ülkedeki anın-
da alışveriş yapılabilir kanallardan oluşan bir ekosistemden 
satın alınabiliyor. İlkbahar 2018 koleksiyonları da markanın 
global toptan satış ağı ve kendi perakende kanalları, tom-
my.com, sosyal medya içeriği, alışveriş yapılabilen canlı ya-
yın akışı ve chatbot’lar aracılığıyla satışa sunuldu.
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Tüm dünyanın nefesini tutarak 
izlediği Amerikan müzik endüst-
risinin en önemli gecesi Gram-
my Müzik Ödülleri’ne Raisa & 
Vanessa, damgasını vurdu. 108 
farklı kategorinin yanı sıra 30 fark-
lı müzik türünün değerlendirildiği 
gecede, Grammy ödülüne la-
yık görülen Little Big Town gru-
bu üyesi Kimberly Schlapman, 
Victoria Secret’ın en beğenilen 
modellerinden Shanina Shaik ve 
ünlü şarkıcı Lennon Stella Raisa & 
Vanessa imzalı tasarımlar tercih 
etti.

Raisa & Vanessa’nın 2017 yılından beri sü-
ren yurt dışı yolculuğunda giydirdiği onlarca 
Hollywood ismi arasına bu hafta Grammy 
Müzik Ödülleri davetlilerinden; Grammy 
ödülüne layık görülen Little Big Town grubu 
üyesi Kimberly Schlapman, Victoria Secret’ın 
en beğenilen modellerinden Shanina Shaik 
ve ünlü şarkıcı Lennon Stella da eklendi.

kırmızı Halıda raısa & Vanessa rüzGarı

Kimberly SchlapmanKaren FairchildJimi Westbrook  Phillip Sweet

Lennon Stella
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Gecede ödüle layık görülen, Amerika’nın 
başarılı müzik grubu Little Big Town üye-
si Kimberly Schlapman’ın Grammy Müzik 
Ödülleri’nde giymeyi tercih ettiği pembe 
tonlarındaki, boncuk işlemeli tasarım, Raisa 
& Vanessa’nın 24 Eylül 2017’de gerçekleşen, 
özel bir defileyle tanıttığı İlkbahar-Yaz 2018 
koleksiyonuna ait. Aynı koleksiyondan siyah 
ve mavi tonlardan oluşan, püskül detayları-
nın hareket kazandırdığı, transparan detaylı 
bir takımı tercih eden Victoria Secret mode-
li Shanina Shaik, şık tarzıyla gecenin en çok 
konuşulan isimlerinden oldu.

Kırmızı halıda şıklık yarışında öne çıkan isim-
ler arasında bulunan Lennon Stella da Raisa 
& Vanessa’nın İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyo-
nundan taş baskı püsküllü bir tulumu tercih 
etti. Sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de tüm 
dünyada büyük beğeni kazanan Stella, kır-
mızı halının en beğenilen isimlerinden oldu.

Raisa & Vanessa, Türkiye’nin yanı sıra Los 
Angeles, Paris ve New York ülkelerinde de 
moda severlerle buluşmaya devam edecek.

Tasarımcıların koleksiyonlarına Türkiye’de İs-
tanbul/Arnavutköy’deki showroom’larından 
ve Gizia Gate mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Kimberly Schlapman

Shania Shaik
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Amerika’nın en eski giyim markası Brooks 
Brothers, 200. Yıl etkinlikleri kapsamında ilk 
kutlamayı İtalya’nın Floransa kentinde dü-
zenlenen Erkek Moda Haftası Pitti Immagine 
Uomo 93’te moda şovuyla yaptı.

Brooks Brothers, 10-14 Ocak tarihlerinde 
Floransa’da düzenlenen Pitti Uomo Moda 
Haftası’nda boy gösterdi. 10 Ocak’ta Palaz-
zo Vecchio Salone dei Cinquecento’da ger-
çekleşen moda şovunda Brooks Brothers’ın 
klasikleşmiş erkek ve kadın koleksiyonundan 
örnekler sundu. Defileyi ünlü modacı ve aynı 
zamanda Brooks Brothers’ın kadın kolek-
siyonu tasarımcısı Zac Posen başta olmak 
üzere çok sayıda ünlü isim, moda editörleri 
ve moda severler izledi.

Brooks Brothers 100 yıl öncesinin stiline sa-
dık kalarak ikonik koleksiyonlarını genç ve 
cool bir şekilde yeniden yorumladı. İtalyan 
Flarmoni Orkestrası’nın canlı performansı 
eşliğinde düzenlenen defilede, 51 model 
Brooks Brothers’ın erkek koleksiyonunda 
yer alan lacivert ve altın tonlarının hakim 
olduğu takım elbise, pantolon, ceket ve pal-
tolarla göz doldurdu. Özel teknolojik yeni-
likler kullanılarak hazırlanan kazaklar dikkat 
çekerken ikonikleşen camel palto markanın 
200. yaşında yeniden görücüye çıktı. Kolej 
görünümden uzaklaşarak daha cool bir çiz-
gide olan lacivert blazer ceket farklı kombi-
nasyonları ile gösterildi. Brooks Brothers’ın 
müşterilerinden Hollywood yıldızı Fred As-
taire tarzından ilham alınarak tasarlanan 
ikonik çizgili kravat özel kumaşı ile kemer 
görüntüsünde moda severlerin beğenisine 
sunuldu.

brooks brotHers 200 yaşında
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Defilede kadın koleksiyonuna ait şık smokin 
ceket, ipek satenden bordo pijama seti, tüvit 
ceketin altına giyilen motifli kazaklar büyük 
beğeni topladı.

Markanın imzasını yansıtan etkinliklerden 
birisi de Brooks Brothers’ın nefes kesici mar-
ka geçmişine ait efsanevi arşivinin yer aldığı 
sergi oldu. Sergi 11-14 Ocak tarihlerinde zi-
yarete sunuldu.

Brooks Brothers Başkan ve CEO’su Claudio 
Del Vecchio markanın 200. Yıl etkinliğinin 
Pitti Uomo’da gerçekleştirilmesi ile ilgili şun-
ları söyledi: “Yıl dönümümüz moda endüst-
risinde önemli ve tarihi bir kilometre taşına 
işaret ediyor. Eski olduğumuz için iyi değiliz, 
iyi olduğumuz için eskiyiz. 200’üncü yılımızı 
da gelenek ve inovasyonun harmanlandığı 
önemli bir an olarak görüyoruz. Pitti Uomo 
erkek giyim sektörü için önemli bir global 
platform ve Brooks Brothers olarak kutlama-
larımız kapsamında moda şovumuzla bura-
da yer almaktan çok mutluyuz.”

Pitti Immagine’nin CEO’su Raffaello Na-
poleone, Brooks Brothers’ın bu önemli yıl 
dönümünde Floransa ve Pitti Uomo’yu yıl 
boyunca sürecek kutlamalarına başlangıç 
noktası olarak seçtiği için çok memnun oldu-
ğunu ifade etti. Napoleone şunları da söyle-
di: “Gerçek stil ikonu olan Brooks Brothers’ın 
Pitti Uomo’nun bu yılki özel konuğu olarak 
şehrin sembolü olan Palazzo Vecchio’da yer 
alması markanın 200 yıllık tarihine damga 
vuracak bir etkinlik oldu.”
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Şehirden yola çıkan ancak et-
nik zenginliklerden, sanattan ve 
doğanın yansımalarından ilham 
alan BEYMEN Club, yenilikçi ve 
keyifli tasarımlarıyla 2018 İlkba-
har- Yaz sezonunu açıyor.

İnce, rafine zevklerin ve entelektüel birikim-
lerin etkisiyle BEYMEN Club, şehir şıklığın-
dan ödün vermeyenler için tasarladığı son 
derece zarif çizgi ve desenlerle farklılaşan 
yeni sezon tasarımlarında büyüleyici bir gö-
rüntü yakalamayı başarıyor. Koleksiyondaki 
tasarımlar, yeni siluetlerin yanı sıra samimi-
yet ve içtenliğin naif dokunuşları ile moda-
ya zamansız ve asla eskimeyen bir yaklaşım 
katıyor.

BEYMEN Club tasarımları, adeta en özel ve 
eşsiz anları paylaştığımız, hep bizimle olan 
arkadaşlarımız gibi, keyifli yolculuğumuzda 
bizlere eşlik ediyor.

BEYMEN CLUB Kadın 2018 İlkbahar/Yaz

Sezona yenilikçi ve hayat dolu bir giriş ya-
pan Beymen Club Kadın 2018 İlkbahar-Yaz 
Koleksiyonu, çiçek desenleri, üç boyutlu işle-
meler, pliseler, volümlü kıvrımlar, zarif nakış-
lar ve renkli grafiklerle zenginleşen göz alıcı 
detayları ile şık ve zarif bir yaz müjdeliyor. 
Şehir şıklığından ödün vermeden tasarlanan 
kusursuz kalıplı ceket pantolon takımlar fe-
minen fisto bluzlarla kombinlenerek, sezona 
özel geliştirilmiş kumaş ve detaylarıyla yeni-
den yorumlanıyor.

Varolmanın mutluluğu ve anı yaşamanın 
verdiği zevkle tasarlanan modellerin öne 
çıktığı koleksiyonda, sazlıktan havalanan 
kazların resmedildiği desenler ile çiçekli kır-
lardan ilham alan desenler geniş yer tutu-
yor. Ferah ve hafif dokusuyla konforlu ama 
şık bir stilin temel taşlarını oluşturan keten 
tasarımlar yaz boyunca gardrobunuzun vaz-
geçilmezi olacak.

Sıcak yaza doğru etnik ve egzotik dokunuş-
lardaki tasarımların öne çıktığı koleksiyon-
da, özellikle Afrika kültüründen esinlenen 
parlak mercan rengi, geometrik desenlerle 
birleşen parlak bakır tonları ve el işlemesi 
renkli boncuk işlemeler dikkat çekiyor. Akış-
kan, düşük omuzlu kesimler, volümü bol 

bohem elbiseler sandaletlerle ve hatta yalın 
ayak kombinlenerek yaz mevsiminin enerji-
sini yükseltiyor. BEYMEN Club’ın sakin tav-
rının destekçisi, gündüzden geceye kolayca 
uyarlanabilen abiyeler ise sezon trendlerini 
yansıtan detaylarla hareketlenirken, el işi iş-
lemeleri ile değer kazanıyor.

Bu sezon BEYMEN Club koleksiyonuna yeni 
dahil olan bikini ve mayo koleksiyonu ise yaz 
mevsimini tüm enerjisi ile plajlara taşıyor. 
Zariflik ve rahatlığı ile BEYMEN Club ruhunu 
yansıtan bikini ve mayo tasarımları, etnik de-
sen ve detayları ile sahillerin tadını çıkarma-
ya davet ediyor. Uçuşan kaftanlar ve büyük, 
rahat kalıplı gömlekler ise bikini ve mayola-
rın kumsalda kusursuz birer eşlikçisi…

Şık terlikler, hasır ayakkabılar, üç boyutlu pa-
yet detaylara sahip çanta ve espadriller ise 
yeni sezonda BEYMEN Club tasarımlarına 
zerafetle eşlik ediyor.

BEYMEN CLUB Erkek 2018 İlkbahar/Yaz

Farklı tarz ve renk gruplarını bir araya geti-
ren Beymen Club Erkek 2018 İlkbahar-Yaz 
Koleksiyonu, görselliği ile duygusal ve ke-
yifli bir yolculuğa çıkarıyor. Doğadan ilham 
alan, seyahat etmeyi seven, sanata, lezzete 
ve dostluğa önem veren Beymen Club Er-
keği, sezonun açılışını çağla, petrol, indigo 
ve koyu pembe renkleriyle yapıyor. Koleksi-
yonda dip-dye el boyaması trikolar ve keten 
gömlekler kombinleri tamamlarken, bordo, 
petrol ve turkuaz dokunuşların yer aldığı tro-
pik desenler özellikle polo tshirt ve bermu-

da şortlarda öne çıkıyor. Yazın süpriz rengi 
balsamik ise detaylarda çağla ve pembe ile 
muhteşem bir uyum yakalıyor.

Beymen Club Erkek 2018 İlkbahar-Yaz Ko-
leksiyonu’nun geniş bir kısmına sahip olan 
etnik grup, toprak tonlarının yanı sıra kiremit 
ve safran sarısı ile canlanıyor. Renkli yıkamalı 
safari ceketler, balıksırtı dokulu jersey grup-
ları, boncuk ve nakış detaylı deneysel göm-
leklerle öne çıkan koleksiyon, Afrika çöllerin-
den ilham alan grafikler, kaktüs ve palmiye 
nakışları ile zenginleşiyor. Sezonun gözde 
ürünlerinden Jogger keten karışımlı panto-
lonlar, muline triko ceketlerle modern bir 
görüntü yakalıyor. Pantolonlar için özel ola-
rak tasarlanan zincir ve boncuklu anahtar-
lıklar, kombinlerin tamamlayıcı aksesuarları 
arasında. Sezonun vazgeçilmezi şal deseni 
baharda en klasik şekli olan kiremit tonların-
da, yaza doğru ise canlı renklerde bermuda 
ve polo tshirtlerde karşımıza çıkıyor.

David Hockney’in ünlü pop art tablosu “A 
big Splash’‘ten ilham alan sıcak yaz grubu 
ise canlı renkleriyle dikkat çekiyor. Nar çiçe-
ği, yeşil ve okyanus mavisinin yanı sıra bu 
sezon için özel olarak tasarlanan rengarenk 
ikonik kaz logosu koleksiyona renkli bir do-
kunuş katıyor. Dinamik ve geometrik grafik-
lerin ağırlıkta oldugu bu grupta blok baskılı 
tshirtler yapıştırma teknikleriyle güncellenir-
ken, deneysel el çizimi tadında ekoseler eğ-
lenceli ama şık bir görünüm sunuyor. BEY-
MEN Club klasiği baskılı gömleklerde ise 
marin temalı baskılar ve nakışlı gömlekler 
dikkat çekiyor.

beymen club’tan
Hayatın Her anına 
tanıklık eden 
tasarımlar
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Movapark AVM 2012 yılından 
bu yana ziyaretçileri ile güçlü bir 
bağ oluşturdu. Bölgede en ak-
tif yaşam merkezi olarak hizmet 
veren Movapark AVM, ziyaretçi-
lerine keyifli bir alışveriş deneyimi 
sunuyor.

Mardin’in vazgeçilmez yaşam merkezi olan 
Movapark AVM, bölgenin en keyifli alışveriş 
merkezi olarak zirveye oturmuş ve dikkatleri 
üzerine çekmiştir. Ulusal ve uluslararası bir-
çok markaya ev sahipliği yapan Movapark 
yaşamın merkezi olarak adından söz ettiri-
yor. Kendine özgü konsepti ve yepyeni mar-
kaları ile geniş ziyaretçi yelpazesine sahip 
olan alışveriş merkezimiz, konumu ve içeriği 
itibari ile de ziyaretçi profilini günden güne 
arttırıyor. Movapark AVM 2018 yılına yeni 
markalar kazandırmış ve misafirleri için alış-
verişi keyfe dönüştürmüştür. Yepyeni sürp-
rizlerle 2018 yılına giren Movapark, Mardin 
halkına kazandırdığı güçlü ekibi ile misafir-

lerine en iyi şekilde hizmet vermektedir. Mo-
vapark’ta hizmet veren 6 salonlu Cinemova 
sinemaları da Mardin’in sinema kompleksi 
olarak hizmet vermektedir. Alışveriş merke-
zinde bulunan Play Planet eğlence dünyası, 
Go-kart pisti, My Play sanal gerçeklik dünya-
sı, Lunaparkı, lüks Aquapark’ı ve Aquapark’ta 
yer alan 6 farklı eğlence havuzu ile kendine 
özgü konseptini ziyaretçileri ile buluşturu-
yor. 

Yönetiminin Inside Danışmanlık tarafından 
yapıldığı Movapark AVM sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine oldukça önem veriyor. 2017 
yılında hayata geçirdiği projelere sürekli 
yenisini ekleyerek devam ederken, 2018 yı-
lında da sürpriz proje çalışmalarını sürdürü-
yor. Büyükler kadar küçüklerinde zevk aldığı 
Movapark yeni yıla sömestr etkinliği ile giriş 
yaptı. Köklü medeniyetlere ev sahipliği ya-
pan Mardin’e her alanda hizmet veren Mo-
vapark bölgede en iyisini yapmaya çalışıyor. 

Sosyal ve kültürel yapısı, ilgi çekici ve eğlen-
celi etkinlikleri ile ziyaretçilerini buluşturan 
Movapark interaktif çocuk etkinliklerine sık 
sık yer veriyor.

Sömestr şenliği Uçan Hollandalı gemisi-
nin 20 Ocak’ta demir atması ile başladı. 4 
Şubat 2018 tarihine kadar süren etkinlikte 
Uçan Hollandalı gemisi Movapark’ta minik 
ziyaretçilerini eğlendirmiş ve sömestr tatilini 
keyfe dönüştürmüştür.

Gemi mürettebatına alınan 4-13 yaş arası 
miniklerimiz korsan dünyasını keşfe çıkarak, 
tatil boyunca heyecanlı ve eğlenceli atölye 
faaliyetlerinden yararlandılar. Çevre illerden 
de Uçan Hollandalı gemisine konuk olan 
çocuklar 16 gün boyunca etkinliğe katılarak 
Uçan Hollandalı korsanı sertifikası ile ödül-
lendirildiler. 

Movapark’ın özel kampanyaları hız kesmi-
yor. Araba tutkunu misafirlerin sabırsızlıkla 
beklediği araç kampanyası hazırlıkları şim-
diden merak yaratıyor. Ziyaretçilerimizin 
sürekli olarak sorduğu araç kampanyası çok 
yakında başlayacak. Şehrin merkezine yayı-
lan araç kampanyalarımız ile alışverişin en 
rahat noktası Movapark ziyaretçilerini, 2018 
yılında yenilenmiş bir yaşam alanı bekliyor.

moVapark aVm 2018 
yılında da ziyaretçilerine 
keyifli bir alışVeriş 
deneyimi sunuyor
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Yaratılıcılığı şiirsel bir eylem olarak nitelen-
diren Gucci, yeni sezon koleksiyonunda 
hapsolmuş hayati kudretlerin dışa vuru-
munun altını çiziyor. Marka, ihtimallerin ve 
monotonluğun ötesine geçerek hayatı şiir-
sel biçimde yaşamayı öğretecek yepyeni 
bir koleksiyonla karşımızda... Koleksiyonda 
yer alan her parça, tek tipçiliğe meydan 
okuyarak değişime karşı duyulan derin ar-
zuyu yansıtıyor.

GUCCI GEÇMİŞİ Yeniden YARATIYOR

Tasarımların özgünlüğü hayatın her anına anlam yük-
leyerek, bir sonraki sayfaya atlamayı inatla reddederek, 
yavaşlığın güzelliği içinde kalmayı tercih ediyor. Kolek-
siyonun ortaya çıkış hikayesi ise yavaşça hareket ederek 
özen göstermek ve kendini hikayenin derinliklerinde 
kaybetmenin en cesaretli yanını ortaya koyuyor. Hayatı 
tanınmaz hale getirmeye çalışan, bizi kendimize yabancı 
hissettiren hıza karşı meydan okuyor. Bu bağlamda ko-
leksiyon kulağa, azmi ve kişiliği öne çıkaran hoş bir ezgi 
gibi geliyor.
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Parıltının hakim olduğu koleksiyonda 70’lerin disko kül-
türünü göz ardı etmek imkansız fakat bol kesimleri ve 
absürdlüğün uyumunu bir araya getirdiğinizde 80’ler 
kültürü sahnenin hakimi oluyor.

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

Alessandro Michele’nin bu sezon yarattığı dünyada 
erkekler de kadınları disco sahnesinde yalnız bırakmı-
yor. Geniş paçalı bol kesim takım elbiseler, parıltılı yaka 
detayları, ışıltılı parçalar koleksiyonun geneline hakim 
oluyor.
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Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü 
Bülent Başaran, Boyner Kurumsal Gelişim 
Genel Müdür Yardımcısı Filiz Demirbaş Bay-
rak, konseptin tasarım ve uygulamasını üst-
lenen Mimar Mustafa Toner yeni konseptle 
tasarlanan Boyner Emaar Square Mall’da 
ekonomi editörleriyle bir araya gelerek yeni 
Boyner mağazalarının çıkış noktasını ve ge-
lecek dönem projelerini paylaştı.

Yeni mağaza konsepti müşteri deneyimi 
ve mutluluk odaklı

Yeni mağaza konsepti için müşteri içgörü-
sünden hareketle yola çıktıklarına değinen 
Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü 
Bülent Başaran, “Her zaman müşteri mut-
luluğunu ve deneyimini ön planda tutarak 
çalışmalarımıza yön verdik, veriyoruz. Yeni 
mağaza konseptimiz bu yaklaşımımız doğ-
rultusunda gündeme geldi. Müşterilerimizin 
kendilerini evinde hissedebilecekleri, sıcak 
ve konforlu alışveriş imkanı sunan bir de-
neyim yaşatmak istedik. Bunun için sevgili 
Mustafa Toner ve ekibi ile bir araya geldik, 
nasıl bir mağaza hayal ettiğimizi anlattık. 
Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarımızın sonun-
da, yeni mağaza konseptimiz hayata geçti. 
Bu konseptle tasarlanan yeni mağazalarımızı 
Eylül 2017 itibariyle açmaya başladık.” dedi.

Müşteri, deneyim odaklı yeni mağazada 
%25 daha fazla vakit geçiriyor

2017 yılında Boyner çatısı altında toplam 8 

yeni mağaza konseptiyle büyüyen boyner’den yatırıma deVam

mağazanın açıldığını, İstinye Park Boyner’in 
de yeni konseptten unsurlarla yenilendiğini 
belirten Başaran sözlerine şöyle devam etti: 
“Yeni mağaza konseptimiz müşterilerimizin 
konfor ve rahatlığını ön planda tutuyor, sıcak 
ve samimi bir yapısı var. Bu özelliklerinden 
dolayı müşterilerimiz mağaza içinde %25 
daha fazla vakit geçiriyor. Sepet ortalama-
sı da buna bağlı olarak %20 artış gösterdi. 
Bundan sonraki süreçte yeni mağazalarımızı 

bu konseptle açarken, mevcut tüm mağa-
zalarımızı da önümüzdeki 3 yıl içinde yeni 
konseptten unsurlar katarak yenilemeyi he-
defliyoruz.” dedi.

“Anchor” mağaza kimliğimizle AVM’lere 
değer katmaya devam edeceğiz

Boyner’in, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcı-
ları Derneği (AYD) ve Akademetre tarafından 
bu yıl 10’uncusu düzenlenen “AVM’lerde 
En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende 
Markaları” araştırmasında “Anchor Mağaza” 
ödülüne layık görülmesinden de büyük mut-
luluk duyduğuna değinen Bülent Başaran, 
“2017 yılında mağazalarımızda 121 milyon 
müşteri ağırladık. Anchor mağaza kimliği-
mizle AVM’ler tarafından talep gören, tercih 
edilen bir markayız. Yeni mağaza konsepti-
miz gibi yaptığımız öncü ve yenilikçi çalış-
malarımızla sadece Boyner’e değil, peraken-
de sektörüne ve AVM’lere de katma değer 
yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni mağazalar ve renovasyonlar için 
yaklaşık 60 milyon TL yatırım yapıldı

2017’yi toplam 120 mağaza ve 275 bin 
metrekareyi aşan net satış alanı ile kapa-
dıklarını belirten Başaran, yeni mağazalar ve 
renovasyonlar için yaklaşık 60 milyon TL’lik 

Türkiye’yi çok katlı mağazacılık kavramı ile tanıştırarak, müşteri deneyiminde dünyaya örnek uygulamalar 
sunan Boyner Büyük Mağazacılık, 2017’nin son çeyreğinde hayata geçirdiği yeni mağaza konsepti ile 
modern perakende alanında yeni bir adım daha attı.

Bülent Başaran
Boyner Büyük Mağazacılık Genel MüdürüBülent Başaran
Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü
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bir yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ba-
şaran sözlerine şöyle devam etti: “Büyüme 
hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılında da 
fırsatları ve yeni projeleri değerlendirerek 
yatırıma devam edeceğiz. Mağazalarımızda 
50 bin metrekarelik bir bölümü yeni mağaza 
konseptinden unsurlarla yenilerken, satış ve-
rimliliği yüksek mağazalarımızın da AVM’ler-
de çıkabilecek fırsatlara göre büyütülmesini 
hedefliyoruz” diye devam etti.

Mimaride doğallık ön planda

Boyner’in, yeni mağaza konseptinin tasa-
rımında rol alan Mimar Mustafa Toner ise 
yaratım ve uygulama süreçlerini anlattı. To-
ner: “Global perakende mimari trendlerinde 
doğallığın ön planda olduğunu görüyoruz. 
Bununla birlikte mağazalar da AVM’ler gibi 
yaşam alanı kolaylıkları sağlamaya başla-
dı ve ticari bir ifadenin geri planda olduğu, 
müşterilere keyifli bir deneyim yaşatacak 
şekilde tasarlanıyor. Boyner mağazalarının 
yeni konseptini de hem bu global trendleri 
hem de tüketicinin beklentilerini ve alışveriş 
alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak ta-

sarladık. Boyner mağazalarının davetkar ve 
AVM içinde fark edilir olması öncelikli he-
defimizdi. Bu doğrultuda mağaza girişlerinin 
aydınlık, geniş ve şeffaf bir şekilde olmasına 
dikkat ettik. Doğallığı ve sıcaklığı öne çıkar-
dık. Ürün sunumunda misafirlerin ürüne en 
rahat ve kolay şekilde ulaşmasını hedefledik. 
Kategorilerin birbiriyle ilişkilerini revize ettik 
ve sürpriz geçişler kurguladık. Tüketicilere sı-
cak bir ev ortamı, konforlu bir alışveriş dene-
yimi sunan bir mağaza konsepti tasarladık. 
Uygulama aşamasında da doğal ahşap, el 
yapımı seramik gibi doğallık ifadesini yaşa-
tacak %90’ı yerli marka malzemeler kullan-
dık” dedi.

Hedef 6000 m2 üstü mağazalar açabilmek
Yeni mağazacılık konseptinin düşünce aşa-
masından uygulanmasına kadar tüm süreç-
leri yöneten ekibin lideri olan Boyner Ku-
rumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Filiz 
Demirbaş Bayrak, yeni konseptli mağazalarla 
ilgili hem müşterilerden hem de AVM yatı-
rımcılarından çok iyi geri dönüşler aldıklarını 
söyledi. Bayrak: “Yeni Boyner konseptini, 1 
yıllık süreçte 30 kişilik güçlü bir ekiple ta-
mamladık. Boyner mağazalarımızın met-
rekaresi 4 bin ile 9 bin arası değişiyor. Yeni 
konseptteki en büyük metrekareli mağaza-
mız Antalya Agora. Bundan sonraki süreçte 
büyük projelere ilgimiz devam ederken, 6 
bin m2’nin üstünde mağazalar açmak ana 
hedefimiz olacak.” dedi.
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İlhamını doğadan alan Ipekyol 2018 İlkba-
har koleksiyonu, modern dokunuşları ve fe-
minen tavrının yanı sıra doğal kumaşları ve 
kusursuz renk kodlarıyla bir araya gelerek 
Ipekyol kadınına kusursuz bir seçki sunuyor. 
Geçiş mevsiminin habercisi trençkot ve par-
dösüler ise yeniden gündeme geliyor…

Siyah, beyaz ve bordo hakimiyetinin sür-
düğü desenli bluz ve elbiseler, poplin, jakar 
dökümleri ve tüvit kumaşın hafifliğiyle zen-
ginleşen ceketlerle eşleşiyor. Sportif görü-
nümün çizgi detaylarla desteklendiği kolek-
siyonda öne çıkan ince trikolar, nakış detaylı 
parka ve kusursuz görünüm vaat eden pan-
tolonlarla nokta atışı yapıyor.

Zengin desen ve dokularla hem lüks hem de 
spor bir görünüm katan geometrik desenli 
pilili etekler, elbiseler ve volan detaylı bluzlar 
bel hattına vurgu yapan kemer detaylarıyla 
modern siluetlere referans veriyor. Asimet-
rik bağlama detaylı etekler ve cut out triko 
kombinleri dantel detaylarıyla öne çıkarken, 
gardırobunuzun kurtarıcısı olmaya devam 
ediyor.

Ilık havaları çağrıştıran soft pembenin yanı 
sıra mavi, beyaz ve lacivert üçlüsünün ta-
mamladığı takımlar, ince trikolarla smart ca-

ıpekyol 2018 
ilkbaHar 
koleksiyonu 
ile zarif bir 
yolculuk
Ilıman iklimin hakimiyetindeki ge-
çiş sezonunda doğal renklerle 
kusursuzca dengelenen çiçek 
desenleri, işleme ve nakışlarla 
zenginleşerek sizi Ipekyol’un mo-
dern dünyasına davet ediyor. 
Doğanın en canlı tonlarında ha-
yat bulan modern ve zamansız 
siluetler, 2018 İlkbahar koleksiyo-
nuyla Ipekyol kadınına zarafet 
dolu bir şıklık vaat ediyor.
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sual görünümünü desteklerken; tüvit ve lazer kesimli ceketler 
şehir kadınının ofis şıklığını en üst noktaya çıkarıyor.

Çiçek desenleri ve teknik kumaş üzerine floral desenli cropped 
mont ve bel kısmı bağlama detaylı trençkotlar hafif meltem 
sonrası üstünüze alabileceğiniz parçalar arasında yerini alıyor.

Zarafetin en yalın halini temsil eden parçalar, püskül ve süet 
detaylardan ilham alan Vahşi Batı esintisiyle karşımıza çıkıyor. 
Siyah ve beyazın ön planda olduğu etnik desenler; trok, pier-
cing ve işlemelerle buluşarak sizi şık bir stil düellosuna davet 
ediyor.

Aksesuarlardaki renk dünyası, doğanın içinde barındırdığı renk 
kartelasının ana tonları olan güneş sarıları, kobalt, doğal yeşil, 
istiridye tonu ve baharatlı turunculardan oluşuyor.

Doğal materyallerden ilham alan küpe, kolye ve kemerlerde 
yer alan saçaklar, inci detaylar, işlemelerle ve floral desenlerle 
beraber yeniden şekilleniyor. Üç boyutlu payet ve boncuk işle-
meli terlikler, espadriller ve sandaletler, basic bir kombine stil 
sahibi bir dokunuş katıyor.
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Yarım asra yakın köklü geçmişi ile Türkiye’de nesillerin gelişi-
mine eşlik eden Adel Kalemcilik, yenilenen Adel markasını iş ve 
cemiyet dünyasının katıldığı özel bir davetle tanıttı. Adel Kalem-
cilik Genel Müdürü Evrim Hizaler ev sahipliğinde düzenlenen 
davete Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan 
ve değerli Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Yekta Kopan’nın sunuculuğunu yaptığı gecede; iş, sanat ve ce-
miyet dünyasının gözde isimlerinden Türkan Sabancı, Ayşegül 
Dinçkök, Buket Taşdelen, İsmet Alpagut, Özlem Cankurtaran, 
Özlem Zehebi, Sevgi Aksoy, Sunay Akın, Defne Samyeli davetli-
ler arasındaydı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Evrim Hizaler, “Dünyadaki en 
yeni kırtasiye üretim tesisine sahip Adel Kalemcilik olarak Av-
rupa’nın sayılı üreticilerinden biri konumundayız. Bugüne kadar 
kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz binin üzerindeki yazım, çizim 
ve boyama gereçleri çeşidi ile Türkiye’de nesillerin gelişimine 
eşlik ettik. Şimdi ise köklü geçmişimizden aldığımız güçle gele-
ceğe yepyeni bir adım atıyoruz” dedi.

ADEL KALEMCİLİK YENİ MARKA 
KİMLİĞİNİ İYİLİĞE ADADI

Evrim Hizaler
Adel Kalemcilik Genel Müdürü

Belgin - Sunay Akın
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İyiliğe adanan bir gece

Adel Kalemcilik’in temel değerlerinden biri olan “iyilik”e ithafen 
başlattığı sosyal sorumluluk projesi İyilik Ağacı’nın da en büyük 
adımı yine bu gecede atıldı. Genç ve yetenekli ressam Yiğit Ya-
zıcı’nın bu geceye özel hazırladığı “İyilik Ağacı” isimli eseri ÇABA 
Derneği’nin eğitim projeleri yararına kullanılmak üzere açık ar-
tırmaya çıkartıldı.

Beyaz Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Karadeniz’in yö-
nettiği müzayedede 70 bin TL’ye satılan eserden elde edilen ge-
lir ÇABA Derneği’ne bağışlandı. ÇABA Derneği, açık artırmadan 
elde edilen bağışı Elazığ’daki eğitim kompleksi için kullanacağını 
duyurdu.

Adel Kalemcilik’in yenilenen marka kimliğini lanse ettiği gece, 
Erol Evgin ve What Da Funk grubunun keyifli sahne performan-
sıyla son buldu.

Tuncay Özilhan 
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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Uluslararası lüks tüketimde yön 
belirleyen Harrods’da yer alan 
tek Türk mücevher markası Bee 
Goddess’a kategorisinde en çok 
satanlar arasına girmesi üzerine 
mağaza tarafından ikinci bir yer 
verildi. Yeni yeri Harrods’ın kal-
bi Fashion Lab’de yer alan Bee 
Goddess, moda tutkunlarına özel 
hazırladığı koleksiyonlarını beğe-
niye sundu.

Londra’da lüks tüketimin merkezi kabul edi-
len Harrods’da yer alan ilk ve tek Türk mü-
cevher markası Bee Goddess, ürünlerinin 
mağazada satılmaya başlanmasından bu 
yana geçen 5 yılda en çok satan mücevher 
markaları arasına girdi. Harrods bunun üze-
rine Bee Goddess’ı daha geniş kitlelere ulaş-
tırmak için mağazada ikinci bir yer verdi. İlk 
yeri Luxury Jewellery Hall’da bulunan Bee 
Goddess’ın yeni yeri Harrods’ın kalbi kabul 
edilen ve genç moda markalarının bulundu-
ğu Fashion Lab’de yer aldı.

Harrods, en 
çok satanlar 
arasına Girince 
bee Goddess’a 
ikinci bir yer 
Verdi

Ece Şirin
Bee Goddes Kurucusu
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Harrods yaratıcı ekibinden özel tasarım

Harrods yaratıcı ekibi, Sevgililer Günü için 
Bee Goddess’ın Fashion Lab'teki yerini özel 
tasarladı. ‘Bee Goddess Diamond Salon' 
adlı yeni yerinde kırmızı rengi ve Bee God-
dess'ın en çok sevilen tasarımları kullanıldı. 
Bee Goddess’ın yeni koleksiyonları Eye Light 
ve Star Light'ın yanı sıra moda tutkunlarına 
özel hazırladığı mücevherlerini beğeniye su-
nuldu.

Kurucusu Ece Şirin müşterileri misafir edi-
yor

The Telegraph Luxury tarafından Yılın En Viz-
yoner ve Yaratıcı Mücevher Tasarımcısı seçi-
len Bee Goddess’ın kurucusu Ece Şirin, şubat 
ayı boyunca Bee Goddess’ın yeni yerinde 
müşterilerini misafir ediyor. ‘Aydınlık Lüks’ 
akımının öncüsü Şirin, misafirlerine marka-
nın ardındaki felsefeyi, sembollerin güçlerini 
ve o güçleri kendi hayatlarına nasıl aktara-
caklarını anlatıyor.
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Av-
rupa'daki Türk perakendecileri ve akade-
misyenleri ağırladı. Toplantıda Türkiye ile 
Avrupa gıda perakende sektörünü bekleyen 
gelişmeler ve başarı kriterleri masaya yatı-
rıldı. "Avrupa'da etnik ve yerel marketlerin 
durumu ile Türk perakendecilere öneriler” 
oturumunda sektörün dünü, bugünü ve ge-
leceğini değerlendiren Neuss Ticari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanju Aygün: "Gü-
nümüzün gerçeği değişime odaklanmak. 
Avrupa'da gıda perakendesinde düne kadar 
yaşanan ulusal, indirim mağazaları ve yerel 
zincir rekabeti bugün Türkiye pazarında var. 
Birçok kişi tarafından yorumlanan indirim 
marketleri hayatımızda olmaya devam ede-
cek. Ancak sayıları 22 binde durur. Asıl reka-
bet, o günden sonra başlayacak" dedi.

Bu yılın yol haritasını 300 kişilik üye kam-
pında belirleyen TPF, gıda perakendesinde 
yaşanan sorunları, çözüm önerilerini, ge-
lecekte yaşanacak rekabet ve gelişmeleri 
sektör profesyonelleri ile masaya yatırdı. 
Avrupa Türk Perakendeciler Birliği'nin katı-
lımı ile gerçekleşen organizasyonda, birliğin 
çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bu-
lunulurken, Türkiye ile Avrupa gıda peraken-
de sektörünü bekleyen gelişmeler ve başarı 
kriterleri katılımcılarla paylaşıldı.

“PERAKENDEDE REKABETİN YÖNÜ DEĞİ-
ŞECEK”

Organizasyona “Avrupa'da etnik-yerel mar-
ketlerin durumu ve Türk perakendecilere 
öneriler” sunumu ile katılan Neuss Ticari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanju Ay-
gün, sayısal büyüme yerine market sahiple-
rinin odaklanması gereken noktaları Avrupa 
örnekleri ile değerlendirdi. 90'ların başında 
pazar payı %10 seviyesinde olan indirim 
marketlerinin, 2015'te %20 pazar payına 
ulaştığını, Türkiye'de de Almanya benzeri bir 
rekabetin yaşandığını belirten Tanju Aygün, 
"50’li yıllarda Almanya’da 200 bini geçkin 
gıda ve kozmetik perakendecisi vardı. 200 
bin perakendecinin yaptığı ciro 9 milyar 
euroyu buluyordu. 2017 yılına geldiğimiz-
de bu cirolar 177 milyara yükseldi. Mağaza 
sayısı ise 35 bine düştü. 35 bin zincirin 15 
bini indirim marketi. Türkiye'de ise bu rakam 
şu an 18 bin civarında. Almanya'da indirim 
marketleri mağaza sayısı 2015 yılında durdu. 
Aynı durum Türkiye'de de gerçekleşecek. 
Bunlar piyasanın gerçekleri. İndirim market-
lerinin sayısı Türkiye’de 22 bine ulaştığında 
durur. Ama asıl rekabet o zaman başlayacak. 
Perakendede rekabetin yönü değişecek. Bü-
yüyen indirim marketi formatı mağaza açma 
sayısı bitince bu sefer Almanya örneğinde 

olduğu gibi mağazaları değiştirmeye baş-
layacak. Bugün bu değişim için Almanya'da 
5 milyar euro yatırım gerçekleştiriliyor. Yeni 
düzenleme, müşteri odaklı yaklaşım, etnik ve 
yerel yönler ön plana çıkıyor" dedi.

“DEĞİŞİME ODAKLANIN!.. MAĞAZA KA-
PATMAKTAN ÇEKİNMEYİN”

Ulusal, yerel ve indirim marketleri yarışında 

hizmet kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımı 
ile pazar payını en iyi şekilde kooperatifleşen 
market zincirlerinin artırdığını söyleyen Ay-
gün şöyle konuştu: "Almanya'da iki koopera-
tif zincirin pazar payı %33. Ulusal ve indirim 
marketleri bu zincirlerin ardından geliyor. 
Yani bir bakıma TPF'nin muadili oluşumlar 
Almanya'da lider. Dolayısıyla yarış mağaza 
sayısı, ciro ile değil karlılıklarla, değişimle 
devam ediyor. Yeni sisteme odaklanmakta 

“İNDİRİM MARKETLERİNİN SAYISI 22 BİNDE DURUR”

Prof. Dr. Tanju Aygün
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fayda var. Gerekirse bu değişimde mağaza 
kapatmaktan çekinmeyin. Günün sonunda 
kar etmek için çalışıyorsunuz. Almanya'da 
kar payı %1,5 olduğu halde verimsiz mağa-
zalar tek tek kapatılarak; var olan mağazalar 
dönüştürülüyor. Siz de değişime odaklanın. 
Avrupa'da bu değişimi kaçıran dev kurum-
lar yavaş yavaş pazardan çekilmek zorunda 
kalıyor. 2000'li yıllarda 10 bin mağazası olan 
ve milyarlarca euro'luk ciroya imza atan şir-
ketler, son 10 yılda yavaş yavaş kapanmaya 
başladı."

“ALIŞVERİŞ TRENDLERİ DEĞİŞİYOR”

Konuşmasında tüketicilerin alışveriş trend-
lerinin de değiştiğini belirten Prof. Dr. Tanju 
Aygün, rekabette e-ticaret sitelerinin de ken-
dini kuvvetlice hissettirdiğine değinerek, "En 
büyük örnek Amazon. Avrupa gıda peraken-
desinde kozmetik ürünleri de dahil Amazon 
15'inci sırada. Burada dikkat edilmesi ge-
reken 2 önemli nokta var. Birincisi büyüme 
oranı. Amazon'un büyüme oranı %14. Bugün 
hiçbir perakendeci bu şekilde büyüyemiyor. 
İkincisi ise mağaza sayısı. Almanya’nın en 
büyüğü olan bir market, 100 milyar euro 
ciro yapıyor. Bu ciroya 11 bini aşkın mağa-
za işleterek ulaşıyor. Amazon'a baktığımızda 
mağaza sayısı 0. Dolayısıyla e-ticaret alanın-
da da stratejilerin hızlıca tamamlanması ge-
rekiyor" açıklamasını yaptı. Değişen tüketici 
davranışlarında nüfusun çok etkili olduğunu 
belirten Aygün, "Misafirlik anlayışı tamamen 
değişti. Geçmişte her hafta sonu ya birilerine 
misafirliğe gidilirdi ya da size misafir gelirdi. 
Eskiden Almanya'daki Türklerin çocuk orta-
laması 4'tü, bugün iki. Evde alışverişi yapan 
artık 4 çocuğu veya ebeveynler için alışveriş 
yapmıyor. Bu değişimi gören öncü marketler 
farklı formatlar denemeye başladı. Örneğin 
Alman indirim marketleri mağazalarında 
Türk ürünleri için ayrı raflar hazırlıyor. Hat-
ta helal ürün satmak için büyük bölümler 
oluşturuluyor. Aynı yaklaşım Fransa'da da 
mevcut. Bu girişimi, marketinde yemek katı 
açarak ülkelerin yöresel lezzetlerini sunan 
girişimciler de oldu" dedi.

Avrupa'daki göçmen nüfusu göz önünde 
bulundurularak etnik lezzet hizmeti veren 
kurumların ön plana çıktığını söyleyen Tan-
ju Aygün, “Bugün 25 milyon olan Müslüman 
nüfusu, 2050'de 50 milyon olması bekleni-
yor. Bugünden marketlerinde etnik lezzetle-
re ve ürünlere yer veren girişimciler cirosunu 
artırıyor. Avrupa'da Türk etnik pazarı mağa-
za sayısı %17 azalmasına rağmen, 2009'dan 
bugüne %11 büyüdü” açıklamasını yaptı.

Organizasyonda Avrupa perakende sektö-
ründe 23 yıldır hizmet veren Matvärlden’in 
CEO’su Dr. Muhittin Taylı, ulusal ve indirim 
marketleri rekabetinde izledikleri strateji 
ile 2017’de yılın marketi ödülünü kazanma 

başarısının hikayesini katılımcılarla paylaş-
tı. İsveç'te faaliyet gösteren Matvärlden'in 
2 şube ile yıllık toplam 80 milyon euro ciro 
gerçekleştirdiğini, 2026'da 8-10 mağazaya 
ulaşarak 500 milyon euro ciroya ulaşma-
yı hedeflediklerini belirten Muhittin Taylı: 
"10 milyon nüfusu olan İsveç'te, 2 milyon 
göçmen yaşıyor. Matvärlden'i sadece İsveç 
düzeyinde değil, herkesi kucaklayacak bir 
formatta hizmet verecek şekilde kurgula-
dık. İsveç’te kişi başı tüketim yıllık 2 bin 300 
euro. Yıllık perakende satışları ise 25 milyar 
euro civarında. Göçmenlerin ortalama yıllık 
tüketimi ise 5 milyar euro. Sektördeki geliş-
melere baktığımızda küçük formatlar yerine, 
biz büyük formatla ilerledik. Mağazamızda 
bütün ülkelerin ürünlerine yer vermek için 
bir konsept çalıştık. Dünya kültürlerini tek 
çatı altında toplayan misyonumuz sayesinde 
ulusal ve indirim marketlerinin önüne geç-
meyi başardık” dedi.

Konuşmasında TPF'nin Türkiye'deki konu-
munu başarılı bulduğuna da değinen Mu-
hittin Taylı, hâlihazırdaki stratejinin yeni 
düzenlemelerle, tek çatı altında ve tek 
yürek halinde devam ettirilirse, sektörde 
liderliği sürdürebileceğini belirtti. İsveç'te 
indirim marketi formatının tutmadığına 
da değinen Muhittin Taylı şunları kaydetti: 
"İsveç'te pazarın %50'sini TPF oluşumuna 
benzer bir kurum sahiplenmiş durumda. 
İndirim marketlerinin pazardaki payı ise 
%6'yı geçmiyor. Bunun en büyük nedeni 
ise ülkeler geliştikçe, tüketici daha iyi alım 
gücüne ulaştıkça, indirim marketleri yeri-
ne ulusal ve yerel zincirlerin tercih edilme-
si. İsveç ile Türkiye'deki alışveriş alışkan-
lıkları hemen hemen aynı. Yerel ürünlerin, 
yerel lezzetlerin tek yürek halinde, doğru 
bir kurgu ile tüketicinin karşısına sunuldu-
ğunda TPF'nin de Türkiye'deki pazar payı-
nı artıracağını düşünüyorum."

Dr. Muhittin Taylı
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Türkiye Perakendeciler Federas-
yonu (TPF), 3 yıldır "Perakende 
insanla başlar, insanla biter" slo-
ganıyla perakende sektöründeki 
donanımlı ve kalifiye eleman ih-
tiyacını karşılamak, sektörün ge-
leceğini şekillendirmek için ülke 
genelinde düzenlediği eğitimleri-
ne hız kesmeden devam ediyor. 

Proje kapsamında bu yıl da Türkiye'yi il il 
dolaşacak olan TPF, İK yöneticileri için ayrı, 
kategori yöneticileri, uzmanları, mağaza 

TPF, EĞİTİM SEFERBERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

müdürü, müdür yardımcıları, mağaza yö-
neticileri için ayrı eğitimler verecek. TPF 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbi-
lek: “Yarın koltuklarımızı teslim edeceğimiz 
çalışanlarımıza ne kadar çok yüksek beceri 
kazandırabilirsek, 2023 yılı hedeflerimize o 
kadar hızlı ulaşabileceğiz. İçeriğini daha da 
geliştirdiğimiz bu yılki program kapsamın-
da yaklaşık bin 750 çalışanımızı eğiteceğiz” 
dedi

Perakende sektörünün sürdürülebilir büyü-
mesine ve sektöre yeni başlayan gençlerin 
mesleklerini uzun vadeli görmelerini sağla-
mak amacıyla 3 yıl önce eğitim seferberliği 

başlatan TPF, Türkiye genelindeki binlerce 
çalışanı için farklı başlıklarda kurguladığı 
eğitimlere devam ediyor. PERDER üyesi ye-
rel zincir marketlerde görevli İK yöneticile-
ri için ayrı, kategori yöneticileri, uzmanları, 
mağaza müdürü, müdür yardımcıları ve ma-
ğaza yöneticileri ayrı eğitimler kurgulayan 
TPF, bu yılki program kapsamında bin 750 
çalışanına eğitim verecek.

PERAKENDENİN GELECEĞİNE YÖN VERE-
CEKLER

Eğitmen Esat İhsan Kocager ve Taciser Ürer-
soy Fıstık'ın üstlendiği "Kategori ve Mağa-

Mustafa Altunbilek
TPF Başkanı
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za Yönetimi" etkinlikleri bu yıl da iki farklı 
bölüm ve günde gerçekleştirilecek. P&G 
ve Nutricia Anne Bebek Beslenmesi spon-
sorluğunda market müdürleri, müdür yar-
dımcıları, satın alma ve kategori yöneticileri 
için gerçekleştirilecek eğitimin ilk gününde 
Perakende Yöneticisinin Başarı Sırları, "Ku-
şakların davranışları”, "Takımın kadar güçlü-
sün", "Yeni yönetim modeli", "Yönetici tarz-
ları", "Güçlü Bağ Kurmak", "SDS (Sor, Dinle, 
Söyle, Cesaret, Takdir)" ve "Analitik, sosyal 
ve duygusal zeka" başlıklarında paylaşılacak.

PERDER üyesi işletme sahipleri sponsor fir-
maların bölge yöneticileri ile bir araya gele-
rek, işbirliklerini geliştirmek adına görüşme-
ler de yapacağı eğitimin ikinci bölümünde 
ise günümüz dünyasında perakende sektö-
ründe liderliğe giden yol katılımcılarla pay-
laşılacak. Tüm gün sürecek eğitimde Türkiye 
ve dünyada gıda perakendeciliği, peraken-
decilikte gelecek trendleri, ölçümleme, ana-
liz, perakendenin 3 önemli unsuru, liderlik 
davranışları, hizmet, ikna, etkileme ve satış 
liderliği için altın kurallar aktarılacak.

PERAKENDEDE İNSAN KAYNAĞININ 
GÜCÜ

İnsan Kaynakları Danışmanı Tuğba Camu-
zoğlu tarafından gerçekleştirilecek İK eği-
timlerinde mülakattan bireysel ve kurumsal 
kariyer planlamasına, çalışan memnuniye-
tinden İŞKUR teşviklerine, çalışan motivas-
yonundan işaret diline kadar İK süreçlerini 
kusursuzlaştıracak tüm başlıklar iki gün bo-
yunca çalışanlarla paylaşılacak. Şubat ayın-

da İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Ordu'da 
gerçekleşen eğitimlere mart ayında Çorum, 
Trabzon, İstanbul, Konya, Erzurum'da de-
vam edildi. Bölge illerde çalışan yöneticile-
rin de katılacağı İK ile Kategori ve Mağaza 
Yönetimi eğitimleri nisan ayı sonunda Ga-
ziantep’in ardından Van'da tamamlanacak.

Yerel zincirlerin sektörde yaşanan büyük re-
kabete karşı yakaladıkları başarıyı geleceğe 
de taşıyabilmek için başlatılan eğitim sefer-
berliğini her yıl geliştirerek devam ettiklerini 
belirten TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Altunbilek: "Sektörümüzü her anlama 
geleceğe hazırlayacak en önemli anahtarın 
eğitim olduğuna inanıyoruz. Yarın koltukla-

rımızı teslim edeceğimiz çalışanlarımıza 
ne kadar çok yüksek beceri kazandırabi-
lirsek, 2023 yılı hedeflerimize o kadar hız-
lı ulaşabileceğiz. 3 yıl önce başlattığımız 
seferberlik süresince, marketlerimizde 
görevli tüm yöneticilerimize, çalışanları-
mıza dokunduk. Yerel zincirler olarak ya-
kaladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak, 
koyduğumuz hedeflerin ötesine geçebil-
mek adına personelimize üst seviyede 
beceri kazandırmayı önemsiyoruz. Tür-
kiye çapında organize ettiğimiz eğitim-
lerimize yüksek katılım gösteren çalışan-
larımıza, eğitmenlerimize ve desteklerini 
esirgemeyen sponsorlarımıza teşekkür 
ederim” dedi.
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Lüks otomobil endüstrisinde devrim niteli-
ğindeki ilk yeni Rolls-Royce Phantom Türki-
ye'ye doğru yola çıktı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da basına 
tanıtımı yapılacak olan otomobil, Kuruçeş-
me'deki Royal Motors Showroom'unda ye-
rini alacak.

Yeni Phantom DNA'sını estetik duygusu ve 
sanat anlayışının tüm inceliklerini izleyen 
çağdaş bir tasarım yorumuyla sunuyor. Ta-
mamen yeni olan alüminyum lüks mimarisi 
daha katı, daha sert ve ileri teknolojisi ile 
Rolls-Royce kültürünün kuşaklar arası deva-
mını da sağlıyor.

Sir Henry Royce, 1925 yılında Rolls-Royce 
Phantom'u piyasaya sunduğu andan itiba-
ren, dünyanın en iyi otomobillerinin ilk ör-
neklerinden biri olarak kabul ediliyor.

92 yılı aşkın bir süredir otomobil tutkunlarını 
dünyanın en belirgin tarihi anlarına götürü-
yor.

Yıllarca süren mühendislik, ileri seviyede si-
hirli halı sürüşünü sunarken, Rolls-Royce'un 
mimari ve oransal çizgisini garanti altına alı-
yor.

ilk yeni 
rolls-royce 
pHantom 
türkiye'ye 
doğru yola 
çıktı 
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Yeni Phantom ''Galeri" ile muhteşem bir 
ısmarlama özelliğine de sahip

Lüksde benzeri görülmemiş bu yeni konsept 
için otomobilin gösterge paneli son 100 yıl 
içinde ilk kez yeniden yorumlanıyor.

Koleksiyonerlerin sanat eserleri, Phantom'un 
iç dünyasının merkezindeki bir galerinin ge-
nişliğini yansıtan tek camın içine yerleştirili-
yor.

Ünlü objelerin tasarlayıcısı Rolls-Royce, lük-
sün kişiye özel olduğuna dair perspektifine, 
estetik ve görsellik ile sanatsal nitelik kazan-
dırmaya devam ediyor.
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Başkentin gözde yerleşim yerlerinden Beytepe’de hayata 
geçirilen Duru Beytepe, kaliteli yaşamın anahtarını sunu-
yor. Toplamda 47.276 m2’lik arazi üzerine kurulan ve 484 
daireden oluşan proje, bünyesinde barındırdığı çocuk oyun 
alanları, sosyal yaşam alanları ve sağlıklı yaşam alanları ile 
fark yaratıyor. 484 konuttan oluşan Duru Beytepe, arazi bü-
yüklüğünün %84’lük kısmının yeşil alan ve peyzaj alanlarına 
ayrıldığını kaydeden Tona Yapı Safe İnşaat Ortaklığı İcra Ku-
rulu Başkanı İlhan Erdal, “2+1’den 5+1’e kadar sunmuş oldu-
ğumuz konut seçeneklerimiz ile vatandaşlarımıza kaliteli bir 
yaşam sunuyoruz. Modern yaşamın yansımaları projede ku-
sursuzca detaylandırılırken aynı zamanda da doğanın huzur 
veren yapısı ile birlikte vatandaşlarımızın ilgisine sunulmuş 
oluyor” ifadelerini kullandı.

Çocuk oyun alanları ile sevdikleriniz güvende

Konseptinde barındırmış olduğu oyun alanları ile mahalle 
kültürünü yaşatmaya çalıştıklarının altını çizen İlhan Erdal, 
bu sayede çocukların sosyal bireyler olarak yetişebildiklerini 
belirtti. Erdal, sözlerine şöyle devam etti: “Projede yer alan 
Çocuk Oyun Alanları, Ağaç Ev, Güneş Meydanı, Satranç Mey-
danı, Çocuk Plajı, Evcil Hayvan Bahçesi ve Kuş Evleri, Meyve 
Bahçeleri, Su Parkuru, Adrenalin ve Denge Parkuru ile çocuk-
larımıza doğal oyun alanları sunuyoruz. Siesta Köşesi ile ise 
hem çocuklara hem de ailelere doğanın içinde dinlenebile-
cekleri alanlar oluşturuyoruz. Projede yer alan sosyal dona-
tı alanlarının dışında planlanan kütüphane ve etüt merkezi 
çocukların bireysel yeteneklerini geliştirebilmesine imkân 
sağlamayı hedefliyoruz”

doğanın kalbinde, şeHrin merkezinde “duru beytepe”
Tona Yapı ve Safe İnşaat A.Ş ortaklığı ile Beytepe’de hayata geçirilen Duru Beytepe, huzurlu ve güvenli 
yaşamın kapılarını aralıyor.

İlhan Erdal
Tona Yapı Safe İnşaat Ortaklığı 
İcra Kurulu Başkanı
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Sosyalleşmek artık bir adım uzağınızda

İlhan Erdal, Duru Beytepe’de kusursuzlukla tasarlanan, gü-
nün yorgunluğu ile stresinin atılabileceği sosyal aktivite 
alanlarının da olduğunu anlatarak “Yazlık Sinema ile nostalji 
rüzgarını yakalarken; Organik Hobi Bahçesi, Terapi Bahçeleri, 
Aromatik Bahçeler, Çim Amfi, Hobi Bahçesi alanlarında ise 
keyifle vakit geçirebileceğiniz alanlar oluşturduk. Bu alanları 
planlarken aynı zamanda evinize gelecek olan misafirlerinizi 
keyifle ağırlayabileceğiniz, toplantı odalarını ve davet salon-
larını da unutmadık” dedi.

Spor doğa ile birleşiyor

Her detayında kalitesi ile fark yaratan Duru Beytepe, sağ-
lıklı yaşama önem verenler için özel olarak tasarlanan doğa 
alanları ile de dikkat çekiyor. Açık ve kapalı spor alanları se-
çenekleri ile konut sahiplerinin karşısına çıkan Duru Beytepe, 
basketboldan futbola, tenisten bisiklet parkuruna kadar bir 
çok olanağı da kullanıcılar ile buluşturuyor. Yürüyüş, koşu ve 
bisiklet yolu seçeneklerinin doğa ile iç içe spor yapma imkanı 
sunduğunu belirten İlhan Erdal: “Yüzme havuzu, masa tenisi 
salonu, fitness center, spa merkezi ve açık hava spor alanları 
kalabalıktan uzakta kendisine zaman ayırmak isteyenleri ke-
yifli bir yolculuğa çıkarıyor” dedi.
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Çocuklar teknolojiyle ne zaman tanışmalı 
diye sorulduğunda, genel kanının çocuk-
ların okula başladığı ilk yıllar olduğu gö-
rülüyor. Öte yandan her 10 kişiden 7’si 
okulların teknolojiyle ilgili yeterli eğitim 
vermediğini düşünüyor. Teknolojik eği-
timin yetersiz kalması, internet kullanım 
davranışlarında da kendini gösteriyor. 
Araştırmaya katılanların geri dönüşleri 
gösteriyor ki insanlar internet ortamına 
fazla güvenmiyor. Her ne kadar doğru 
şekilde kullanıldığında ciddi güvenlik so-
runları oluşturmasa da, fotoğraf ve lokas-
yon dahil kişiye özel herhangi bir bilgiyi 
internette paylaşırken insanlar iki kere 

TÜRKİYE’NİN 
TEKNOLOjİ 
İLE İMTİHANI

düşünüyor. Sonuçlara bakıldığında; her 10 
kişiden 7’si kişisel bilgilerini internette pay-
laşmayı, 6’sı ise internet alışverişi sırasında 
kredi kartı bilgilerini paylaşmayı güvenilir 
bulmuyor. Yine de en şaşırtıcı sonuç, her 10 
kişiden 6’sı, fotoğraflarını dahi paylaşmak 
için interneti güvenli görmüyor. Bu neden-
le insanlar fotoğraflarını herkese açık halde 
değil, sadece seçtikleri kişilerle paylaşmayı 
tercih ediyor.   

Araştırmaya katılan her 2 kişiden 1’i Tür-
kiye’nin dünya genelinde teknolojinin ge-
lişmesinde ve ilerlemesinde az katkısı ol-
duğunu düşünüyor. Diğer taraftan her 4 

kişiden 1’i ise önemli katkılarda bulundu-
ğunu düşünüyor. 

Teknolojinin geleceği belirlediği günü-
müzde, halkımızın Türkiye’deki teknolo-
jiye ve teknolojik eğitime bakışında kimi 
zaman iyimser kimi zaman da kötümser 
bakış açılarının hakim olduğu görülüyor. 
Verilen devlet destekleriyle teknolojik 
yatırımların desteklenmesi, dünya gene-
linde teknolojiye katkılarımızı artırdığımız 
bakış açısını kuvvetlendiriyor. Diğer taraf-
tan okullardaki teknolojik değişimin daha 
da hızlanması önemli bir beklenti olarak 
karşımıza çıkıyor. 

NG Araştırma şirketi, www.ben-
derimki.com online kamuoyu 
araştırma platformu üzerinde 
Türkiye’nin demografisini yansı-
tacak şekilde ve 750 kişinin katı-
lımı ile Aralık 2017’de bir araştır-
ma gerçekleştirdi. Araştırmanın 
en çok göze çarpan sonucu; 
Türkiye’nin eğitimde teknolojiye 
yeteri kadar yer vermediği fikri-
nin ön plana çıkması oldu. 
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Dijital dönüşümün gelecekte daha da arta-
rak tüketicilerin sosyal ve kişisel hayatlarını 
büyük oranda etkileyeceğini ve bu dönü-
şümden küçüklü, büyüklü tüm perakende 
kuruluşlarının etkileneceğini belirten Erdör, 
perakende sektörünü bekleyen gelişmeleri 
sıraladı:

Çalışansız dükkanlar

İçeride çalışanların olmadığı, QR code ile 
ürünlerin okutularak ödeme yapılabildiği ve 
işlemlerin çok daha hızlı yapıldığı çalışan-
sız dükkanların ilk adımları yakın zamanda 
atıldı. Mağazadan tüketicinin aldığı ürünleri 
tespit etmek için yazılım altyapısı ve sensör-
ler kullanarak çalışan bu dükkanlara girerken 
tüketicilerin yapması gereken tek şey, mar-
kanın oluşturduğu aplikasyonunun kullan-
ması olacak.

Shoppable Videos

Tüketicilerin firma tarafından yayınlanan vi-
deo üzerinden beğendiği ürünü sanki web 
sayfasındaymış gibi seçip sepete atarak alış-
verişini tamamlayabildiği Shoppable Videos 
gelecekte e-perakende sektöründe sıkça 
kullanılan uygulamalar arasında yerini ala-
cak.

Yüz Tanıma Sistemi

Walmart’ın uygulamaya başladığı ve müş-
terilerinin mutlu olup olmadığını gözlem-
leyerek müşteri deneyimlerini iyileştirmeyi 
amaçladığı Yüz Tanıma Sistemi (Facial Re-
cognition Camera) gelecekte perakende 
sektöründe yaygın olarak kullanılacak.

Artırılmış Gerçeklik

Müşterilerine yeni deneyimler sunmaya 
çalışan perakende markaların kullanmaya 
başladığı, Artırılmış Gerçeklik (Augmented 
Reality) son zamanların öne çıkan, peraken-
de sektörünün popüler konularından biri. 
Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, 
sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine 
bindirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz Ar-
tırılmış Gerçeklik, müşterilerle bağlantı kur-

ma ve katılımı artırma açısından yenilikçi ve 
yaratıcı bir yol olarak kabul ediliyor. Bu tek-
nolojinin yaratacağı pazarın, 2022 yılına ka-
dar 117.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

QR Kod kullanımı artacak

Eskisinden daha kolay kullanımı olan ve her 
cihazdan rahatlıkla okunabilen kodlar yani 
QR Kod kullanımı artacak. Markalar vermek 
istedikleri pazarlama mesajlarının veya web 
sayfa adreslerinin olduğu bu kodları ambalaj 
üzerine yerleştirmeye başlayacaklar.

Dropshipping’e ilgi artacak

Stoksuz satış olarak da ifade edilen ve son 
zamanların e-ticarette yükselen trendlerin-
den olan Dropshipping’e ilgi daha da ar-
tacak. Stok tutmak yerine, ürünlerin teda-
rikçinin deposundan müşteriye ulaşmasını 
sağlayan Dropshipping modelini kullanarak 
e-perakende yapacak marka sayısı artış gös-
terecek.

Daha çok chatbot, daha çok iletişim

2017 Chatbot Raporu’na göre, tüketicilerin 

çoğunluğu (%57) chatbot'ların varlığından 
haberdar, üçte biri ise (%35) chatbot’ların 
daha fazla marka tarafından kullanıldığı-
nı görmek istiyor. Yapay zeka formlarının 
hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlaya-
bileceğimiz Chatbot’lar, telefon ve bilgisa-
yarlarımızı kullanma biçimimizi kesin olarak 
değiştirecek gibi gözüküyor. Chatbot’lar, 
gelecekte tüketicilerin söylediklerini çok kısa 
sürede analiz edecek ve tüketicilerin istekle-
rini yerine getirmek için onları yönlendirecek 
uygulamalar olarak perakende sektörünü 
etkileyecek.

Ses ile arama özelliği yaygınlaşacak

Kelime ile aramanın daha da gelişmiş hali 
olan "görselle arama", e-perakendenin yük-
selen trendlerinden biri olacak. Örneğin eli-
nizde beğendiğiniz montun bir resmi varsa, 
dilediğiniz bir e-perakende sitesine girerek, 
resmi bu siteye yükselebileceksiniz. Site yük-
lediğiniz resme yakın tüm ürünleri ekranınız-
da size sunuyor olacak. 2020’ye doğru ise 
“ses” ile arama özelliği e-ticaret sitelerinde 
arama opsiyonu olarak karşımıza çıkacak. 
Sesli arama özelliğiyle istediğimiz ürünleri 
kolayca aratabileceğiz.

 

perakende 
sektörünün 
Geleceğinde 
neler olacak?

Dijital dünyanın fikirlerimizi, alışkanlıklarımızı, çalışma biçimlerimizi, iş sü-
reçlerini ve satın alma davranışlarımızı etkilediği ve yeni bir dönemin 
içinde olduğumuzu belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Con-
sultancy kurucusu Murat Erdör, bu dönüşümden en çok etkilenecek 
sektörlerin başında gelen perakende sektörünü yakın zamanda bek-
leyen gelişmeleri ve yenilikleri paylaştı. 

Murat Erdör
Dijital Dönüşüm Danışmanı ve 
Me Consultancy kurucusu
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Retro ve vintage modellerle ya-
pılan tasarımları değerlendiren 
Moda Tasarımcısı Seren Erdoğan, 
eskiye takılı kalınmaması gerekti-
ğini söyledi.

Moda tasarımcılarının sık sık başvurduğu 
vintage desenlere saygı duyduğunu söyle-
yen genç moda tasarımcısı Seren Erdoğan, 
“Retro ve vintage modeller önümüze tekrar 
tekrar çıksa da ben bu tarz tasarımları sevi-
yorum. Bu konseptte çalışan tasarımcılara 
saygı duyuyorum. Ama ben eskiye takılı kal-
mıyorum” dedi. Kendi tasarım çalışmalarında 
daha modernize figürler kullandığını belirten 

modada eskiye takılı kalma!

Erdoğan, tasarımlarını oluştururken öz gü-
veni yüksek kadınları ilham kaynağı aldığını 
söyledi. Retro tasarım çalışmaları yaparak 
eskiye dönmek istemediğini açıklayan genç 
tasarımcı, modanın ilerlemesi için daha mo-
dernize çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Favori Rengim Siyah”

Modanın renkli dünyasında en sevdiği ren-
gin siyah olduğunu söyleyen Seren Erdoğan, 
“Bütün kıyafetlerim siyah ve siyah giydiğim 
her parça benim vazgeçilmezim. Tasarımla-
rımda ağırlıklı olarak siyaha yer versem de 
birçok renkli ve ışıltılı parçalar koleksiyonla-
rımda yer alıyor” dedi.

Seren Erdoğan
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McDonald’s yeni restoran açılışları ile Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. İstan-
bul’daki 106’ncı restoranı olan McDonald’s’ın Pangaltı şubesi açıldı. Restoran, 240 
metrekarelik alanı, kahvaltı hizmeti ve 27 çalışanıyla haftanın 7 günü 07.30-02.00 sa-
atleri arasında hizmet verecek.

“Amacımız her bakımdan misafirlerimize keyifli bir restoran deneyimi yaşatmak” diyen 
McDonald’s Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “McDonald’s olarak önceliğimiz misafirle-
rimize, dekordan sunduğumuz ürünlerin lezzetine, ürün ve servis kalitemizden gıda 
güvenliğine kadar her şeyi titizlikle ulaştırmak. Pangaltı şubemizle de ailelerin her yaş-
tan üyeleri ile rahat vakit geçirebilecekleri bir ortam sunacağımıza inanıyorum.” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ 
30 YILI GERİDE 
BIRAKAN 
MCDONALD’S’IN 
255’İNCİ 
RESTORANI 
PANGALTI’DA 
HİZMETE GİRDİ
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kaçuV sosyal sorumluluk projesi
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Pamela, eskiyip eksilmeyecek şarkıların yer aldığı “Yara” 
albümünü 23 Ocak Salı günü Pasaj Müzik etiketiyle ya-
yınlandı. Her dönemin en parlak müzik akımı olan ara-
besk ve fantezi müziğin kendine özgü ruhundan ve tav-
rından uzaklaşmadan modern bir sound anlayışı içinde 
kaydedilen “Yara” da, dokuz şarkı ve bir remix versiyon 
olmak üzere on şarkı yer alıyor.

19 Ocak Cuma günü itibariyle Pamela’nın “Yara” albümü 
dijital dünyada sadece Fizy’den müzikseverlerin beğeni-
sine sunuldu.

Geçtiğimiz yıl Ümit Besen ile birlikte seslendirdiği “Seni 
Unutmaya Ömrüm Yeter mi” şarkısının yakaladığı başa-
rıdan sonra yayınlandıkları dönemde çok sevilmiş; “Kal 
Benim İçin”, “Senden Önce de Ağladım”, “Zalim”, “Taht 
Kurmuşsun Kalbime”, “Sen Olmayınca”, “ Konuşsana Bir 
Tanem (Neden Susuyorsun)”, “Unutamadım”, “Ağla Hali-
me”, “Sarhoş” gibi şarkılar Pamela’nın etkileyici vokali ile 
farklı bir atmosferde buluştu.

Pamela’nın içtenlikle yeniden yorumladığı şarkılar, her 
darbe alışında güçlenen insanlar gibi bu yeni üslup ile 
devleşmiş. Bir buçuk yıla yakın süren stüdyo sürecinde, 
Harem’s müzisyenleri; Gökhan Tümkaya, Efe Demiryo-
ğuran ve Hüseyin Cebişçi ile şarkılar yeni bir sound ile 
yeniden keşfedildi

İlyas Keçeci, Erkan Besen, Ümit Besen, Ersay Üner, Orhan 
Akdeniz, Şemsettin Polat, Hamza Dekeli, Mehmet Aslan, 
Hakan Yekta Polat, Şakir Aslan, Burhan Bayar, Ülkü Aker; 
“Yara” albümünde yer alan söz yazarı ve besteciler.

Pamela: “Onlar bize her aşktan 
bir yara alsak da cesurca sevmeyi 
öğrettiler her seferinde”
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İbrahim Tatlıses sonrası Pamela yorumu ”Kal Benim 
İçin”

Türkiye’nin en önemli yorumcularından İbrahim Tatlı-
ses’in 2004 yılında seslendirdiği zaman büyük ses ge-
tiren kült şarkısı “Kal Benim İçin”, 14 yıl sonra Pamela 
yorumuyla yeniden gündemde.

“Yara” albümünün ilk video klip şarkısı olarak seçilen, 
sözü ve bestesi İlyas Keçeci’ye ait olan “Kal Benim İçin”in 
video klip çekimi İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönet-
menliğinde iki günde tamamlandı.

Geçmişte aldığı her yarayla daha da güçlü hale gelen, 
aşklarıyla hayata tutunan insanların ruhunu yansıtan al-
bümün kapak fotoğrafları Eren Yiğit’e ait. Albümün olu-
şum süreci boyunca Pamela’nın duygu ve düşüncelerini 
kaleme almak için tuttuğu notlar, orijinal haliyle albüm 
içinde yer alıyor. Albüme başlarken sanatçının paylaştığı 
bir yazı albümün habercisi niteliğinde;

“Uzaklaşmak değil zor olan
Yakınlaşmak zor
Duvarlar, yaralar
Aramızda. 
İnsan alt üst olur mesafe kısalınca…
Savunmasız kalp atışları
Arasında…
Gitmek değil zor olan
Ben buradayım diyebilmek zor
Bu kadar basit aslında”
 
Pamela, eser sahiplerine vefasını da albüm kartonetinde 
şu sözleriyle dile getirdi: “Dinlediğimiz şarkılar dokun-
duğumuz insanlardan silinmez, her şarkı başka bir ismi 
başka bir hayatı hatırlatır. Biraz yara alsa da ayakta dura-
bilir insan böylece her şarkı çaldıkça. Bu albümü içimden 
geldiği gibi söylememe imkan veren arabesk ve fantezi 
müziğin unutulmayacak dev isimlerine adıyorum. Onlar 
bize her aşktan bir yara alsak da cesurca sevmeyi öğret-
tiler her seferinde”
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Akdeniz programları, erken rezer-
vasyonun ilk döneminde en çok 
ilgi gören gemi seyahatleri ara-
sında. Bunun en önemli sebebi, 
Akdeniz’in damak tadımıza en 
uygun lezzetlerin bulunabildiği, 
sıcakkanlı insanları ile öncelik-
li keşfedilmesi gereken coğraf-
yalardan biri olmasıdır. Akdeniz 
coğrafyası, Avrupa kıtasından 
Afrika’ya kadar uzanan, farklı 
yaşam tarzları ve değişik kültürle-
rin sentezi ile bir seyahatten çok 
daha fazlasını vaat eder. Bu po-
püler coğrafya, sadece dünya-
nın en çok ziyaret edilen kentler-
den ibaret olmayıp, birbirinden 
güzel adalar, muhteşem bir iklim 
ve deniz-güneş tatili için de en iyi 
seçeneklerden biri olarak gemi 
yolcuları tarafından tercih edil-
mektedir.

erken rezerVasyonda 
akdeniz fırsatı
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Kısa zaman içerisinde daha fazla yer göre-
bilmeyi isteyen yolcuların, ilk tercihi de bir 
gemi seyahati olmaktadır. Bavul aç-kapa 
derdi olmadan, uzun ve yorucu otobüs yol-
culukları olmadan, her sabah dinlenmiş bir 
şekilde yeni bir limana uyanıp, keyifle gezme 
imkanı sunar gemi seyahatleri. MSC Crui-
ses’un düzenlediği, 7, 10 ve 12 gecelik Ak-
deniz programlarında, aynı seyahat içinde 5 
ülkeye kadar görme şansınız olabilir. Böylece 
seyahat severler, hem dinlenebilir, hem de 
kısa zamanda daha çok yer görebilirler.

MSC Cruises Akdeniz gemi seyahatleri kap-
samında, Valencia, Venedik, Casablanca, Ko-
tor, Marsilya, Malaga, Barcelona, Roma (Civi-
tavecchia), Cannes, Lizbon, La Spezia, Napoli 
ve Cenova gibi popüler şehirleri keşfederken, 
bunların yanı sıra Akdeniz’in en keyifli adala-
rı olan Palma de Mallorca, Kanarya Adaları, 
Sardunya, Sicilya, Korsika ve Malta’yı da keş-
fetme imkanı sunuluyor. Hatta Yunanistan’ın 
popüler kentleri Pire (Atina), Santorini, Corfu 
ve Katakolon da Akdeniz seyahati içinde po-
püler kentlerle birlikte gezilebilir, bir Yunan 
Adaları gemi seyahati, Akdeniz dokunuşları 
ile daha renkli ve sıra dışı bir tatile de dö-
nüşebilir.
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Beko 2014 yılından bu yana sür-
dürdüğü FC Barcelona sponsor-
luğunu, 2018-2019 sezonundan 
itibaren üç sezon daha uzattı-
ğını duyurdu. Kapsamı genişle-
yen yeni anlaşmayla Beko, FC 
Barcelona’nın global üç ana 
sponsorundan biri oldu. FCB’nin 
yıldız oyuncusu Gerard Piqué ise 
Beko’nun küresel sosyal girişimi 
‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ proje-
sinin kampanya elçisi olacak.

Avrupa solo beyaz eşya pazarının lideri 
Beko, FC Barcelona (FCB) ile 2014 yılından 
bu yana süren sponsorluk anlaşmasını yeni-
ledi. Beko, 2018-2019 sezonundan itibaren 

üç sezon sürecek sözleşmeyle FCB’nin global 
üç ana ortağından biri oluyor.

Yenilenen anlaşma kapsamında, Beko logo-
su FC Barcelona formasının sol omzunda yer 
almaya devam ederken, Beko dünya çapında 
300 milyonu aşkın taraftarı bulunan FCB’nin 
Resmi Ev Aletleri ve Resmi Antrenman Orta-
ğı da oldu.

Beko, FCB sponsorluğuna başladığı 2014-
2015 sezonundan itibaren İspanya paza-
rında istikrarlı bir büyüme çizgisi yakaladı 
ve pazardaki ilk üç oyuncu arasında girdi. 
Sponsorluk, Avrupa solo beyaz eşya pazarın-
da zirvede yer alan Beko’nun global marka 
bilinirliğine özellikle Asya-Pasifik, Ortadoğu, 
Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinde olumlu 
katkı sağladı.

Camp Nou’da düzenlenen imza töreninde 
konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Ali Y. Koç: "Geride bıraktığımız 

BEKO FC 
BARCELONA’NIN 
GLOBAL ANA 
SPONSORU 
OLDU



165

 Haberler / MALl&MOTTO 

dört yılda son derece verimli bir iş birliğine 
imza attık. FC Barcelona sportif başarısını is-
tikrarlı bir şekilde artırırken, Beko da global 
marka pozisyonunu dünya çapında güçlen-
dirdi. Her iki marka da sporun birleştirici ve 
iyileştirici gücüne yürekten inanarak, sporun 
temsil ettiği değerleri attıkları her adıma ta-
şıyor. Yeni dönemdeki ortaklığımızın, küresel 
başarılarımızı ve sağladığımız toplumsal kat-
ma değeri artıracağına inanıyoruz” şeklinde 
konuştu.

FC Barcelona Başkanı Josep Maria Barto-
meu ise: “Bugün lider küresel bir marka olan 
Beko ile stratejik bir ortaklığa imza atmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 2014’ten bu yana 
samimiyet ve güven üzerine kurulu bir iş bir-
liği geliştirdik. Kulübümüzün bu dönemde 
kaydettiği sportif başarılar ve küresel etkile-
şimde Beko’nun da önemli rolü var. Sonuç 
olarak Beko, Nike ve Rakuten ile birlikte ana 
sponsorluğumuzu üstlendi. Bu süreç büyük 
gayrimenkul projemiz Espai Barça ile birlikte 
pozisyonumuzu dünya genelinde daha da 
güçlendirecek diğer stratejik projeler için de 
önemli bir adım” dedi.

Gerard Piqué Kampanya Sözcüsü

Beko ve FCB’nin kısa süre önce duyurduğu 
küresel sosyal girişimi ‘Şampiyonlar Gibi Bes-
len’ (Eat Like a Pro) projesi de yeni sponsor-
luk döneminin temel odaklardan biri olacak. 
‘Şampiyonlar Gibi Beslen’ girişimi, çocukların 
hayran oldukları sporcuları örnek alarak sağ-
lıklı beslenmelerini ve sporu hayatlarının bir 
parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Barselona’daki basın toplantısında, dünya-
da hızla artan çocukluk dönemi obezitesine 
karşı farkındalık yaratmayı hedefleyen girişi-
min global kampanya yüzünün FCB’nin yıldız 
oyuncusu Gerard Piqué olacağı duyuruldu.

Basın toplantısında söz alan Gerard Piqué: 
“Sağlıklı beslenme ve doğru egzersiz hem 
profesyonel bir sporcu hem de iki çocuk ba-
bası olarak hayatımda çok önemli bir yere 
sahip. Küresel bir sorun haline gelen çocuk-
luk dönemi obezitesi endişe verici boyutlara 
ulaştı. Mevcut eğilim devam ederse, bu so-
run katlanarak büyüyecek. Beko ve kulübü-
mün küresel çapta başlattığı bu kritik müca-
delenin parçası olmaktan onur duyuyorum” 
dedi.

Camp Nou’daki imza töreninde Koç Holding 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, 
FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu 
ve Gerdard Piqué’nin yanı sıra, Koç Holding 
A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih 
Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan 
Bulgurlu, Arçelik A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun 
ve Arçelik A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörü 
Zeynep Özbil hazır bulundu.
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Herkes gider kayağa biz gideriz güneş al-
tında yanmaya! Kışın herkes tir tir titrerken 
kar soğuğunda, ister misin çatlatalım mesai 
başındakileri okyanus kıyılarında? ‘Instag-
ram’ın da hakkını verelim, story neymiş gös-
terelim; sürelim güneş kremlerini tepeden 
tırnağa, denizin, güneşin tadını çıkaralım.

Paltoları burada bırakıp, sıcak iklimlere yol 
alıyoruz. Oralarda bir şort bir tişört kâfi, ma-
lum yaz tatiline gidiyoruz. Kışın kireç gibi 
bembeyaz suratlarla gezerken herkes, kar-
lar arasında esmer tenimizle kendimizi belli 
ediyoruz. Çok eğlenceli olacak çok, aslında 
rüya gibi!

Boşuna dememişler “İnsan dediğin kuş mi-
sali” diye, atlayıp uçağa zamanda geri gidi-
yor, yaz aylarına dönüyoruz! İster çılgınlık 
olsun adı, ister tatlı bir kaçamakla cümle ale-
mi kıskandırmacılık, haydi başlıyoruz!

Dominik Cumhuriyeti
Artık ülkemizde Dominik’i bilmeyenimiz, iki 
lokma yemek peşinde kendilerini paralayan 
şehirli gençlerin, kokonat cennetinde çektik-
lerini duymayanımız yok! Karayipler’de yer 
alan ada ülkesinde deliren survivor halkını 
bir kenara bırakıp program boyunca gös-

KIŞ ORTASINDA ‘YAZ TATİLİ’ YAPABİLECEĞİNİZ YERLER
Herkes kayağa giderken, Ligarba Turizm tatil severleri, kış ortasında güneş altında yanmaya davet ediyor. 
Atlayıp uçağa zamanda geri gidiyor, yaz aylarına dönüyoruz!

Tayland

Dominik

Maldivler
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terilen doğa manzaralarına odaklanalım ve 
yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varken, 
karnımız tok, sırtımız pekken o cennetin se-
fasını nasıl süreriz bir hayal edelim.

Ülkemizde mevsimin kış, soğuğun sıfırın al-
tında seyrettiğini unutmadan, mavinin deri-
nine, yeşilin sakinine, sıcağın kemiklerimizi 
ısıtanına bir güzel doyalım! Haydi Dominik’te 
harika bir kış tatili yapalım! Çok özenirseniz 
birkaç parkur koşup, çamurlara da batarız! 
Biz de ‘survivor’cılık oynarız.

Maldivler
Bir dönem gitmeyeni dövüyorlar diye her-
kesin hücum ettiği, Türkiye’de klip çeken 
sanatçının muhakkak bir kare olsun Maldiv-
ler’den mavilik eklediği, pek popüler balayı 
kıyısı!

Hint okyanusunun mavili yeşilli sularına fır-
satı olup gitmeyen, göz alabildiğine plajla-
rında şansı varken yatıp yuvarlanmayan zor 
bulunur, böyle yere de gitmeden ölmek 
yaşama ihanet olur! Cennet nasıl bir yer di-
yen olursa, işaret parmağınızı bir Maldivler 
fotoğrafına doğru tutup, bakınız demeyi ih-
mal etmeyiniz. Zira burası dünyanın cenneti 
olmaya aday güzellikte.

Türklerin akınına uğramasının sebebi, bize 
geçiş serbestliği olabilir! Eskiden Maldivler 
el yakardı, şimdi güney sahillerinden pek de 
farkı yok! Yani dememiz o ki; kışın harika bir 
tatil alternatifi olarak şurada dursun!

Dubai
Lüksün, ihtişamın, ceplerden saçılan, cam-
lardan taşan paranın merkezinde sıra; Du-
bai’de! Sanmayın plazaların gölgesinde, yat 
limanlarının kıyısında, güney sahilleri esintisi 
serinlik getirecek, burası develerden serap, 
kumlardan vaha görmenizi sağlayacak, çöl 
sıcaklarının sahibi bir marka cenneti! Hem 
tatil hem de dünyanın en ünlü markalarını 
kolayca bulabileceğiniz muazzam bir alış-
veriş için, bir taşla iki şişe devirmek için Du-
bai’ye hareket ediyoruz!

Bırakınız gökler kuşların olsun, varsın kanat-
ları özgürlük için açılsın! Tatile gidiyorsunuz 
madem, fazla gürültü çıkmasın! Beriki bilgi-
sayar ister, öteki telefon, yanındaki VR; hiç 
uğraşıp yükünüzü artırmayın! Dört saatlik 
yolculuktan sonra ver elini deniz, plaza man-
zaralı plajlar, kavurucu sıcaklar! Vize zaten Li-
garba ile çocuk oyuncağı, dert etmeye gerek 
yok!

Tayland
Ben sırf deniz için onca yol gidemem, bir gün 
plaj, iki gün deniz, üçüncü gün canım sıkı-
lır diyenlere, hem kültür turizmi, hem deniz, 
kumsal; istikamet ise tabi ki Tayland!

Sabah ilk iş kahvaltı sonrası birkaç kulaç, 
engin deniz, öğle saatlerinde tapınaklarıyla 
ünlü Tayland’da harika bir keşif, akşamüstü 

yine deniz, biraz da güneş, gece ışıklı so-
kaklarında gezi ve ilginç mutfağında muaz-
zam deneyimler! Her saat dopdolu, her gün 
heyecanlı, Tayland her anlamda doyurucu! 
Bangkok sahip olduğu sayısız Budist tapına-
ğıyla tam bir kültür turu vaat eder, Phuket 
kışın yaz tatili yapabileceğiniz plajlara sahip 
olmasının yanında, gece hayatıyla da namı-
na yaraşır bir eğlence sunar, Pattaya efsane 
plajlarıyla cennetinde yer açar!

Tayland tek kişilik dev bir orkestra gibidir; 
her telden çalar! Tatil için Tayland’ı seçenler, 
asla pişman olmazlar!

Küba
Cehaletin, diz çökmenin, özgürlüğünü kay-
betmenin yasak olduğu bir ülke düşünün, 
yoksulluktan dilenmek zorunda olan kim-
senin olmadığı! Mesela ırkçılık da görülmez 
orada, yeni model araba da. Ama sokakların-
da dans eden insanlar, neşeyle müzik yapan 
gruplar, bembeyaz kumlarla örtülü kumsal-
lar, bolca puro fabrikası görebilirsiniz!

Dünyanın en çok merak edilen çok kültür-
lü özgürlükler ülkesine gitmek ister misiniz? 
Hem de kışın, yaz niyetine? İşte orası Küba! 
İşten güçten tümüyle uzaklaşıp, modern 
kent yaşamıyla alakası olmayan bir sahada, 
el değmemiş bir ülke bulacaksınız! Pudradan 
kum, arıtma suyundan deniz yapmışlar onu 
da Küba’nın ortasına boca etmişler! Bir yanı 
da manavdan tazecik yeşilliklerle dolu! Böy-
le doğa, böyle ilginç kültür, böyle tatil kaçar 
mı? Kaçmaz! Yolumuz uzun, Küba tarihini 
okuyacak zamanımız bol, yanımıza uygun 
kitaplar almayı unutmayalım.

Dubai

Küba
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Kiğılı’nın yılbaşında düzenlediği 
hediye çekilişinde Audi A3 ka-
zanan talihli aracına kavuştu. 
Düzenlenen törende hediyeyi 
Medipol Başakşehir Teknik Direk-
törü Abdullah Avcı teslim etti. 
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Ab-
dullah Kiğılı ve Kiğılı CEO’su Hilal 
Suerdem’in de katıldığı davette 
keyifli ve duygu dolu anlar ya-
şandı. Suerdem, 2017 yılını ba-
şarıyla kapattıklarını, bu hediye 
çekilişiyle taçlandırdıkları başarı-
larını 2018’de yurt dışı atılımları ve 
yeni yatırımlarla sürdüreceklerini 
belirtti.

kiğılı taliHlisi audı a3’üne kaVuştu

Erkek hazır giyim sektörünün öncü markası 
Kiğılı tarafından yılbaşında düzenlenen he-
diye çekilişinde talihli isimler belli oldu. Çe-
kilişte Audi A3 kazanan Hayrettin Çakıcı’nın 
aracı, 20 Şubat Salı günü markanın Çayıro-
va’daki merkezinde gerçekleştirilen davetle 
kendisine teslim edildi. 

İlk iş arabayla Boğaz gezintisi

Oğlunun kendisi için başvuru yaptığını ve 
sonuca çok şaşırdığını belirten 57 yaşın-
daki talihli, “10 yıldır Kiğılı’dan alışveriş ya-
pıyorum. Bu çekilişi oğlum duymuş, benim 
adıma başvuru yapmış. Süreci o takip etti. 
Hayatımın bu dönemine kadar hiç şanslı 
biri olmamıştım. Bu yaşta böyle bir sürprizle 
karşılaştım. Bundan sonraki yaşamımda tüm 
kampanyaları takip edeceğim” sözleriyle se-

vincini aktardı. Çakıcı, arabayı aldıktan sonra 
ilk ne yapacağı sorusu üzerine, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde gezmeye gideceğini, 
ardından arabayı oğluna hediye edeceğini 
söyledi.

Sporcunun yanında

Çakıcı’ya aracını Kiğılı’nın da sponsorları 
arasında yer aldığı Medipol Başakşehir’in 
Teknik Direktörü Abdullah Avcı teslim etti. 
Avcı, “Sayın Abdullah Kiğılı’yı 30 yıla yakındır 
tanırım. 1990 yılında İstanbulspor’da yöne-
ticiliğimi yaptı. Çok saygın bir kişi olmasının 
yanında, Türk sporunun ve sporcusunun en 
büyük destekçisidir. Kiğılı da aynı şekilde her 
zaman spor dostu bir marka olmuştur. Bu 
durumun gelecekte de süreceğine eminim” 
dedi.

Hilal Suerdem
Kiğılı CEO’su

Hayrettin Çakıcı
Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü
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Kiğılı’nın Medipol Başakşehir’in de sponsor-
ları arasında yer aldığının altını çizen Avcı, 
“Kiğılı bizim resmi sponsorlarımız içerisinde 
yer alıyor. Böylesi bir markayla bir arada ol-
maktan, Kiğılı tasarımlarını taşımaktan çok 
hoşnut ve mutluyum. Üstelik Kiğılı ülkemizin 
herkesçe en çok takdir edilen kurumlarından 
biri. Bu güzel günde, müşterilerine de ne 
denli kıymet verdiğini bir kez daha göster-
miş oldu. Böyle bir organizasyonun içinde 
yer almak benim için çok değerli bir dene-
yimdi. Talihlimiz Hayrettin Ağabey’e kazasız 
belasız günler diliyorum” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

“Tek bir ceket, bir araba kazandırdı”

Davete Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdul-
lah Kiğılı ve markanın CEO’su Hilal Suerdem 
de katılım gösterdi. Abdullah Kiğılı talihliyi 
tebrik ederken, “Hayat böyledir işte, aldığınız 
tek bir ceket size bir araba kazandırdı. Hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 

Ekonomiye destek devam edecek

Suerdem ise, “2017 bazı belirsizlikler rağmen 
Kiğılı için iyi bir yıldı. Bu başarıyı taçlandır-
mak ve anlamlı bir hale getirmek için bir 
kampanya organize etmek, müşterilerimiz 
için farklı bir fayda yaratmak istedik. Bu gibi 
adımlarımıza ve dahası ekonomiyi destekle-
yecek hamlelerimize 2018’de de devam ede-
ceğiz. Mağazacılık zincirimizi genişletmek ve 
istihdama katkı sağlamak için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 80 yıldır kalite ve modayı tüm 
Türkiye’ye ulaştırmak için durmadan çalışı-
yoruz. Talihlilerimize Kiğılı’yı tercih ettikleri 
için teşekkürler. Umarım onlara bu hediye-
leriyle en güzel günlerinde eşlik edebiliriz” 
dedi.

Hediye çekilişinde Audi A3’ün yanı sıra, 
10 adet iPhone 8, 10 adet iPad ve 10 adet 
Playstation 4 Pro da talihli Kiğılı müşterileri-
nin oldu. Kazananların hediyeleri geçtiğimiz 
günlerde kendilerine ulaştırıldı.

Yurt dışı hedeflerini büyüttü

Törenin ardından Kiğılı’nın 2018 hedeflerine 
yönelik bilgiler veren Suerdem, bu yıl ata-
cakları adımlarla yurt dışındaki varlıklarını 
güçlendireceklerini, ülke içindeki mağaza 
sayısı ve istihdamda da artış gerçekleştire-
ceklerini vurguladı. Suerdem şöyle konuştu:

“2018’de yurt içinde 15, yurt dışında 10 ma-
ğaza açmayı hedefliyoruz. Böylelikle Türki-
ye’de 240, yurt dışında ise 36 noktada ola-
cağız. Özellikle yurt dışı bu yıl bizim için çok 
önemli. 2017’yi kapatırken Paris’teki ikinci 
mağazamızı açtık. Bu yeni yıldaki hedefleri-
mizin bir önizlemesi oldu diyebiliriz. Şimdi 
hem yeni pazarlara açılacağız hem hizmet 

verdiğimiz mevcut pazarlarda varlığımızı 
genişleteceğiz. Orta Doğu ve Türki Cumhu-
riyetler bizim için öncelikli. Suudi Arabistan 
Cidde’de ikinci mağazamızı açacağız. Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin farklı bölgelerinden aldı-
ğımız teklifleri değerlendireceğiz.” 

“Türkiye’nin markası” olarak anılacak

Suerdem, yurt dışında markalaşmaya yöne-
lik stratejilerinde bir değişikliğe gideceklerini 
de belirtti: “Kiğılı olarak yurt dışındaki faa-
liyetlerimizle Türkiye’deki moda anlayışımızı 
ve kalitemizi dünyaya tanıtıyoruz. Artık bir 
Türk markası olarak, rekabette bunun altını 
daha çok çizmek istiyoruz. Bu nedenle Ül-
kemizdeki ‘Türkiye’nin erkek giyim markası’  
algımızı, yurt dışında da yaratmak istiyoruz. 
Artık Kiğılı’yı ‘Made in Turkey’ değil, ‘Brand 
of Turkey’, yani ‘Türkiye’nin markası’ şeklin-
de konumlandıracağız.”

Türkiye’de hazır giyim ve tekstil sektörünün 
son derece gelişmiş durumda olduğunun al-
tını çizen Suerdem, her koşulda yatırımı sür-
düreceklerinin sinyalini verdi: “Yurt dışındaki 
fuarlara katıldığımızda, ülkemiz hazır giyim 
sektörünün ne kadar gelişmiş olduğunu ve 
uluslararası yatırımcılar tarafından nasıl ilgiy-
le karşılandığını görüyoruz. Biz de, yatırımcı 
ruha sahip bir marka olarak her koşulda yeni 

mağaza açılışlarımızı sürdürüyoruz. İşimiz-
den kazandığımızı yine işimize yatıracak, ül-
kemizin global arenada rekabet etmesi için 
adım atmayı sürdüreceğiz.”

200 kişilik yeni istihdam

Hilal Suerdem, yeni yatırımlarının istihdam 
alanında da genişlemeyi getireceğini belirtti. 
Yeni yılda 150-200 kişi arasında yeni istih-
dam sağlayarak toplam 2 bin 400 kişilik bir 
aile olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kiğılı hakkında

Türkiye’de erkek hazır giyim sektörünün 
oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstle-
nen aktörler arasında yer alan Kiğılı 1938’de 
kuruldu. Bugün Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exc-
lusive Cut markalarıyla, yurt içinde toplam 67 
ilde 225 mağazada ve yurt dışında 15 ülkede 
26 satış noktasında hizmet veriyor. Çağdaş, 
akılcı ve stil sahibi erkekler için, her günde 
ve her ortamda rahatça giyilebilecek şık ve 
konforlu parçalar yaratıyor. Müşteri memnu-
niyetini odağına alan uygulamaları, mağaza-
cılık, insan kaynakları ve teknoloji alanlarında 
benimsediği yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıy-
la, Türkiye’de hazır giyim ve moda alanında 
söz sahibi lider markalardan biri olarak yolu-
na devam ediyor.

Hayrettin Çakıcı
Abdullah Kiğılı

Kiğılı Yön. Kur. Başkanı

Abdullah Avcı
Medipol Başakşehir 

Teknik Direktörü
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Sektörün deneyimli yöneticisi Engin Yıldırım 
ile AVM sektörüne dair sohbet ettik.

Başarılı AVM yönetimin sihirli formülü 
nedir?

Başarılı alışveriş merkezi için sihirli formül 
yok ama ‘Doğru Yer Seçimi, Doğru Konsept 
ve Mimari, Doğru Mağaza Karması vb.’ doğ-
rular bir araya geldiğinde yapılması gereken 
en önemli iş yönetim ekibinin ‘liyakat’e göre 
ve işini ‘tutku’ ile seven profesyonellerden 
seçilmesidir. Global düşünüp, yerel hareket 
edilmeli. Günümüz şartlarında, yoğun re-
kabet ortamında iyi yönetilen AVM’ler ön 
plana çıkacak, mülkün değeri artacaktır. Do-
layısıyla günlük rutin işleri idare eden yöneti-
cilerin farkı reklam&pazarlama faaliyetlerini 
başarıyla yürütebilmesiyle ortaya çıkmakta-
dır. Takım çalışmasına uygun işini seven, tec-
rübeli ve öğrenmeye açık ekiplere kısa, orta 
ve uzun vadeli planları gerçekleştirmesi için 
yatırımcılar yöneticilere sabırla tam destek 
vermeye devam etmelidir. 

İşporta’dan AVM’lere alışveriş evrim ge-
çirdi diyebilir miyiz ?

Evet diyebiliriz. Seyyar işporta, en saf anla-

mıyla perakende satıştır.  Modern alışveriş 
merkezlerinin yaygınlaşması ile birlikte alış-
verişin kalbi AVM'lerde atmaya başladı. Ne-
rede o eski sokak satıcıları? Zerzavatçı, yor-
gancı, macuncu, yoğurtçu, eskici,  bohçacı, 
sütçü,  galetacı, halkacı, fırıldakçı, sakalar ve 
kalaycı ile seslenip dillenen sokaklarımız, o 
eski sakinleriyle "maziye gömülen" pek çok 
değer gibi nostaljik yazıların konusu oluver-
di. Günümüzde AVM’ler, cadde dükkanları, 
çarşı-pazarlar, online alışveriş vb. Çok çeşit-
li kanallardan hatta dünyanın bir ucundan 
internet üzerinden alışveriş yapılabilmekte. 
Nereden nereye...

Bir yazınızda AVM ve perakende sektör-
leri için ‘beraber yürüdük biz bu yollarda, 
beraber büyüdük biz omuz omuza’ yaz-
mıştınız, kısaca izah eder misiniz?

Alışveriş merkezlerinin çoğalmasına paralel 
yeni yerli markalar oluştu, var olan markalar 
büyüdü  ve ülkemize birçok yabancı marka 
geldi. Adeta marka olmanın yolu alışveriş 
merkezinde yer almaktan geçer oldu. Ma-
ğazaların en çok ziyaret edildiği, ciroların en 
yüksek elde edildiği şubelerin çoğu alışveriş 
merkezlerinde yer alanlar oldu. Ülkemizde 
krizlere, çeşitli zorluklara rağmen AVM’ler 

markaları, markalar AVM’leri büyüttü. Alışve-
riş merkezlerinin yönetimleri, mağazalara ‘en 
çok satış için konforlu, temiz, güvenli orta-
mı oluşturarak, doğru pazarlama faaliyetleri 
ile satışları artırmalarına’ önemli katkılarda 
bulunmaktadırlar.  AVM ve Perakende sek-
törleri  zor dönemleri her zaman bir nevi iş 
ortağı olduklarının bilinciyle, empati yaparak 
aşabilmişlerdir. Eminim bundan sonra da 
öyle olacaktır.

AVM’lerde mecburi istikamet neden ‘Re-
novasyon’ ?

'Rekabet, insanların güncel beğeni ve bek-
lentilerine karşılık vermek, hedef kitle değişi-
mi, yenilik ihtiyacı, büyüme ihtiyacı, AVM'nin 
el değiştirmesi, fiziksel yıpranma, konsept 
yenileme...' gibi nedenlerden ötürü yeni bir 
vizyon, yeni bir misyon yüklenerek alışveriş 
merkezinde zamanı geldiğinde renovasyona 
gidilmektedir.  Renovasyon ile AVM  yeniden 
moda oluyor, yerine göre %20 ile %50 oran-
larında ziyaretçi artışı sağlıyor. Dolayısıyla 
ziyaretçi artışı ile birlikte cirolarda da önemli 
artışlar sağlanmaktadır. Bugüne kadar açıl-
mış ve yenileme yapılmamış tüm AVM'lerin 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde yenilenmesi 
gerekecek.

“Bugüne kadar açılmış ve yenileme yapılmamış tüm AVM’lerin 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde yenilenmesi gerekecek.”

Engin Yıldırım
CityMall AVM Müdürü
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Karma projeler için de yer alan AVM’ler 
için ne düşünüyorsunuz ?

Karma projeler eskinin "mahalle kültürünün" 
modernize edilmiş, kullanışlı ve sıkıştırılmış 
hali diyebiliriz.  Eskiden de mahallede ev-
den çıktığınızda esnaftan alışveriş yapar, her 
aradığınızı kısa bir sürede elinizin altında 
bulabilirdiniz. Türkiye’de son yıllarda bu tür 
projelere olan ilgi arttı. Çünkü aynı ortam-
da ofis, rezidans, hastane, marina veya hotel 
gibi fonksiyonların bulunması proje sakinle-
rinin hayatlarını kolaylaştırıyor. Yatırım aracı 
olarak karma projelerin tercih edilmesinin en 
önemli sebebi ise proje içinde pek çok se-
çeneğin sunuluyor olmasıdır.  Karma proje 
yakın çevresindeki gelişim ve ilk çıkış fiyatı 
ile doğru orantılı olarak prim de yapıyor.

AVM’lerde konsept geliştirmenin önemi 
nedir?

Alışveriş merkezlerinde konsept ve tema 
kavramları, rekabet ve yatırımların hız ka-
zanması ile birlikte önem kazanmaya baş-
ladı.  AVM'lerde eskiden tema ve konsept 
kavramlarına yatırım yapılması gerekli gö-
rülmüyordu. Son yıllarda alternatif fazlalığı, 
rekabetin artması, hatta aynı çekim alanına 
birden fazla projenin dahil olması nedeniyle 
AVM'lerde farklılaşma şart oldu. Yatırımcılar, 
mimari öğeleri öne çıkarmakla beraber, her 
projenin tema ve konsept açısından farklı-
laşmasını hedefliyor artık. AVM Projesi için 
start verildiğinde, yurt dışı ve yurt içindeki 
AVM konseptlerinin incelenerek lokasyona, 
hedef kitleye uygun konseptin oluşturulması 
ve merkez tipinin belirlenmesi lazım. Belir-
lenen konsepte uygun bir mimari ile proje 
hayata geçirilmeli. Günümüz AVM'leri sade 
yapı olmaktan çıkıp, başlı başına bir kimliğe 
sahip yaşayan mekanlara dönüşüyor. Alışve-
riş merkezinin lokasyonu, mimarisi, mağaza 
karması, konsepti, pazarlama stratejisi, varsa 
tematik kimliği vb. konular merkezin kimli-
ğinin, ruhunun oluşmasında önemli faktör-
lerdir.  

AVM’lerde mağaza karması ve kiralama 
stratejisi nasıl olmalı?

Kiralama, alışveriş merkezinin oluşturulması 
ve değerini bulması için yapılan çalışmaların 
en önemli bölümüdür. Kiralama süreci yatı-
rım kararı alındığı andan itibaren başlayan 
bir dönemdir.

Lokasyon, konsept, gelir hedefleri ve hedef 
kitleye uygun olarak belirlenmiş olan kira-
lama stratejisi, alışveriş merkezinde oluştu-
rulacak en uygun ürün ve marka karması ile 
merkezin değerinin artırılması hedeflenmek-
tedir. Amaca ulaşabilmek için başta alışveriş 
merkezinde yer alacak kiracıları ve hedefleri-
ni iyice anlayıp o bölgede açık ve boşluk var-

sa o ürün veya kiracıyı bu açığa uygun olarak 
belirlemek gerekmektedir. Kiralama aşama-
sında potansiyel kiracılara dönük tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Tüketici beklentilerine uygun olarak oluştu-
rulan mağaza karması, diğer alışveriş mer-
kezlerine kıyasla avantaj ve/veya farklılık, 
yenilik taşımalıdır. 

Ürün/marka çeşidi her zevke ve her yaşa hi-
tap eder olmalıdır. 

Alışveriş dışında eğlence ve sosyal etkileşim 
olanakları olmalıdır. 

Geçici standlarda mağazaların uzantısı, ta-
mamlayıcısıdır. Eksik ürün ve markalar geçici 
standlarla takviye edilebilir. 

Son olarak alışveriş ve iş dünyası açısın-
dan Z kuşağını kısaca analiz edebilir mi-
siniz?

Z kuşağı, 2000 yılı ve sonrası doğanları kap-
sıyor. En büyüğü 18 yaşında.  Bu kuşak, zaten 
içine doğmuş olduğu teknolojinin hızına çok 
kolay adapte olabiliyor. Z kuşağının %80’i 
alışveriş yapmadan önce fiyat araştırması 
ve karşılaştırma yapmayı önemsiyor. Mobil 
cihazlarından çeşitli uygulamalar aracılığıy-
la kampanyalar ve indirimleri takip ediyor.  
Onlar için teknoloji her yerde, kesintisiz ve 
hızlı olmalı. Web siteniz, mobil uygulamanız, 
sunduğunuz alışveriş deneyimi, tıpkı hayatın 
kendisi gibi akıcı olmalı.

Z Kuşağı’nın marka sadakati yüksek değil 
ama marka  sevgisini şimdiden aşılamak 
gerekiyor. Onların kahramanları ve bilinçal-

tındaki ilk tercihleri olmak önemli.  Z Kuşağı 
üyelerinin  yarısından fazlası kendilerini ‘in-
dirim avcısı’ olarak tanımlıyor. Yine yarıdan 
fazlası (%57),  bir alışveriş yapmadan önce 
araştırmasını yapıyor. Bu sebeple, eksiksiz 
ürün bilgilerinin yanında, satın alma rehber-
leri, kategori tanıtım videoları gibi içeriklerle 
zenginleşmiş e-ticaret sitelerinin Z Kuşağı’na 
ulaşma şansı daha yüksek.

Z kuşağındakiler için internette satışta olan 
her şey satın alınabilir. Tüm ihtiyaçları için 
e-ticarete başvurmaktan çekinmiyorlar.

Z kuşağı, satın aldıkları fiziksel üründen çok 
o ürünü alırken yaşadıkları deneyimin önem-
li olduğunu düşünüyor. Geleceğin hedef kit-
lesi olarak adlandırılan Z kuşağı, alışverişte 
yaşadığı deneyimi ailelerine anlatıp, Instag-
ram’dan post olarak paylaşmak istiyor, bu 
nedenle perakende sektörünün değişmesi 
kaçınılmaz.

X kuşağının deneyimli yöneticileri ve Y ku-
şağının genç profesyonellerinden sonra “Z 
kuşağı” da iş hayatına atılıyor. Diğer ku-
şaklardan farklı beklentilere ve öğrenme 
biçimlerine sahip olan bu yeni kuşak, dijital 
süreçlere de son derece hakim olmalarıyla 
şirketleri dönüştürmeye hazırlanıyor. 

Son olarak, “Tecrübe, yaşanılarak elde edilir, 
kişiye özel yönleri de vardır ve çok yönlü bir 
kazanımdır.  Z kuşağı internetsiz bir hayatı 
bilmiyor, akıllı telefonlarla büyüdüler, tablet-
le uyuyorlar. Ama bunların hiçbiri tecrübenin 
yerine geçemiyor.”

Bir  ekipte tecrübeli  yöneticinin liderliğinde 
her kuşaktan insana ihtiyaç var!
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Doğrular üzerine kurulmuş alışve-
riş merkezi, doğru insanların elin-
de bir kimlik, bir ruh kazanarak 
hayat bulur ve uzun yıllar başarıy-
la iş yapar!

Başarılı alışveriş merkezi projesi için öncelikle 
“Doğru yer seçimi, doğru konseptin belirlen-
mesi, doğru mağaza karması ve doğru yöne-
tim” şarttır. Tabi bu başlıklar ve alt başlıkları 
çoğaltılabilir ama işin özü “DOĞRU’larla dolu 
PROJE” başarılı olur. Yatırımcılar ve peraken-
deciler doğru yerin belirlenmesi için ‘uzman 
kişilerin’ yardımına gereksinim duyarlar. 

Doğru Yer Seçimi; demografik özellikler 
(nüfus yoğunluğu, eğitim düzeyi, alışve-
riş alışkanlıkları, yaş dağılımı, sosyal yapı...), 
ekonomik durum (çalışan nüfus, gelir dağı-
lımı, ticari faaliyetler, konut yapımı, üniver-
site-fuar gibi özellikler...), coğrafi durum (şe-
hir içi ve şehirler arası ulaşım, toplu taşıma, 
şehrin kültürel özellikleri, projenin nüfusun 
yoğun olduğu kesimde veya büyüdüğü kesi-
me dönük olması...) ve rekabet analizi (inşaat 
halinde ve planlanan alışveriş merkezleri ve 
alışveriş caddeleri...) sonucunda belirlenir. 

Doğru Konsept ve Mimari; yere uygun 
olan doğru konsept ve mimari belirlenme-
lidir. Ve tabi bu konsepte uygun mimari 
projeyi hayata geçirmeniz lazım. Alışveriş 
merkezinin başarısı için profesyonel bir mi-
mar ile çalışmak gerekiyor. Bu kişinin sektö-
rü çok iyi bilmesi büyük önem taşır. Mağaza, 
kiracı istek beklentilerini bilmeli, anlamalı ve 
binanın mimarisi her yerden kolaylıkla fark 
edilebilmelidir. Her metrekare en iyi şekilde 
değerlendirilmelidir.

Bütün bunlardan başka nasıl bir alışveriş 
merkezi istiyoruz? İmajımız ne olmalı, ne 
olacak? Bu kararlar doğrultusunda mimari 
tasarlanmalı. İç mimaride profesyonelliğe 
dikkat edilmeli. Otoparkın yeterli olması en 
çok dikkat edilmesi gereken hususlardan 
biridir. Bunun yanı sıra servis koridoru, de-
polar, mal kabul alanının ihtiyacı karşılayacak 
büyüklükte olması, otopark girişi-çıkışları, 
yangın merdiveni, ilk yardım odası, mescit, 
bulaşık yıkama mahali, oto yıkama alanı, be-
bek emzirme odası ve stand alanları vs. gibi 
konular başlangıçtaki projede düşünülmüş 
olmalı.

Doğru Mağaza Karması; konsepte uygun 
olarak doğru mağaza karması oluşturulmalı. 
Özellikle alışveriş merkezinin erişim bölge-
sinde (satışları gerçekleştiği en yakın coğrafi 
bölge) yaşayanların beğeni ile beklentile-

rine, alım gücüne, yaşam tarzlarına uygun, 
rakiplerin durumuna göre mağazaların be-
lirlenmesi. Bu mağazaların katlara dağılımı, 
mağaza büyüklüğü, hangi mağazanın hangi 
mağazanın yanında yer alması gerektiği gibi 
konulara dikkat edilmelidir. Mağaza karması 
müşterilerin beğeni ve beklentilerine, ihti-
yaçlara, sektöre yurt içi ve yurt dışından ge-
len yeni markalara, renovasyon sonucu de-
ğişen mimari koşullara, piyasadan çekilen/
küçülen markalara vs. göre zamanla değişir. 
Nitekim hayat devam ediyor, her şeyde ol-
duğu gibi marka karmasında da zamanı gel-
diğinde değişim, yenilik gerekli…

Doğru Yönetim; ‘Doğru Yer’de açılan bir 
alışveriş merkezi ancak ‘Doğru Yönetim’ ile 
başarılı olabilir. İki çeşit yönetim vardır: Yatı-
rımcının kendi bünyesinde yönetim kadrosu-
nu oluşturması ve dışarıdan yönetim hizmeti 
alması. ‘Doğru Yönetim’ öncelikle sektördeki 
yenilikleri takip etmeli, alışveriş merkezini, 
rakiplerini, perakendecileri ve hedef kitleyi 
tanımalıdır. Yönetimin hedefleri ise şunlardır:

1) Alışveriş merkezlerinde yer alan mağaza 
sahiplerine en çok satış için konforlu, temiz, 
güvenli ortamı oluşturarak, ortaklara düzen-
li, istikrarlı kira geliri sağlamak;
2) Yönetim giderlerini düşük tutmak;
3) Ziyaretçilerin alışveriş merkezine gelmesi, 
rahat etmesi ve alışveriş yapması;
4) Ziyaretçilere, perakendecilere, yatırımcıla-
ra, yönetim kadrosuna ayrı ayrı yaklaşımlar 
oluşturarak, bu yaklaşımlar arasında koordi-
nasyon sağlamak;
5) Alışveriş merkezinin değerini arttırmak;
6) Alışveriş merkezinde yeni ve ileri standart-
lar oluşturmak;
7) ‘Doğru Müşteri’nin gelmesi sağlamak ve 
mülkün değerini arttırmaktır.

Doğru müşteri omuz omuza yürünecek ka-
dar yoğun bir kalabalık değil, iyi bir ciro ge-
tirisinin sağlanması ve bu getirinin istikrarlı 
olarak devam etmesidir.

Bir alışveriş  merkezinde hiçbir şey tesadüfi 
değildir. Tüketicilerin içinde olmaktan hoş-
lanabileceği bir alan yaratmak için binanın 
akustiğinden, içinde kullanılan taşların se-
çimine, yürüyen merdivenlerin nasıl çalı-
şacağına kadar birçok veri bir araya geti-
riliyor. Mimari ve alt mimari disiplinler ile 
mühendislikler bir araya geliyor. Alışveriş 
merkezlerinde hangi saatte hangi tarz mü-
ziğin çalınacağı bile büyük önem taşıyor. 
Müşterinin kalabalık olduğu saatlerde canlı 
müzikler, müşterinin az olduğu zamanlarda 
ise hafif müzik çalınıyor. 

Alışveriş merkezi açıldıktan sonra işin esas 
kısmı başlar. Pazarlama faaliyetlerinin doğ-
ru ve sürekli yapılması, hizmetlerin aksaksız 
sürmesi, müşterilere azami konforun sağ-
lanması, farklılık oluşturulması, zamanla 
eskiyen binanın tamirinin yapılması ve ye-
niliklerin takip edilmesi gerekmektedir. Bu 
bilinçle hareket edilmezse olduğunuz yer-
de saymaya başlarsınız ve rakiplerinizden 
geri kalırsınız. 

Son olarak, başarılı alışveriş merkezi için 
sihirli formül yok ama yukarıdaki doğrular 
bir araya geldiğinde yapılması gereken en 
önemli iş yönetim ekibinin ‘liyakat’e göre 
ve işini ‘tutku’ ile seven profesyonellerden 
seçilmesidir. ‘Eş, dost, arkadaş’ tavsiye-
si ile on milyonlarca dolar yatırım yapılan 
AVM’lerin yönetiminin torpilli kişilere tes-
lim edilmesi pahalıya mal olabilir. Global 
düşünüp, yerel hareket edilmeli. Günümüz 
şartlarında, yoğun rekabet ortamında iyi 
yönetilen AVM’ler ön plana çıkacak, mül-
kün değeri artacaktır. Dolayısıyla günlük 
rutin işleri idare eden yöneticilerin farkı 
‘reklam&pazarlama’ faaliyetlerini başarıyla 
yürütebilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Takım 
çalışmasına uygun işini seven, tecrübeli ve 
öğrenmeye açık ekiplere kısa, orta ve uzun 
vadeli planları gerçekleştirmesi için yatırım-
cılar yöneticilere sabırla tam destek verme-
ye devam etmelidir. 

başarılı alışVeriş merkezi proJesi
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‘Doğru Yer’de açılan bir alışveriş 
merkezi ancak ‘Doğru Yönetim’ 
ile başarılı olabilir. Yönetmek; 
bilgi, beceri, deneyim ve tutku 
gerektiren zor bir görevdir. İyi bir 
yönetici ile daha iyi bir yönetici 
arasındaki en belirgin fark ‘tut-
ku’dur. Tutku, bir yöneticinin, 
yetkinlerinden öteye geçerek, 
başkalarına ilham veren, dina-
mik bir lider olmasını sağlayan 
içsel güçtür. 

İşine olan tutku, bir insanın işine adanma-
sını sağlar, içsel değerlerini ortaya çıkarır, 
güçlerini canlandırır, belki varlığını bilme-
diği kaynaklarını, yeteneklerini, enerjisini 
harekete geçirir. Tutku, bir insanı ve onun 
çevresindekileri yukarılara taşıyan gücün 
ateşleyicisidir. Bu şüphesiz bilgi, beceri ve 
deneyimin önemini azaltmaz. Her yönetici, 
temel bilgilere sahip olmak, yeteneklerini 
ortaya koyma durumundadır. Bu yazımda 
'tutku' dolu geçen 22 yıllık AVM Yönetim 
tecrübeme dayanarak, AVM yönetimine 
dair çok sayıda önemli başlıktan bana göre 
ilk  22’sini paylaşmak isterim.

1) Alışveriş Merkezi yönetim ekibinin, AVM 
açılmadan önce kurulması, inşaat aşama-
sında AVM'yi tanıması, kiracılarla görüş-
melerde bulunması ve  AVM'yi açılışa hazır 
hale getirmesi,

2) Alışveriş merkezinin lokasyonu, bölge 
halkının ekonomik/sosyal durumu, beğeni 
ve beklentileri, merkezin konsepti, rakip 
merkezlerin durumuna göre doğru kirala-
ma ve marka karmasının yapılması,

3) Alışveriş merkezlerinde yer alan mağaza 
sahiplerine en çok satış için konforlu, temiz, 
güvenli ortamı oluşturarak; ortaklara dü-
zenli, istikrarlı kira geliri sağlanması,

4) AVM yatırımcısı, kiracısı, müşterisi ve yö-
netim kadrosu arasında ayrı ayrı yaklaşım-
lar oluşturarak, eş zamanlı, dengeli, verimli 
koordinasyonu sağlamak,

5) ‘Müşterim kimdir ve beni neden tercih 
ediyor?’ sorusunu doğru cevaplayarak, 
doğru müşterinin gelmesini sağlamak, ci-
royu artırmak, yönetim giderlerini düşük 
tutmak ve alışveriş merkezinin değerinin 
artırılması,

6) Bir iş yapmadan önce mevcut durum 

analiz edilmelidir. Ardından yapılan faaliyet-
lerle oluşturulan etkiyi ve şirket faaliyetleri-
ne kattığı değeri ölçümlemek lazım. Çünkü 
''Ölçmezsen bilemezsin, bilmezsen yönete-
mezsin'',

7) Müşterilerin değişen ve artan beklenti-
lerine paralel, rekabet ortamında fark ya-
ratacak hizmet anlayışı getirilmelidir. Hem 
fark yaratacak hizmet anlayışını getirmek 
için hem de verimliliği ve satışı artırmak için 
eğitim şart,

8) Müşteriyi olumlu anlamda şaşırtmalı, 
sürekli yeni hizmetler, fırsatlar sunmalıyız. 
Böylece benzerlerimizden ve rakiplerimiz-
den farklılaşıp, tüketicinin zihninde marka-
mızı oluşturmalıyız. Ama marka olmaktan 
daha zor olan marka kalmaktır. Markamıza 
sürekli yatırım yapmalıyız,

9) AVM yönetimine dair kısa, orta ve uzun 
vadeli hedefler koyup, gerekli planları ya-
pıp, bu planları doğru bir şekilde uygula-
malı; zaman zaman plan ve stratejileri revize 
etmeliyiz,

10) İşini seven, tecrübeli ve öğrenmeye açık 
ekiplerle, karmaşık sorunlara yenilikçi çö-
zümler getirerek; şeffaflık, hesap verebilirlik, 
katılımcılık, yenilikçilik, tutarlılık, sorumluluk 
gibi evrensel yönetim ilkelerini hassas bir 
şekilde samimiyetle uygulamak gerekiyor,

11) Algı Yönetimi ve Kurumsal İmaj Yöneti-
mini başarıyla idare edebilmek,

12) Enerji tasarrufunu ve verimliliği artırmak,

13) Hedef kitleye uygun pazarlama projeleri 
geliştirmek,

14) AVM pazarlama faaliyetleri ile mağaza 
satış&pazarlama faaliyetlerini sinerji oluştu-
racak ve verimliliği artıracak şekilde organi-
ze etmek, ortak projeler üretmek,

15)AVM Yönetim ekibi kiracılarla iletişimini 
düzenli, sağlıklı yürütmeli; mağaza yöneti-
cilerinden öneriler almalı, istişare ve empati 
yapmalı,

16) AVM’lerin yönetimine liyakat sahibi yö-
netici ve personeller getirilmeli ve sabırla 
desteklenmeli,

17) Alışverişte farklılık yaratmak için işe 
‘neşe ve mizah’ katılmalıdır. Neşe bizi bir-
birimize bağlar, neşeyle öğrenilen bilgiler 
kolay kolay unutulmaz, neşe dilden dile 
reklam yaptırır! O nedenle alışverişte neşe 

faktörü ciddiye alınmalı, 

18) Sektördeki yenilikler takip edilmeli, alış-
veriş merkezi, rakipler, perakendeciler ve 
hedef kitleyi iyi tanımak lazım,

19) Global düşünüp, yerel hareket edilmeli,

20) AVM'de yaptığımız pazarlama ve kira-
lama faaliyetleri ile markaya değer katmak, 
müşteri sayısı ve ciroyu artırmak, dolayısıy-
la mülkün değerini artırmak lazım, 

21) Kurumsal itibar, gerçekler ve algıların 
bileşimidir. AVM’lerin ticari beklenti içinde 
olmadan samimi olarak kurumsal sosyal 
sorumluluklarını yerine getiriyor olmaları 
itibarlarının güvencesidir,

22) 'Rekabet, insanların güncel beğeni ve 
beklentilerine karşılık vermek, hedef kitle 
değişimi, yenilik ihtiyacı, büyüme ihtiyacı, 
AVM'nin el değiştirmesi, fiziksel yıpranma, 
konsept yenileme...' gibi nedenlerden ötürü 
yeni bir vizyon, yeni bir misyon yüklenerek 
alışveriş merkezinde zamanı geldiğinde re-
novasyona gidilmeli. Renovasyon ile AVM 
yeniden moda oluyor, yerine göre %20 ile 
%50 oranlarında ziyaretçi artışı sağlıyor. 
Dolayısıyla ziyaretçi artışı ile birlikte cirolar-
da da önemli artışlar sağlanıyor. Yenileme 
sürecini mümkün olduğunca ziyaretçilere 
ve kiracılara rahatsızlık vermeden yönet-
mek önemlidir.

aVm yönetimine dair 22 altın ipucu 

Engin Yıldırım
CityMall AVM Müdürü



174

MALl&MOTTO / Analiz

CK Boğaziçi Elektrik’in ‘Gayrimenkulün Ener-
jisi Raporu’, 2017 yılında İstanbul Avrupa Ya-
kası’ndaki büyük hareketi rakamlarla ortaya 
koydu. Yaklaşık 10 milyon nüfusa ev sahipli-
ği yapan Avrupa Yakası’nda 2017’de 610 bin 
taşınma hareketi gözlendi. Günde ortalama 
bin 672 taşınma yaşanırken, her gün 462 
gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı.

Elektrik perakende sektörünün lider şirketi 
CK Boğaziçi Elektrik’in düzenli olarak açık-
ladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 
2017 sonuçları İstanbul Avrupa Yakası’n-
daki yoğun hareketi gözler önüne serdi. 
Dünyanın mega kentleri arasında yer alan 
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2017 yılında 
toplam taşınma hareketi bir önceki yıla göre 
%24 artarak 610 bin 180’e ulaştı. Günde or-
talama bin 672 taşınma yaşanırken, her gün 
462 gayrimenkul de ilk kez oturumcusu ile 
buluştu.

SON İKİ YILDA 1 MİLYON 102 BİN TAŞIN-
MA

Sektörde ‘ilk ve tek’ olma özelliğini taşıyan 
Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2017 
sonuçlarını değerlendirmek üzere basın 
mensupları ile bir araya gelen CK Boğaziçi 
Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Tür-
kiye’nin ve dünyanın göz bebeği İstanbul 
her geçen gün büyüyor, gelişiyor. İstanbul 
Avrupa Yakası’nda 492 bini 2016, 610 bini 
ise 2017 yılında olmak üzere son iki yılda 
1 milyondan 102 bin taşınma hareketi ger-
çekleşti. Arka arkaya yükselen yeni projeler 
ve kentsel dönüşümün de etkisi ile her gün 
binlerce insan gayrimenkulünü değiştiriyor. 
İstanbul Avrupa Yakası’nda 4,5 milyon abo-
neye hizmet verdiğimiz düşünüldüğünde 
son iki yılda abonelerimizin dörtte birinin 
hareket halinde olduğu ortaya çıkıyor. Böl-
gede görevli tedarik şirketi olarak biz de bu 
harekete en hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz. 
Tüm bu gelişmeler İstanbul’un her geçen 
gün büyüdüğünü, yenilendiğini gözler önü-
ne seriyor” diye konuştu.

169 BİN GAYRİMENKULÜN KAPISI İLK 
KEZ AÇILDI

CK Boğaziçi Elektrik’in teknolojiye yaptığı 
yatırımlarla anlık olarak izlediği abonelerinin 
başvuru ve ikamet bilgileri baz alınarak ha-
zırlanan ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na 
göre 2017 yılında yaşanan toplam taşınma 
hareketinin 441 bin 409’u ikinci el, 168 bin 
771’i ise yeni gayrimenkullerde oldu. İkinci 
elde günde ortalama bin 209 taşınma hare-
keti yaşanırken her gün 462 gayrimenkulün 
kapısı da ilk kez açıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 22,3 BİN ABONE 
TAHLİYE EDİLDİ

CK Boğaziçi Elektrik tarafından 2016 yılının 
şubat ayından itibaren tutulmaya başlanan 
konut yıkım istatistiklerine göre şubat ve 
aralık ayları arasında 18 bin 585 konut ye-
nilenmek amacıyla kentsel dönüşüm faaliye-
tine girerken bu rakam 2017 yılında 22 bin 
367’e ulaştı. Yaklaşık 2 yıllık sürede ise top-
lam 40 bin 952 abone tahliye başvurusun-
da bulundu. 2017 yılı içinde en çok tahliye 
talebi 4 bin 89 ile Küçükçekmece, 2 bin 820 
ile de Bahçelievler’den geldi. Kentsel dönü-
şüm çerçevesinde 2017 yılında tahliye edilen 
22 bin 367 aboneliğin 19 bin 88’i mesken, 3 
bin 250’si ticarethane, 29’u ise sanayi tesi-
si oldu. Bu açıdan bakıldığında 2017’de her 
gün, ortalama 6 daireli 9 apartmanın yıkımı 
gerçekleşti.

2017’DE 46 BİN YABANCI ABONE KAYIT 
YAPTIRDI

Türkiye’nin kültür başkenti İstanbul, 2017 yı-
lında da yabancıların ilgisini çekmeye devam 
etti. 155 ülke vatandaşının elektrik aboneli-
ğinin bulunduğu İstanbul Avrupa Yakası’nda 
2017 yılında 46 bin 333 yabancı abone ka-
yıt yaptırdı. 2016 yılı toplamında bu rakam 
34 bin düzeyindeydi. Son iki yılda yabancı 
abone sayısındaki artışın en yüksek olduğu 
dönem ekim 2017 oldu. Ekimde 5 bin yeni 
yabancı abone kaydı yapıldı.

6 AYDA 10 BİN YENİ SİVASLI GELDİ

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda hazi-
ran 2017 itibarıyla ilk kez verilmeye başla-
nan abonelerin nüfusa kayıtlı olduğu illere 
göre dağılım rakamlara bakıldığında 2017 
sonunda Avrupa Yakası’na İstanbullulardan 
sonra yine en çok Sivaslılar yer aldı. Haziran 
2017’de 166 bin 937 olan Sivaslı abone sa-
yısı, 10 bin 488 kişi artarak 177 bine ulaştı. 
Üçüncü sıradaki Kastamonululardaki artış 7 
bin 361 kişiyi buldu ve Kastamonulu abone 
sayısı 126 bin 966’dan 134 bin 327’ye çıktı. 
İkinci altı ayda Trabzon 97 bin 436 abone ile 
Ordu’nun önüne geçerken, Kütahya sırala-
mada Bilecik’in önüne geçti. Bu arada İstan-
bul Avrupa Yakası’nda en az abonelik 2 bin 
430 ile yine Burdurlulara ait oldu.

BİLGİ GÜNCELLEME KAMPANYASI ARA-
LIK AYINDA ABONE SAYISINI ARTIRDI

CK Boğaziçi Elektrik’in 2017’nin son aylarında 
başlattığı ‘bilgi güncelleme’ kampanyası ise 
özelikle yılın son ayında ikinci el gayrimen-
kullerin abonelik rakamlarda kendini göster-

di. Tüketicilere ‘usulsüz elektrik kullanmayın, 
aboneliği üzerinize alın’ çağrısı yapan CK Bo-
ğaziçi Elektrik’in işlemleri hızlandırmak üzere 
internet sayfasına eklediği ‘Tıkla Abone Ol’ 
kampanyası aralık ayına damgasını vurdu.

Abonelik işlemlerinin yanı sıra mevcut bil-
gilerin doğru olup olmadığı, eksik bilgilerin 
de sorgulandığı ve bilgilerin güncellendiği 
dönemin etkisiyle Aralık 2017’de 2016 yılının 
aynı dönemine göre ikinci el gayrimenkul ha-
reketlerinde %119’luk bir artış yaşandı. Ara-
lık 2016’da 31 bin 247 olan rakam, 2017’nin 
Aralık ayında 68 bin 515’e ulaşırken bu artı-
şın önemli bölümü aslında birçok tüketicinin 
aboneliğini üzerine almasından kaynaklandı. 
Bilgi güncellemeyi kapsayan rakamlar da 
dâhil edildiğinde ikinci elde 441 bin olan 
taşınma hareketi 476 bin olarak gerçekleşti. 
Ancak bilgi güncelleme rakamları Gayrimen-
kulün Enerjisi Raporu’ndaki yıllık rakamlara 
ve artış oranlarına yanlış bir değerlendirme 
oluşturmaması için yansıtılmadı.

EN HAREKETLİ İLÇE ESENYURT

İlçeler bazında bakıldığında 2017 yılında İs-
tanbul Avrupa Yakası’nın en hareketli böl-
gesi, son yıllarda özellikle yeni konutlarla 
taşınmada öne çıkan Esenyurt oldu. 2017 
yılında bölgede 72 bin 807’si birinci el, 34 
bin 404’ü ikinci el olmak üzere toplam 107 
bin 211 taşınma hareketi gözlendi. Özellik-
le ikinci eldeki rakamlarda bilgi güncelleme 
kampanyasının etkisi gözlendi. En yoğun ha-
reketin olduğu ilçeler listesinde ikinci sırada 
Küçükçekmece, üçüncü sırada Başakşehir 
yer alırken, Çatalca en az taşınmanın olduğu 
ilçe oldu.

2017 YILINDA 610 BİN KEZ TAŞINDIK

Halit Bakal
CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü
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Konut sektöründe son günlerde 
yepyeni bir trend başladı. Mar-
kalı konut firmaları belirli süreleri 
kapsayan faizsiz konut satışlarının 
yanı sıra sektöre olan ilgiyi canlı 
tutmak için kira garantisi sunan 
projeleri hayata geçirdi. 

Artık bundan sonra yatırımcılar alacakları 
yeni konutlarda yıllık sözleşme karşılığı bir 
yıllığına kiralayıp bundan gelir elde edebile-
cekler. Ardından da kira getirisinin sunduğu 
garantiye göre o evi bir yılın ardından satın 
alabilecekler. Üstelik ödenen kira, satın al-
maya karar verildiğinde dairenin fiyatından 
düşecek. Önce kirala, beğenirsen satın al uy-
gulamasının son dönemlerde düşüşe geçen 
konut sektörünü hareketlendirmesi bekleni-
yor.

Buna göre garantili kira getirileri aylık bin 
500 TL’den başlıyor ve yaklaşık 6 bin TL’ye 
kadar çıkıyor. Hâlihazırda model İstanbul’da 
Kartal, Fikirtepe, Beylikdüzü ilçelerinde; An-
kara, Kocaeli, İzmir ve bazı şehirlerde uygu-
lanıyor.

Bu projenin başarıyla hayata geçirildiği tak-
dirde uzun vadede etkili sonuçların alına-
cağını düşünüyorum. Ancak bu sistemin de 
ilerde sadece kiralama sistemine dönmesi 
gibi bir durum olursa o zaman satış rakam-
larındaki hedeflerde ciddi bir sarsıntı olabilir. 
Bu anlamda modelin getirebileceği deza-
vantajlara da dikkat edilmesi lazım.

Yabancılara konut satışları %82,5 arttı

Konut sektörünü ayakta tutan en önemli 
yatırımlardan ağırlıkta yurt dışından geliyor. 
Yurt dışı yatırımları arasında da Araplar açık 
ara büyük bir farkla önde. Ülkemizde son 
beş yılda yabancılara yapılan konut satışla-
rının %82,5 oranında artış gösterdiği belir-
lendi. Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yı-
lında yabancılara satılan konut sayısı 12 bin 
181 iken 2017 yılında bu rakamın 22 bin 234 
olduğu anlaşıldı. Buna göre, son beş yılda 
yabancılara yapılan konut satışları toplamı 
94 bin 393 konuta ulaştı. 

2017 yılında ülke uyruklarına göre yabancılar 
tarafından yapılan konut alımlarının yaklaşık 
%84'ünü 20 ülke oluşturuyor. Yabancılar ta-
rafından yapılan konut alımlarında ilk sırayı 3 

Gamze Özlü
Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı

önce kirala, beğenirsen satın 
al dönemi başlıyor

bin 805 konut ile Irak vatandaşları aldı. Suu-
di Arabistan vatandaşları 3 bin 345 konut ile 
ikinci sırada, Kuveyt vatandaşlarının da bin 
691 konut ile üçüncü sırada yer aldı.

Ev ya da iş yeriniz varsa vergi beyanna-
mesinde bulunmayı unutmayın

Evi ve iş yeri kirada olanlar için vergi dönemi 
başlıyor. Buna göre 2017’de kira geliri elde 
edenler, 1-26 Mart arasında vergi beyanna-
mesi verecek. aralık 2017 itibarıyla kira geliri 
nedeniyle vergi mükellefi olanların sayısı 1.9 
milyon. Kira gelirleri için istisna tutar 3 bin 
900 lira. 3 bin 900 liranın altındaki kira geliri 
için beyanname verilmeyecek.

Yılın ilk ayı ocak 2018 enflasyon rakamlarının 
açıklanmasının ardından gözler milyonlarca 
ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren 
kira artışı oranlarına çevrildi. 2018 yılında 
ikinci ay olan şubatta kiralara yapılacak zam 
miktarı belirlenmiş oldu. Buna göre yılın ikin-
ci ayı olan Şubat ayı kira artışı hesaplaması 
yapıldı.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat en-
deksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı ocak ayında bir ön-
ceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %0,99, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %12,14 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %15,66 artış gösterdi.

Buna göre, şubat 2018 kira artış oranı ÜFE'nin 
12 aylık ortalaması olan %15,66. Ev sahibi 
kiranıza %15,66 oranında zam yapacak an-
lamına geliyor. Yeni Borçlar Kanunu'na göre 
kiraya ÜFE'nin üzerinde zam yapılamaz.
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Kış mevsimiyle beraber günden 
güne soğuyan havalar ve ar-
tan hastalıklarla baş edebilmek 
için bağışıklık sistemimizin güçlü 
olması gerekiyor. Bu mevsim-
de sağlıklı beslenmenin temeli-
ni oluşturan sebzeler, içerdikleri 
doğal vitaminler sayesinde has-
talıklarla savaşmamızda büyük 
destek. d.ream Akademi Profes-
yonel Şefleri’nin hazırladığı ‘Seb-
zeli Pikan Gremolata’ tarifi sofra-
larınıza sağlık getiriyor.

sebzeli pikan Gremolata

Tencerede kaynayan suya sebzeleri ekleyin 
ve sertlik derecelerine göre haşlayın. Haşla-
nan sebzeleri çıkarıp buzlu soğuk su dolu bir 
kaba alın. Daha sonra kenara alıp bekletin.

Malzemeler:

• 50 gr. bebek havuç

• 50 gr. panko

• Deniz tuzu

• 50 gr. kara havuç

• Su

• 50 gr. kuzugöbeği mantarı

• 2 adet bebek enginar

• 4 adet taze patates

• 4 adet kuşkonmaz

• 1 adet brokoli

Gremolata için malzemeler:

• 20 gr. pikan cevizi

• 2 gr. sarımsak

• 1 demet maydanoz

• 1 adet Yedikule marul

• Zeytinyağı

Panko, sarımsak ve deniz tuzunu 180 °C fırında bekletin. Pikan cevizlerini de aynı şekil-
de fırınlayın. Daha sonra tüm malzemeleri karıştırın. İçerisine maydanoz ve zeytinyağı 
da ilave ederek tatlandırın. Kenara ayırdığınız sebzelerin üzerine pikan cevizli gremola-
ta ve Yedikule marul yapraklarını ilave ederek servis edin.
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

Son zamanlarda her şeyden çabucak sıkıl-
dığımızın farkında mısınız?  Her şey bir an 
önce olsun istiyoruz. Çabuk tüketiyoruz, 
çok fazla sabrımız yok hiçbir şeye... Peki 
böyle olmak nasıl hissettiriyor?

İç sıkıntısı… Aslına bakarsanız aynı sarmal 
düzende dönüp duruyoruz. Peki bu kadar 
hızlı duygu geçişlerimiz bizi nereye götü-
rüyor? Farkında olmak gerekir ki, söylediği-
miz kelimeler; bizim düşüncelerimiz olarak 
zihnimizde yer etmeye başlıyor bir şekilde. 
Arkadaşlarımızla konuşurken, bir konuda 
fikrimiz sorulduğunda hep aynı cümle ka-
lıplarını kullanıyoruz. Bunlar artık zihnimiz 
tarafından mutlak kabul şekilde anlaşılmaya 
başlanıyor. Buraya kadar belki anlayamıyo-
ruz fakat duygu boyutunda bu değişimleri 
fark edince işte o zaman “Tamam, demek 
ki bir şeylere müdahale etmek gerekiyor” 
dedirtiyor insana.

Dış uyarıcılar tarafından sürekli ‘’Bir yerle-
re yetişmeliyiz, bu konuyu herkesten önce 
halletmemiz gerekiyor, üstünde düşünmek 
manasız sonucu belli nasıl olsa’’ gibi yak-
laşımların hepimizi getirdiği nokta: ’’Hiçbir 
şey artık yeterli gelmiyor‘’ noktası. Bu yüz-
den de çabuk tüketmeliyiz, hemen kullanıp 
eskitmeliyiz, hızlıca yaşayıp ne olacaksa bir 

an önce görmeliyiz. Sonuç: Aynı... Yine ye-
tersiz, mutsuz olduğunu söyleyen bireyler... 
Ki bir şeyleri daha hızlı yaptığında daha do-
yuma ulaşmış olacaklarını söyleyen bireyler-
le aynı kişiler malesef.

Peki ne yapmak gerekiyor? Yavaşlamak mı? 
Belki... Daha farkında olmak belki bir şeyle-
rin, karşımızdakine zaman vermek belki de. 
Çocuğumuz kelimeleri yavaş yavaş lafı do-
landıra dolandıra anlatırken de zaman ver-
mek, ilerleyemeyen ‘’Halbuki işten 15 dakika 
önce çıksaydın bu trafiğe kalmayacaktın’’  
diyen iç sesinize de zaman vermek, daha 
zamanın içinde hissetmek... Yaylanmak, 
ağırdan almaktan bahsetmiyorum, zamanla 
akmak ve o zamanın içinde olduğunun far-
kına varmak... Bir türlü yeşil yanmayan tra-
fik lambasına da, markette yavaş para üstü 
veren kasa sorumlusuna da, seni anlamayan 
ama bir gün mutlaka anlayacağına inandığın 
arkadaşına da zaman vermek... Kendine, he-
deflerine, kişiliğinin eksik yanlarına, yaptığın 
yanlışlara, artık sabretmeyeceğim dediğin 
her seni zorlayan davranışına da zaman ver. 
Hatta sana ait olduğu için bedenine de za-
man vermek... Tüm bunların farkında olarak 
zaman ver. Sadece ver. Belki de zaman ver-
meye hazır olmayan aceleciliğine de. Evet 
hepsine.

ZAMAN VER 

Kendine, hedeflerine, 
kişiliğinin eksik yanlarına, 
yaptığın yanlışlara, artık 
sabretmeyeceğim dediğin 

her seni zorlayan 
davranışına da

 zaman ver

“
“
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Türk televizyonlarında yayımla-
nan diziler, 140’ın üzerinde ülke-
ye ihraç edilerek, yıllık 350 milyon 
doların üzerinde ihracat rakamı-
na imza atarak başarılı bir ivme 
çizdi.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 
Türk dizilerinin ihracat karnelerinin medya 
yansımalarını inceledi. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın yanı sıra medyaya yansıyan haber 
başlıklarından ve Elektrik Elektronik Hizmet 
İhracatçıları Birliği verilerinden elde edilen 
bilgilere göre, son on yıllık dönemde önemli 
bir ivme kat eden Türk dizi sektörü, ihracat 
oranları bakımından ABD’nin ardından ikinci 
sırada yer aldı. Elde edilen verilere göre, Türk 
dizileri ABD’den Rusya’ya, Ortadoğu’dan 
Balkanlar’a, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya 
kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca 
izleyici kitlesine ulaşmış bulunuyor.

TÜRK DİZİLERİ İHRACAT REKORU KIRDI

Türk dizilerinin ihraç edildiği bölgelerin ba-
şında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri yer 
alırken, bu bölgeleri sırasıyla Doğu Avrupa, 
Batı Avrupa, ABD ve Latin Amerika ülkeleri 
takip ediyor. Elden edilen bilgilere göre, bu-
güne dek en fazla ihraç edilen diziler ara-
sında “Muhteşem Yüzyıl”, “Kara Para Aşk”, 
“Kuzey Güney”, “Karadayı”, “Öyle Bir Geçer 
Zaman Ki”, “Adını Feriha Koydum”, “Gümüş”, 
“Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Ezel”, “Aşk-ı Mem-
nu”, “Kara Sevda” dizileri yer aldı. En fazla ih-
raç edilen dizi Muhteşem Yüzyıl olurken, en 
çok hasılat getiren dizi Kara Para Aşk oldu.

PRNet’in medya verilerini derlediği araştır-
mada, dizilerin ihracat haberleri belirtilen 
dönem arasında 2 bin 239 habere konu olur-
ken, 2008’de 10 milyon dolar olan dizi ihra-
cat getirisi, düzenli olarak artış göstererek 
2016 yılında 350 milyon dolara ulaşmış oldu. 
Medyaya yansıyan diğer başlıklarda Türk 
dizilerine olan talebin bölüm başı fiyatlarını 
da artırdığı belirlendi. Türk dizi sektöründe 
2023 yılına kadar hedeflerin gerçekleşirse 1 
milyar doların üzerinden ihracat yapılması 
bekleniyor.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN MASKE

Malzemeler

• 1 yemek kaşığı beyaz kil
• 1 çorba kaşığı öğütülmüş adaçayı
• 1 çorba kaşığı öğütülmüş kantaron
• 1 çay kaşığı lavanta yağı
• 1 şişe maden suyu (alabildiği kadar)

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri boza kıvamı alana kadar maden suyuyla karıştırın. Temiz 
cildinize uygulayıp 15-20 dakika bekletin ve yıkayın. Adaçayını çay gibi demleyip 
suyunu tonik olarak da kullanabilirsiniz.

Malzemeler

• 4 yemek kaşığı kakao
• 2 yemek kaşığı süt kaymağı
• 1 çorba kaşığı badem sütü
• 1 çorba kaşığı bal
• 1 çorba kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Badem Sütü İçin: 1 kahve fincanı tuzsuz çiğ 
bademi geceden kaynar suya koyun. Sabah 
kabuklarını ayıklayıp 2 fincan suyla el blen-
derından geçirin. Badem sütünüz hazır. Diğer 
malzemeleri de ekleyerek karışımı tamamlayın.

Yüz ve boyun bölgenize uygulayın. 20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Haftada 2 kere bu maskeyi taze 
hazırlayarak cildinize uygulayabilirsiniz.

NEMSİZ CİLTLER İÇİN MASKE

TIRNAKLARI GÜÇLENDİREN TARİF

Malzemeler

• 1 yumurta akı
• 1 ampul E vitamini

• 1 çay kaşığı bal
• Yeterince bademyağı

Hazırlanışı

Yumurta akını iyice çırpıp E vitamini ve balla karıştırın. Bu 
karışımı yaklaşık 5 dakika, tırnaklarınıza masaj yaparak sürün. 

1 saat sonra yıkayıp bademyağı sürün.
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İkonik İtalyan tasarımcı Giorgio 
Armani'nin, genç neslin stil kod-
larından esinlenerek yarattığı, gi-
yim ve aksesuar markası A | X Ar-
mani Exchange, artık Türkiye’ de.

Giorgio Armani genç, şehirli ve stil sahibi 
nesiller için metropol yaşam tarzından bes-
lenerek hazırladığı koleksiyonda, kendine 
özgü ve çarpıcı stilini ortaya koyuyor. Tasa-
rımlarında kendine güvenen, şehirli ve raha-
tına düşkün metropol insanlarından aldığı 
ilhamla, gençlik ruhunu modern bir bakış 
açısıyla yansıtıyor.

Türkiye pazarına Vepa Peraş bünyesi altın-
da adım atan İtalya’nın fast-fashion markası 
A | X Armani Exchange, kadın ve erkek için 
erişilebilir olmanın yanı sıra yeni nesil moda 
severlere özgür ruhlu, şık, modern ve şehrin 
dinamik yapısını belirleyen tasarımlarla eşlik 
edecek.

A | X Armani Exchange mağazaları, mart 
ayından itibaren Türkiye’de Hilltown AVM, 
Akmerkez AVM, Akasya AVM, Galleria AVM, 
Palladium AVM, Ankara Next Level AVM, An-
kara KentPark AVM, Mersin Marina, Antalya 
Terracity AVM, İzmir Point Bornova AVM’de 
hizmet vermeye başlayacak.

A|X ARMANI EXCHANGE TÜRKİYE’DE
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Günümüz insanlarının arasında 
yıldız gibi parlayan, günden güne 
çoğalan, içimize sinsice giren, 
günbegün fark ettirmeden ilerle-
yen sonunda aynaya pişmanlıkla 
baktığımız da anladığımız hastalı-
ğın adı: Obezite.

Yaşam kalitesini oldukça düşüren, günden 
güne hızla yayılan obezite; başta kadınlar ve 
çocuklar olmak üzere herkes için bir tehli-
ke olmakta. Obezite, diyabet, kalp hastalığı, 
hipertansiyon ve inme dahil pek çok ciddi 
hastalıkla ilişkilidir. Erken ölümler obeziteye 
bağlı gelişmektedir.

Kalıtım, yanlış beslenme alışkanlıkları, hare-
ket azlığı, endokrin veya metabolizma hasta-
lıkları ve psikolojik nedenlere bağlı faktörler 
hastalığın gelişmesinde son derece önem-
lidir. Unutulmamalıdır ki vücutta birikmiş 
yağlar tehlikenin habercisidir. Koroner kalp 
hastalığından şeker hastalığına, psikolojik 
hastalıklardan kansere kadar birçok hastalık 
sinsice tehditte bekliyor olabilir. 

Obezitenin gelişmesinde dikkat edilmesi 
gerekenlerden biri de yaşamın ilk yılların-
daki beslenme şeklidir. Yapılan çalışmalar-
da, obezite görülme sıklığının anne sütü ile 
beslenen çocukların, anne sütüyle beslen-
meyen çocuklara göre daha düşük oranlarda 
olduğunu, anne sütü verme süresinin, ta-
mamlayıcı besinlerin türü, miktarı ve başla-
ma zamanının obezite oluşumunu etkilediği 
bildirilmektedir. Dünya genelinde araştırma-
ların sonucuna göre, ABD 2030 yılında ner-
deyse %100 obez olacağı öngörülüyor.

Türkiye’de de obezite oranları tehlikeli bo-
yutlara ulaştı. Yapılan bilimsel araştırmada 
“TURDEP verilerine göre Türkiye’de kadınlar-
da obezite görülme sıklığı %44’ü, erkeklerde 
ise %27’yi aştı. Toplam nüfusumuz baz alın-

dığında da nüfusumuzun %30’unun obez 
olduğu ortaya konuldu. Türkiye’de her 5 
erkekten biri, kadınlarda ise 3 kişiden 1’inde 
obezite sorunu var. Çocuklara baktığımızda 
ise obezite %10‘lara kadar ulaştı.

Dünyada her yıl yaklaşık 12.7 milyon yeni 
kanser vakası tespit ediliyor. 7.6 milyon kişi 
kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya 
Sağlık Örgütü ise son 40 yılda 2 kattan fazla 
artış gösteren obezite ile kanser arasındaki 
güçlü ilişkiye vurgu yapıyor. Yapılan çalışma-
lar gösteriyor ki kansere neden olan birinci 
sırada sigara tüketimi iken, ikinci neden ola-
rak obezite yer alıyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucuna bakıl-
dığında; düşük fiziksel aktivite, artan obezi-
te ile paraleldir. Teknolojik ilerleme, günlük 
yaşamda fiziksel aktiviteyi azaltır. Televizyon, 
elektronik oyunlar ve bilgisayar başında har-
canan zaman, yetişkinlerde olduğu gibi ço-
cuklarda da sedanter yaşama yol açmaktadır. 
Ev hanımları ve çalışan bayanların obezite 
durumlarının değerlendirildiği bir çalışmada, 
sağlıklı beslenme alışkanlığı olmayan kadın-
ların oranı %61. 6’dır. Aynı çalışmada düzenli 
diyet uygulama alışkanlığında çalışan ka-
dınların, ev hanımlarına göre daha başarılı 
olduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda 
sigara kullanımı, fazla kilolu ve obezite için 
tek başına bir risk faktörü olmasa da, fazla 
kilo ve obezite ile sigara kullanımının kronik 
hastalıklar için risk oluşturduğu belirtilmiştir. 

Obezite Nedenleri 

Kalori alımı ve enerji harcama arasında-
ki denge kişinin kilosunu belirler. Eğer kişi 
yaktığı kalori miktarından fazla kalori alıyor-
sa kilo artışı; kişi yaktığı kaloriden az kalori 
alıyorsa kilo kaybı yaşanır. Bu sebeple obe-
zitenin en temel sebebi fazla kalori alımı ve 
hareketsizliktir. 

Yanlış Beslenme: Fazla yağlı, fazla şekerli, 
fazla tuzlu gıdalar tüketen kişilerin obezite 
hastası olma olasılığı sağlıklı beslenen kişi-
lere göre oldukça fazladır. Yapılan araştır-
malara göre hazır besin tüketimi ile obezite 
arasında doğrusal bağlantı olduğu bilinmek-
tedir. 

Genetik Faktörler: Ailesinde obezite hasta-
lığı olan kişilerin genetik olarak bu hastalığa 
yakalanma riskleri daha yüksektir. Genetik 
özellikler, vücudun yağ depolama mekaniz-
masında görevli olan hormonların salınım 
miktarlarını ve etkinliğini belirlediği için obe-
zite hastalığının oluşumunda da belirleyici 
olabilmektedir. Örneğin, tokluk hissini veren 

leptin hormonunun yeterince salgılanama-
dığı durumlarda kişi kilo almaya daha yat-
kındır. 

Hastalıklar: İnsülin direnci, tiroit hastalıkları, 
polikistik over sendromu, hipotalamus bo-
zuklukları, hipofiz bezi hastalıkları ve uyku 
apnesi gibi hastalıklar da obeziteye sebep 
olmaktadır. 

İlaçlar: Kişinin kullandığı bazı kimyasal ilaç-
lar kilo alımına sebep olabilir. Bazı antidep-
resanlar, diyabet ilaçları, hormon ilaçları, 
tansiyon ilaçları iştahı arttırabilir ve dikkat 
edilmediği takdirde kilo alınmasına sebep 
olabilir. 

Karbonhidrat Ağırlıklı Beslenme: Karbon-
hidratlar, kandaki şeker oranını ve insülin 
salınımını arttırırlar. İnsülin salınımın artma-
sı durumunda yağ hücrelerinin oluşumu da 
artar. 

Hareketsizlik: Hareket düzeyi düşük olan 
kişiler, hareketli kişilere oranla daha az kalori 
yakarlar. Yakılan kalorinin alınan kaloriden 
az olması durumunda ise kilo almak kaçınıl-
mazdır. 

Psikolojik Faktörler: Bazı kişiler, duygu 
yoğunluklarına göre beslenme eğiliminde-
dir. Can sıkıntısı, mutsuzluk, stres veya öfke 
gibi duygu yoğunlukları yaşandığı sırada 
normalden çok fazla besin tüketirler ve kilo 
alırlar. 

Yeni yaşam modelimizle, daha rafine, yüksek 
kalorili, yüksek hacimli beslenme tarzımızla 
hareketsiz olarak genetik yatkınlıklarımızın 
da desteği ile her geçen gün daha da şiş-
manlıyoruz.

Eğer kilo probleminiz var ise; bu durumda 
mutlaka bir diyetisyene ve doktora başvur-
malısınız.

Uzmanların dışında kişilerin önerdiği, kişiye 
özel olmayan, kısa sürede hızlı kilo kaybı 
sağlayan, şok diyetler ile tek tip besine dayalı 
diyetler, zayıflattığını öne sürülen ve pek çok 
yan etkisi bulunan ilaçlar, gerçek kilo kaybı 
yerine vücuttan sadece su kaybına neden 
olan diüretik (idrar sökücü) ilaçlar, sağlığını-
za ciddi zarar veren zayıflama yöntemleridir.
Beslenme kişiye özeldir. Bir başkasının uy-
guladığı zayıflama yöntemi size uygun ol-
mayabilir. Ve sağlığınıza geri dönüşümü 
mümkün olmayan zararlar verebilir. Uzun 
yaşamak hepimizin arzusu. Sağlıklı ve kaliteli 
bir şekilde yaşamak için sabır ve biraz çaba 
gerekiyor. 

AYNALAR DÜŞMANINIZ DEĞİL

Fatma Fidan
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Otellerin acentelerden gelen rezervasyonları 
tek platformdan takip etmesine olanak tanıyan 
Bookers Portal sistemi acentelerin rezervasyon 
süreçlerini hızlandırırken, teşvik ve ödüllerle mo-
tivasyonu artırıyor. Altyapısı Protel tarafından 
geliştirilen sistem, dünyaca ünlü Rixos Otelleri 
tarafından kullanılıyor.

Protel tarafından geliştirilen Bookers Portal sistemi, oteller ve 
acenteler için rezervasyon sürecini hızlandırırken, adil bir teşvik 
sistemi kurmak isteyen otellerin ihtiyacına etkin biçimde yanıt 
veriyor. Acentelerle Bookers Portal üzerinden daha verimli bir 
etkileşim yakalayan Rixos Otelleri; 14 ülkede birlikte çalıştığı 
toplam 800 acenteyi ağırladı. Etkinlikte her ülkeden en çok satış 
yapan üç acenteyi ödüllendiren Rixos Otelleri, acentelerin rezer-
vasyonları bekletmeden sisteme girmesini ödüllendirme yoluyla 
teşvik etmeyi hedefliyor.

Acenteler rezervasyon yaptıkça ödül kazanıyor

Protel imzasını taşıyan Bookers Portal sistemi; Rixos Otelleri'nin 
acentelerini daha hızlı rezervasyon girmeye teşvik etmesini sağ-
lıyor. Aynı sistem, acentelerin rezervasyon çalışmalarına adil bir 

teşvik ve ödüllendirme sistemi getiriyor.

Karşılıklı kazanç esasına dayanan bu sistemde rezervasyon ara-
cıları, girdikleri rezervasyonlara göre çeşitli puanlar kazanıyor. 
Bu puanlar belirli bir seviyeye ulaştığında ise Rixos Otelleri’n-
den ücretsiz rezervasyon yapma hakkı kazanıyorlar. Acenteler, 
bu rezervasyonları kendi personelleri için kullanabildikleri gibi 
müşterileri için de kullanabiliyor. Bu sayede aracı kurumlar ister 
kendi çalışanlarını ödüllendiriyor, isterse satışlarını artırıyor.

Tüm acenteler tek platformda!

Bookers Portal sisteminde, tüm süreçler sistem tarafından oto-
matik olarak izlendiği için herhangi bir haksızlık veya kayıp ya-
şanmıyor. Böylece otele, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik 
fayda sağlanırken aynı fayda acentelere de sağlanarak, karşılıklı 
ilişkilerin kuvvetlenmesi sağlanmış oluyor.

Bookers Portal ile otellerin ve acentelerin arasındaki iletişimin 
çok daha verimli hâle geldiğini dile getiren Protel’den İş Geliş-
tirme Yöneticisi Elif Durak, “Altyapısını geliştirdiğimiz bu sistem 
sayesinde oteller en fazla misafiri getiren acenteleri kolaylıkla 
görüyor. Oteller bu sayede acenteler için çeşitli ödül senaryoları 
yaratabiliyor. Böylece iki taraf arasında kurulan kazan-kazan iliş-
kisi güçleniyor.” diye konuştu.

oteller Ve acenteler 
için rezerVasyon süreci 
Hızlanıyor
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düşünce suçum olduğun günlerdi
ölmeden gömdüğün sevdalarınla gelirdin
gece çöktüğü her şehri öperdi sonra
saçlarıma kar yağardı
zamanında doğmadı mı güneş
tomurcuklanan her çiçek ölüme açardı
ve ben
bildiğim bütün sokaklarda kaybolurdum
sense bir ihtilali kuşanırdın
düşerken tutunduğum uçurum gözlerine
ucu deniz bir ölüm olurdu yaşamak

şehir çürürdü dalgınlığımdan
şehir üşürdü
eminönü’nde sen üşürdün
bense dalıp dalıp kendime giderdim
çocukluğum tırnaklarımın arasında kaybolurdu
titreyerek ve kusarak yürürdüm kalabalıklarda
her kavşakta
eski bir cehennemliğin defterinden
giderek korkunçlaşan bir sayfa koparırdım
cinayete kurgulu çıkmaz sokaklarında bu kentin
soysuzlaşırdı bütün patronlar
sen ölürsen bu düşte
bil ki önce beni gömecekler

oysa biz hep birbirimizi kaçırırız
bu kentte ikimize sığınacak tek zindan var

ve bilmeden sorar şarkılar
“zindanlar neye yarar?”
arabesk bir hüzün yerleşir yüzüme
unutkanlığıma pazarlar kurulur
kavgamı satar birileri
yazdan kalma bir kış ölüsüyüz ikimiz
zaman alnımızda bilenen kör bıçak şimdi
ve bilir misin ayrılmak vazgeçmek gibidir
doğru değildir ama gereklidir
çünkü hayat olduğu gibidir
olması gerektiği gibi değil
sonra seni terk eder
beni unutmalara yattığın sinemalar

kıvrık bir solucan gibi dururken adının ilk harfi
beynimde...
gitgide yalnızlaşan bir kudüs olurum
içini boşaltsam ölür o kent
içinde insanları öldürüyorken
şimdi herkeste sana âşık oluyorum
küs bakışlı bir intihardan sakınırken seni
mavi bir vurgun yiyorum öfkeme
istanbul musun nesin
bir asansörden “gitme” bakıyorsun
bu kentin bütün asansör boşluklarına düşüyorum
zaman rüzgârı üstünden geçtiği her şeyi
unutturuyorken
ben seni kendime emrediyorum

kentler şairler için vardır

Kahraman
Tazeoğlu
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Yapı marketi sektörünün lider 
markası Praktiker, “ev geliştirme” 
konseptli ilk mağazasını Akyaka 
AVM’de açtı. 

Praktiker, bin 850 metrekarelik yeni mağaza-
sında, 12 kategorideki 30 bin ürün çeşidiy-
le, bölgenin ev geliştirme ve yapı marketine 
yönelik tüm ihtiyacını karşılayacak. 2018 yı-
lının ilk aylarında İstanbul dışında Kütahya, 
Ankara ve İzmir’de yeni mağazalar açacak 
olan Praktiker, büyümesini yeni yılda da sür-
dürecek.

Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ha-
san Yalçın tarafından yapılan yeni mağaza 
açılışına ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. 
Praktiker, bin 850 metrekarelik yeni mağaza-
sındaki 12 kategoride sunduğu 30 bin ürün 
çeşidiyle bölgenin ev geliştirme ve yapı mar-
ketine yönelik tüm ihtiyacını karşılayacak.

20 yeni mağaza, bin kişiye istihdam

Açılışta konuşan Dr. Hasan Yalçın, 2018 yı-
lının ilk aylarında İstanbul dışında Kütahya, 
Ankara ve İzmir’de açacakları yeni mağaza-
larla yeni yılda da büyümeye devam edecek-
lerini belirterek şu bilgileri verdi:

“2018 yılında orta ve büyük ölçekli mağa-
za konseptinde 20 yeni Praktiker mağazası 
daha açmak istiyoruz. Bu mağazalarda da en 
az bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağız. 
Gelişen ve büyüyen metrekarelerde en az 40 
bin ürünle ziyaretçilerimize hizmet vermeyi 
hedefliyoruz.

Yeni mağazamızda müşterilerimizin alış-
veriş yaparken zevk alacakları bir dizayn 
gerçekleştirmeye çalıştık. Bunun için de 
mağazamızın renklerinden aydınlatmasına, 
raf sisteminden yer döşemesine, sinyalizas-
yonlarından ürün teşhir yöntemlerine kadar 

değişiklik yaptık. Yeni konseptli mağaza-
mızın mottosu mutluluk’’ diyen Yalçın, yeni 
konsept Praktiker mağazaları hakkında şu 
bilgileri verdi:

“Bugüne kadar açtığımız mağazalardaki uy-
gulama sonuçlarını, müşteri taleplerini titiz-
likle değerlendirdik. Buna göre de ürün çe-
şitlerimiz ve mağaza tasarımlarımızı yeniden 
şekillendirdik. Açılışını yaptığımız yeni kon-
sept mağazamız, bugüne kadar oluşan tec-
rübelerimizin geri bildirimi niteliğini taşıyor. 
Yeni mağazamızda müşterilerimizin beklen-
tileri doğrultusunda ev dekorasyonu ürün-
lerine de geniş yer verdik. Evini geliştirmek 
ve güzelleştirmek isteyen 7’den 77’ye herke-
se ve her bütçeye uygun ürünleri Praktiker 
mağazalarında bulmak mümkün. Ziyaretçi-
lerimizin mağazalarımızdan keyifle aldıkları 
ürünleri evlerinde de aynı keyifle kullanma-
larını sağlamak temel amacımız.”

Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan 
Yalçın, Praktiker’in yeni mağaza konseptin-
de tablolar, çerçeveler, duvar saatleri, duvar 
süslemeleri, dekoratif mum ve mumlukların 
da bulunduğu objelerin ön plana çıktığını 
aktardı. Mağaza sayısını farklı illerde yapa-
cağı açılışlarla artıracak olan Praktiker, ürün 
çeşitliliğini de hızla genişletmeyi hedefliyor.

praktiker, “eV Geliştirme” konseptli ilk mağazasını açtı!

Dr. Hasan Yalçın
Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı
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                      Ayın Menüsü

Ayşe Tüter

ABANT KEBABI 

MALZEMELER

• 3 yumurta
• 1 su bardağı süt
• 1 su bardağı un
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• Tuz
• 2 çorba kaşığı sıvı yağ

BEŞAMEL SOS

• 1 çorba kaşığı yağ
• 1 çorba kaşığı un
• 1 su bardağı süt
• 1 su bardağı kaşar rendesi

HARCI İÇİN

• 250 gr kuşbaşı et
• 250 gr arpacık soğan
• 1 adet yeşil biber
• 2 adet domates
• Kekik
• Karabiber 
• Tuz

AYVALI LAHANA SARMASI

MALZEMELER

• 1 orta boy lahana
• 2 adet ayva
• 2 su bardağı pirinç
• 1 çorba kaşığı kesme şeker
• 1 tatlı kaşığı yenibahar
• 1 çay kaşığı tarçın
• Tuz 
• Karabiber
• 1 su bardağı zeytinyağı
• 1 çorba kaşığı nane
• 500 gr soğan
• Üzeri için 1 limon

YAPILIŞI

Soğan yemeklik doğranır. İçine ayva rendelenir. Kesme 
şeker, tuz, karabiber, yenibahar, tarçın, nane yağın 
yarısı ile harmanlanır. 1 saat sıcak suda bekletilmiş pirinç 
bolca yıkanır süzülür ve bu karışıma ilave edilir. İyice 
karıştırılır. Lahana yaprak yaprak ayrılır. Haşlanır ve sıkılır. 
Yaprakları açılır. Hazırlanan içten bir çorba kaşığı dolusu 
konur. Sarılır, bir tepsiye dizilir. Üzerine kalan yağ gezdirilir. 
2 su bardağı su konur. 200 derecelik fırında 25 dk pişirilir. 
Soğuyunca servis tabağına alınıp. Limon dilimleriyle 
süslenir.

.
YAPILIŞI:

Un, yumurta, süt, sıvı yağ, kabartma tozu 
ve tuzu bir kasede mikserle çırpın. Orta 
boy teflon bir tavaya bir kepçe dökün, 
altını ve üstünü pişirerek krep hazırlayın. 
Tencereye bir çorba kaşığı yağ koyun etleri 
ilave edin hızlı ateşte renkleri dönünceye 
kadar soteleyin küçük doğranmış domates 
yeşil biber sarımsak ve arpacık soğanlarını 
koyun etler yumuşayıncaya kadar pişirin. 
Baharatları ve kaşar peynirinin yarısını ekleyin 
diğer bir tavada beşamel sos hazırlayın 
krebi yayın ortasına bir çorba kaşığı et 
koyun bohça şeklinde kapatın tepsiye dizin. 
Üzerine bir çorba kaşığı beşamel sos koyun 
fırında 15 dakika daha pişirin. Kalan kaşar 
peynirini serpin sıcak servis yapın.

BEŞAMEL SOSUN YAPILIŞI; 

Tavada yağ ile unu rengini kararmadan 
kavurun soğuk sütü ilave edin boza kıvamına 
gelince ateşten alın.
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 
gıda sektörünün uluslararası buluşma mer-
kezi haline gelen ANFAŞ FoodProduct'a 
300’e yakın üyesi ile katıldı. Bu yıl 17-20 
Ocak tarihleri arasında kapılarını 25’inci kez 
aralayan organizasyona Avrupa Türk Pera-
kendeciler Birliği ile katılan TPF, 2 gün bo-
yunca ANFAŞ ev sahipliğinde yeni işbirlikleri 
için sektör profesyonelleri ile bir araya gel-
di. TPF’nin 2018 yılı yol haritası belirlendiği 
organizasyonda Başkan Mustafa Altunbilek; 
“Bu yıl sektörümüzde verimlilik ön planda 
olacak. Pazardaki aşırı rekabet, sektörde 
pastayı küçültmekle kalmadı; karlılığı düşür-
dü. Sektör zor bir sürece doğru sürüklendi. 
Yerel zincirler olarak 2017'yi %12 büyüme ile 
kapattık. 2018 yılı hedefimiz %15 büyümek" 
dedi.

Perakende sektörünün önemli ve büyük çatı 
örgütü konumunda olan TPF, bu yıl 25'inci 
kez kapılarını aralayan ANFAŞ Uluslarara-
sı FoodProduct'a çıkarma yaptı. Perakende 
sektörünün büyümesi ve gelişmesi için ça-
lışmalarını sürdüren TPF, Türkiye'nin dört 
bir yanından ve Avrupa Türk Perakendeciler 
Birliği’nden toplam 300'e yakın üyesi ile or-
ganizasyona katıldı.

Sektörün en kapsamlı gıda ve içecek fuarı 
olmasının yanı sıra ülkeler arasındaki ticaret 
hacmini de güçlendirmeyi hedefleyen AN-
FAŞ Uluslararası FoodProduct'ta TPF üyeleri, 
düzenlenen fuar turu kapsamında Başkan 
Mustafa Altunbilek önderliğinde katılımcı 
firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. Turun 
ardından ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bıdı ile bir araya gelen TPF heyeti, fuarın 
dördüncü gününde perakende sektörünü 
değerlendirerek, 2018'in yol haritasını üye 
kampında belirledi.

“GÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ”

FoodProduct’ta TPF heyetinin yoğun bir ilgi 

ile karşılandığını, verimli görüşmelerin ger-
çekleştirildiğini, organizasyonu düzenleyen 
ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu başta olmak 
üzere fuar organizasyonunda emeği geçen 
herkese teşekkür eden TPF Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Altunbilek; “Türkiye’nin 
dört bir yanından ve Avrupa’nın farklı ülke-
lerinden geniş bir katılımcı heyeti ile orga-
nizasyonu takip ettik. Fuarların sektörümüze 
katkıları göz ardı edilemez. Hepimizin ortak 
noktası müşteri memnuniyeti. Tüm tarafların 
hedeflerine ulaşabilmesi, sürdürülebilir bü-
yüme elde edebilmesi için iş birliklerini artır-
malı, var olan ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. 
ANFAŞ önderliğinde organize edilen organi-
zasyonda tüm katılımcı markaların yanında-
yız. Biz bir zincirin halkaları gibiyiz. Gün birlik 
ve beraberlik günü. TPF olarak 2019 yılında 
da 30’uncu FoodProduct’a katılacağız” dedi.

“ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTIK”

Organizasyonla eş zamanlı olarak düzenle-
nen TPF üye kampında toplam market grup-
ları içerisinde istihdam payını %40'a, satış 
payını %35,3'e, toplam gıdadaki satış payını 
ise %9,8'e çıkaran TPF üyeleri, zorlu geçen 
2017 yılını değerlendirerek, sektör sorunla-
rını masaya yatırıp; 2018 yılı hedefleri belir-
ledi. Üye kampının açılış konuşmasında son 
2 yıldır gıda perakendesinin önemli bir sınav 
verdiğini belirten Mustafa Altunbilek şöyle 
konuştu; “2017, sektörümüz açısından bir-
çok gündemin tartışıldığı, rekabetin daha da 
zorlaştığı bir yıl olarak hafızalarda yer edindi. 
Jeopolitik olarak yaşanan gelişmeler sektö-
rümüzü etkiledi. Plastik poşet kullanımı, hal 
yasası, perakende yasası ve son olarak da 
ucuz et en çok konuştuğumuz, tartıştığımız 
gündem maddeleri oldu. En son yaşadığımız 
et konusunda satışlarımızın önemli ölçüde 
etkilenmesi bir yana, 3 bin 500 satış noktası 
bulunan federasyonumuzun üvey evlat ko-
numuna düşmesi hepimizi üzdü. Yıl geneli-
ne baktığımızda ise sektörde yaşanan aşırı 

“sektör 2018’de Verimliliğe odaklanacak”
rekabet karlılıkları düşürdü, sektörü zor 
bir sürece doğru sürükledi. Marketçilik zor 
günler yaşıyor. Evet rekabet tüm sektörler 
için güzeldir. Ancak bizim sektörümüzde 
yaşanan, perakende yasasında var olan bazı 
eksik ayaklar nedeni ile işletme sahiplerini 
epey zorlamaya başladı. Hacmin küçülmesi, 
marketlerin küçülmesine, market birleşme-
lerine ya da işletme sahibinin sektörden çe-
kilmesine neden oluyor. 2018'de bu alanda 
hükümetimizin önemli adımlar atmasını 
beklemekteyiz.”

“2018 HEDEFİMİZ %15 BÜYÜME”

Yerel zincirlerin ulusal ve indirim marketleri 
karşısında yaşanan rekabete rağmen büyük 
fotoğrafa odaklanarak, tüketici ve iş ortak-
ları çıkarlarını gözeten yaklaşımı ile büyü-
mesini sürdürdüğünü kaydeden Altunbilek; 
"Biz yan yana market açarak ya da 'nerede 
o eski günler?' demek yerine çalışmaya, 
Türkiye'de değer yaratmaya odaklandık. 
Zor bir yıl olmasına rağmen 30 milyar TL'yi 
aşkın ciroya ulaştık. Toplam market grupla-
rı içerisinde istihdam payımız %40'a, satış 
payımız %35,3'e, toplam gıdadaki yerelle-
rin satış payı ise %9,8'e ulaştı. 2018'de de 
tüm çalışanlarımızın aynı seviyede hizmet 
verebilmeleri, güçlü donanıma sahip olabil-
meleri için tabiri yerindeyse Türkiye'yi karış 
karış dolaşacağız. Yeni teknolojilere yatı-
rım yapacağız. Üyelerimize, çalışanlarımıza, 
üreticimize, tedarikçimize, iş ortaklarımıza, 
marketlerimizden alışveriş yapan müşte-
rilerimize değer yaratmak için çalışacağız. 
2018 yılı hedeflerimiz ciroda %15 büyü-
mek" dedi.

"SAYISAL BÜYÜMEYE ODAKLANMA-
YIN"

Üye kampında değişen tüketici davranışları 
ve alışveriş trendleri konusuna da değinen 
Mustafa Altunbilek; "Ekonomik gelişmeler, 
yaşanan dönüşüm, e-ticaret sektörünün 
güçlenmesi karşısında yeni adımlar atma-
lıyız. Uzun vadede karlılıkların korunması 
zor. Rekabet bugünden daha da zorlaşacak. 
Atacağımız adımlarda sayısal büyümeye 
değil, verimliliğe, iyi hizmete ve yenilenme-
ye odaklanacağız. Sahip olabildiğimiz, öl-
çebildiğimiz, matematiğini yapabildiğimiz, 
karlılığını görebildiğimiz mağazalar bizim. 
Bu yıl marketlerinde verimliliğe odaklanan-
lar, karını yönetebilecek” açıklamasını yaptı.
Yerel zincirlerin büyük buluşmasında Com-
munication Partner Kurucu Ortağı Ufuk 
Çarşıbaşı ise katılımcılarla değişen tüketici 
trendleri, perakende iletişiminde yerellik al-
gısını paylaştı.

Mustafa Altunbilek
TPF Başkan
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

İnsan omurgası, kafatasının alt kıs-
mından kuyruk sokumunun bitimi-
ne kadar, toplam 33 adet omur-
dan ve aralarındaki disk denilen 
kıkırdaklardan oluşmaktadır. Yan 
taraftan bakıldığında boyun, sırt 
ve bel bölgesinin omurgada S 
harfine benzeyen bir şekil mey-
dana getirdiği gözlenmektedir. 
Ortopedik rahatsızlıklarda en sık-
lıkla karşılaşılan boyun fıtığı ve bel 
fıtığı rahatsızlıklarıdır.

Boyun Fıtığı

Boyun, 7 adet omurdan ve aralarındaki disk-
lerden oluşmaktadır. Boyun fıtığı; boyun 
omurları arasında bulunan kıkırdağın iki 
omur arasında yer değiştirmesi( öne, yana 
veya arkaya doğru ) sonucu kola gelen si-
nirlere ve omuriliğe baskı yapmasıyla ortaya 
çıkan hastalıktır. Sıklıkla görülen bir durum-
dur. Boyun fıtığında, boyun ağrısı ile birlikte 
ya da tek başına kol ağrısı da görülebilmek-
tedir. Hatta, arkada kürek kemiği alt hizasına, 
önde göğse vuran ağrılar oluşabilmektedir. 
Tedavi; hastanın eğitimi, ilaç tedavisi, istira-
hat, fizik tedavi ve egzersizden oluşmaktadır. 
Boyun fıtığı geçirenlerin rahatça yapabile-
cekleri sporların başında yürüme ve yüzme 
gelmektedir.

Boyun fıtığı ve diğer boyun rahatsızlıklarının 
en önemli belirtileri şunlardır;

• Baş ağrısı ve baş dönmesi,
• Halsizlik,
• Yorgunluk,
• Sinirlilik hali,
• Sık sık oynayan tansiyon,
• Kulakta çınlama ve uğultular,
• Kollarda uyuşma ve karıncalanma,
• Gaz ve şişkinlik gibi durumlar.

Bel fıtığı

Bel bölgesi omurganın en aşağı bölgesinde-
dir ve 5 adet omur ile aralarındaki disklerden 
meydana gelmektedir. Bel fıtığı; bel omur-
larının arasındaki kıkırdağın aşırı zorlama 
nedeniyle yerinden kayarak bacaklara gelen 
sinirlere ve omuriliğe baskı yapması sonucu 
oluşan bir hastalıktır. Bel fıtığı 2 bölüme ay-
rılmaktadır; başlangıç halindeki bel fıtığı ve 
ilerlemiş bel fıtığı. Başlangıç halindeki bel 
fıtığında, omuriliğe veya bacaklara gelen si-
nirlere hafif baskı söz konusudur. Bel ağrısı-

nın yanısıra tek taraflı veya çift taraflı bacak-
lara vuran ağrılar olabilmektedir. Ayaklarda 
kuvvet kaybı, refleks kaybı söz konusu değil-
dir. İlerlemiş bel fıtığında; hastanın bacağına 
gelen sinire baskıda artış söz konusudur ve 
ayakta kuvvet kaybı, refleks kaybı, hissizlik 
gibi bulgular mevcuttur.

Bel sağlığı açısından önerilenler;

• Aşırı kilodan sakınılması,
• Birden öne doğru eğilerek ağır yük kaldı-
rılmaması,
• Dik oturmayın. Uzun süreli oturmak gerek-
tiğinde hafifçe uzanıp, belinizin arkasına bir 
yastık yerleştirilmesi,
• Oturarak çalışan kişiler arada sırada kalkıp 
dolaşmalıdır, çünkü otururken vücudunuza 
binen ağırlık ayakta çalışırkenden %80 daha 
fazladır,
• Sert yatakların tercih edilmesidir.

Beslenme ilişkisi

Kalsiyum; kemik sağlığımızı gösteren mine-
raldir. Görevleri arasında kemik ve dişlerin 
güçlenmesi; kasların kasılma ve gevşeme-
sinde, kalp işlevlerinin, kan pıhtılaşma meka-
nizmasının, sinir iletiminin, çeşitli hormon ve 
enzimlerin salgılanmalarının düzenlenme-
sinde yer almaktadır. Düzenli kalsiyum alımı; 
kan kolesterol düzeyi ve LDL (düşük yoğun-
luklu lipoprotein) düzeyini normal aralık-
larda tutmaya yardımcı olmaktadır. Bunun 
yanı sıra kan basıncının düzenlenmesinde ve 
enfeksiyonlara karşı vücudun direncinin yük-
selmesinde rol oynar.

Besinlerle alınan kalsiyumun emilimini olum-
suz etkileyen birçok faktör vardır. Sigara kul-
lanımı, aşırı alkol alımı, çay-kahve ve kola 
gibi kafein içeren içecekler; yüksek oranda 
tuz kullanımı ve bunun yanı sıra belirli has-
talıklar (şeker hastalığı ve hormon salgı bez-
lerinin çalışmasında aksaklıklar) gelmektedir. 
Kalsiyumun en fazla bulunduğu besinler; süt 
ve süt ürünleri (özellikle yağ oranı düşürül-
müş olanlar), koyu yeşil yapraklı sebzeler, 
kahvaltılık gevrekler, fındık, bademdir.

Kalsiyum minerali yanı sıra D vitamini de 
vücut sağlığı açısından önemlidir. D vitami-
ni kalsiyum emilimi ve depolanmasında son 
derece etkilidir. Güneş ışığındaki 15 dakika 
geçirilen zaman ciltte D vitamini sentezinin 
gerçekleştirilmesinde etkilidir. Deriden iç 
dokulara geçen D vitamini, böbreklerde aktif 
hale getirildikten sonra, vücuttaki kalsiyum 
dengesinin korunması ve kalsiyumun bağır-
saklardan emiliminde yardımcı olmak üzere 

çalışır. Balık ve deniz ürünleri zengin birer D 
vitamini kaynağı olan besinlerdir.

Magnezyum; iskelet ve sindirim sisteminde-
ki adalelerin kasıldıktan sonraki gevşemeleri 
görevini yerine getiren mineraldir. İnsan vü-
cudundaki magnezyumun %65’i kemik ve 
dişlerde geri kalan %35 kan, doku ve diğer 
vücut sıvılarında yer almaktadır. Beyin ve 
kalpte diğer dokulardan daha yoğun ola-
rak bulunmaktadır. Asitli ortam magnez-
yum emilimini arttırdığı için özellikle öğün 
aralarında veya gece yatarken alınması 
tercih edilmelidir. Aşırı yağlı yiyecekler ve 
alkol alımı magnezyum emilimini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Magnezyum eksikli-
ğinde sinirlilik, kas krampları ve kasılmaları, 
kalp ritminde bozulmalar, uyumsuzluk, iştah 
kaybı, depresyon, solukluk, uyuşukluk, koro-
ner spazm gibi belirtiler görülebilmektedir. 
Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde yüksek 
oranda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ceviz, 
fındık gibi kuruyemişlerde, soya fasulyesi ve 
tohumlarda da bulunmaktadır.

Aşırı alkol alımı, kalsiyum dengesini sağla-
yan hormonları etkileyerek kemiklerde hasar 
yapıcı etkide bulunabilmektedir. Bu nedenle 
alkol alımının kısıtlanması önemlidir.

Sigara kullanımı diğer bir faktördür. Birçok 
yapılan araştırmada sigara içenlerde kalsi-
yum emiliminde azalmalar olduğu gözlen-
miştir. Sigara içen kadınlarda osteoporoza 
bağlı kırıklar 1.5 ile 2.5 kat daha fazladır. 
Yapılan bir araştırmada erkeklerde 1 yıl si-
gara içiminin kalça kırık riskini %1 arttırdığı 
gösterilmiştir. Bu nedenle sigara kullanılma-
malıdır.

ortopedik raHatsızlıklar Ve beslenme ilişkisi



188

MALl&MOTTO / Haberler

MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...



189

Kulak çınlaması toplumda sık-
lıkla görülüyor ve kulak çınla-
ması yaklaşık 3 kişiden birini 
olumsuz etkiliyor. Kulak çınla-
masının genellikle 30 yaş üs-
tünde daha sık görüldüğünü 
belirten Anadolu Sağlık Mer-
kezi Kulak Burun Boğaz Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa 
Kazkayası, “İşitme kaybının 
derecesi arttıkça, kulak çın-
lamasının görülme oranı da 
artıyor. Fazla gürültüye maruz 
kalmak kulak çınlamasının gö-
rülme sıklığını arttırıyor” dedi.

Kulak çınlamasının iç kulakta işitmeyi sağ-
layan tüylü hücrelerde hasar oluşması ve 
bu hücrelerin beyin ile irtibatında problem 

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

oluşması sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. 
Kulak çınlamasının işitme ile ilgili bir uyarı 
olmadan, kişinin kulaklarında veya kafası-
nın içinde ses duyması olduğunu söyleyen 
Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaz-
kayası, “Kulak çınlaması özellikle sessiz bir 
ortamda daha çok hissediliyor” şeklinde ko-
nuştu.

Hipertansiyon ve kas spazmları kulak 
çınlaması sebebi

Kulak çınlamasının objektif ve subjektif ola-
rak iki şekilde görülebildiğini belirten Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Mustafa Kazkayası, “Objektif kulak çınla-
masında ses hem hasta hem de başkaları 
tarafından duyulabilirken subjektif kulak 
çınlamasında ses sadece hasta tarafından 
duyulabiliyor” dedi. 

Objektif kulak çınlama sebepleri arasında 
hipertansiyon ve tümör gibi damarsal se-

FAZLA GÜRÜLTÜ KULAK ÇINLATIYOR

beplerin ve kas spazmları gibi nöromüskü-
ler nedenlerin olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Kazkayası, “Subjektif kulak çınlaması 
sebepleri ise dış kulak yolu, kulak zarı, orta 
kulak ve içerisindeki kemikçikler ile işitme 
organındaki patolojik problemlerden kay-
naklanır. Bunlar sinir ve damar tümörleri, 
meniere hastalığı, kulak kireçlenmesi, kafa 
travması ve akustik travma, ototoksik ilaç-
lar, kulak enfeksiyonları olabilir” açıklama-
sında bulundu.

Vitamin eksikliği ve şeker hastalığı kulak 
çınlamasına neden olabiliyor

Özellikle baş dönmesi ve işitme kaybının 
eşlik ettiği çınlamanın iç kulakta bir tümör 
sonucu olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Mus-
tafa Kazkayası, “Bunun yanında vitamin 
eksiklikleri, iz element eksiklikleri (bakır, 
demir, çinko), hipotiroidi ve şeker hastalı-
ğı gibi sorunlar azımsanmayacak derecede 
kulak çınlamasına sebep olabilirler” dedi.

Tansiyon ve şeker kontrol altında tutul-
malı

Kulak çınlaması tedavisinin korunma ile 
başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kazka-
yası, “Kulak çınlamasına yol açabilecek ses 
travması ve bazı ilaçlardan uzak durulmalı, 
tansiyon ve şeker kontrol altında tutulma-
lı” dedi. Son yıllarda maskeleme tedavisinin 
uygulandığını ve bu uygulamanın çınlamayı 
geçirmemekle birlikte çınlamanın huzursuz 
edici sesinden kurtulduklarını ve bir derece-
ye kadar fayda gördüklerini vurguladı.
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Selin Karabulut
Uzman Psikolog

Alışveriş yapmanın mutluluk hor-
monunu arttırdığı bilimsel bir ger-
çek olsa da “mutlu oluyorum” 
diyerek sürekli alışveriş yapmak 
takıntıya dönüşebiliyor. İndirim-
ler, tanıtımlar gibi bir sürü dış et-
ken ile sürekli alışveriş yapmaya 
yönlendirildiğimizi söyleyen Ana-
dolu Sağlık Merkezi’nden Uzman 
Psikolog Selin Karabulut, “İçinde 
bulunduğumuz dönem, al, kul-
lan, at dönemi. İhtiyacımız ol-
madığı halde sırf indirimde diye 
alışveriş yapıyor ve satın aldıkça 
mutlu oluyoruz” açıklamasında 
bulundu.

Tüketimin çok fazla özendirilip imrendirildi-
ğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden 
Uzman Psikolog Selin Karabulut: “Normalde 
almayacağımız bir şeyi %70 veya %90 indi-
rimli görünce bu fırsat kaçmaz düşüncesiyle 
alıyoruz. Benzer birçok eşyamız varken alı-
yoruz, aldıkça da mutlu oluyoruz. Al, kullan, 
at dönemindeyiz. İlişkilerimiz, evdeki eşya-
larımız ve yiyeceklerimiz başta olmak üze-
re her şeyi alıyoruz ve hemen tüketiyoruz” 
dedi. Karabulut, sürekli alışveriş yapma iste-
ğinin biriktirme ve koleksiyon yapma isteği 
ile de ilgili olabileceğini belirtti.

Alışveriş ihtiyaç için değil, zevk için yapılıyor.
Sürekli alışveriş yapma isteğinin hem gör-

sel basında hem de mağazadaki etiketlerle 
teşvik edildiğini söyleyen Uzman Psikolog 
Selin Karabulut, “Hayatımızda AVM gerçeği 
var. Alışveriş artık ihtiyaçtan değil, zevk için 
yapılıyor” dedi. Çizginin öte tarafına geçilip 
geçilmediğinin anlaşılması için ‘Benim buna 
ihtiyacım var mı?’, ‘İhtiyacımdan fazlasını mı 
aldım, ihtiyacım kadarını mı aldım?’ ve ‘Bunu 
aldıktan sonra ne hissettim?’ sorularını kişi-
nin kendisine sorması gerektiğini söyleyen 
Karabulut, “Bazı insanlar alıyor ve dükkân-
dan çıktıkları an pişmanlık hissedebiliyor. 
Kendini durduramama, frenleyememe duru-
mu olabiliyor” dedi.

İnsanlar duyguları gibi eşyalarını saklaya-
biliyor

İnsanların ihtiyaçtan fazlasını tutan bir canlı 
türü olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog 
Selin Karabulut, “Eşya atamamak da böyle 
bir şey. Gerekli gereksiz yığılan ve tutulan 
eşyalar, bir gün lazım olur telaşı ve düşünce-
si, bırakamama ve vazgeçememe durumu ile 
ilgili olabilir. Bu insanların daha içe kapanık 
ve duygularını pek paylaşmayan, tutan, içine 
atan insanlar olduğunu görüyoruz” şeklinde 
konuştu. İnsanların tıpkı eşyayı tuttuğu gibi 
duygusunu da tutma ve saklama eğiliminde 

olduğunu belirten Karabulut, “Biriktirme, 
koleksiyon yapma isteği, obsesif kişilik ya-
pısında görülebiliyor. Bazı konularda ko-
leksiyoner olunup, gerçekten takip edip, 
özel siparişlerle o eşya getirtilebilir. Ya da 
hiçbir amaç olmadan sadece almak istene-
bilir” açıklamasında bulundu.

Alışveriş takıntısı ve biriktirme durumu 
için 3 soru

Alışveriş takıntısı ile biriktirme arasında 
ince bir farkın olduğunu söyleyen Psiko-
log Selin Karabulut, “Eğer ihtiyaç varsa ve 
maddi durum bunu almaya müsaitse alına-
bilir. Maddi durum çok elverişlidir ve çok 
alınabilir ve bu da normal olabilir” diyerek 
alma takıntısını şöyle açıkladı:

1. Paranı başka bir şeye harcaman gerekir-
ken onlardan feragat edip sadece alışveriş 
yapıyorsan,

2. Aldığın şeyleri çoğunlukla kullanmıyor-
san,

3. Evde çok benzer ve dolap bekleyen eş-
yaların varsa orada bir alma, biriktirme, 
alışveriş takıntısı olmuş olabilir.

“AL, KULLAN, AT” ALIŞKANLIĞINA DİKKAT
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Ulaş Özdemir
Beslenme ve Diyet Uzmanı

D vitamini vücuttaki en önemli 
minerallerin başında geliyor. Ba-
ğışıklık sistemini ve kemikleri güç-
lendiren D vitamininin eksikliği, 
ciddi sağlık sorunlarına neden 
olabiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, 
“Özellikle yaşlı ve çocuklarda kas 
ve kemik sağlığı açısından D vita-
mini oldukça önemli. D vitamini 
eksikliği baş ağrısı ve saç dökül-
mesinin de önemli sebeplerinden 
biri” açıklamasında bulundu.

D vitamini hedef dokuya etki etmesi için 
dolaşım sistemine salınıyor ve miktarı geri 
bildirim mekanizması ile düzenlendiği için 
vücutta hormon gibi çalışıyor. D vitamini-
nin aynı zamanda vücutta kanser, kalp ve 
enfeksiyon hastalıklarına karşı bir kalkan ol-
duğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yaşlılar 
ve çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat 
edilmeli. D vitamini eksikliği rikets, kas ağrısı, 
osteoporoz ve osteomalazi gibi hastalıklara 
neden olabilir” dedi.

Güneşi ve doğru beslenmeyi kaçırmayın

Baş ağrısı ve saç dökülmesinin de önemli 
sebeplerinden birinin D vitamini eksikliği ol-
duğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzma-
nı Ulaş Özdemir, “D vitamini seviyesi kanda 
25(OH)D düzeyleri şeklinde ölçülebilir. Eğer 

25(OH)D düzeyi 5 mg/dL’nin altındaysa 
ciddi bir eksiklik söz konusudur” şeklin-
de konuştu. D vitamini eksiklik durumuna 
göre hekimin görüşü doğrultusunda ek D 
vitamini desteğinin alınabileceğini belirten 
Özdemir, “Çünkü pankreastan kalbe kadar 
D vitamini oldukça önem arz ediyor. Do-
layısıyla beslenme düzeni bozulduysa ve 
genelde güneş ışığından faydalanılmıyorsa 
D vitaminine mutlaka bakılmalı” önerisinde 
bulundu.

Nedensiz mutsuzluk D vitamininden 
kaynaklı olabilir

D vitamini eksikliğinin birçok nedeninin 
olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Ulaş Özdemir, “D vitamini içeren 
besinleri yeterli tüketmemek, bazı ilaçlar, 
güneş ışınlarından yararlanamamak ve ha-
milelik, D vitamini eksikliğine neden olabi-
lir” dedi. Özdemir, kas ağrısı ve kramp, hal-
sizlik, nedensiz mutsuzluk ve depresyon, 
aşırı saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi 

ve başın terlemesinin D vitamini eksikliğinin 
başlıca belirtileri arasında olduğunu söyledi.

Cilt güneş ışığıyla temas etmeli

D vitamininin vücut tarafından üretilebildiği-
ni ancak bunun gerçekleşebilmesi için cildin 
bir süre güneş ışığıyla temas etmesi gerek-
tiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Ulaş Özdemir, “Yazın güneşte yarım saat kal-
mak ortalama 8.000-10.000 ünite kadar D vi-
tamini üretilmesini sağlıyor” dedi. Özdemir, 
besinlerin bu konuda diğer vitaminlerde ol-
duğu gibi çok aktif bir rol oynamadığını be-
lirterek; vücudun dönüştürüp kullanabilece-
ği D vitamini deposu besinleri şöyle sıraladı:

• Çipura
• Palamut
• Lüfer
• Yumurta
• Barbunya
• Keçi peyniri
• Yoğurt

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BAŞ AĞRITIYOR



Yay’da ilerleyen yönetici gezegen Mars’tan 
aldığınız etki sayesinde oldukça kendinizi 
enerjik hissediyorsunuz. Bu ay, ikna kabiliye-
tiniz artıyor. Gündemde olan konularla ilgili 
birleştirici konuşmalar yapacağınız yerlerde 
bulunabilirsiniz. Yönetici ruhu taşıyan insan-
lar size daha fazla güven verecek. Onlarla bir 
çok iş fırsatı yakalayacaksınız. Hedefleriniz 
ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabi-
lirsiniz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar 
alacaksınız. Yine bu dönem yüklü enerjiler 
içindesiniz. Her şeyin parasal değerler çerçe-
vesinde olmadığını görecek, yaşantınızdan 
keyif almasını öğreneceksiniz. İleriyi gören 
bir düşünce yapısı içinde hareket ederken, 
para ile ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte çalış-
tığınız kişilerle büyük projeler üreteceksiniz.

Ay boyunca, duygularınıza rağmen, mantı-
ğın gerektirdiği kurallar çerçevesinde dav-
ranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe 
koyacaksınız. Bu ay yanılgılar ve farklı anla-
şılmalar söz konusu. Siz ne kadar iyi niyetli 
olursanız olun, ilişiklerinizde istemediğiniz 
durumlar ortaya çıkacaktır. İşinizi severek 
yaptığınız bir dönem. Hızlı ve önemli geliş-
meler söz konusu olacak. Bu değişimler iş 
hayatınıza yansıyacak. Duygusal yaratıcılığı-
nızı destekleyecek idealler peşinde olacaksı-
nız. Gelecekle ilgili beklentilerinizi istediğiniz 
gibi gerçekleştirmek için karşınıza çıkan tek-
lifleri değerlendirmenin tam zamanı. Olaylar 
konusunda taviz vermeyin ve kendi bildiği-
niz yoldan vazgeçmeyin. Kariyer ve aile ya-
şamınızı dengelemek zorunda kalacaksınız.

Özgürlük duygusu içinde hareket edeceğiniz 
için, çevrenizde ilgi odağı haline geleceksi-
niz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz 
koşulların oluşturulmasında kullanacak ve 
bu dönemi takip eden günlerde ilişkilerinize 
canlılık gelecektir. Mesleki konularda sorun 
çıkabilir. İşinizi büyütmek istiyorsanız; ya-
pacağınız işlerde abartıya gitmeden, doğal 
akışı içinde süreçleri aşmaya çalışın. Yara-
tıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı 
çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve 
ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteye-
ceksiniz. Çevresel faktörlerin destekleyeceği, 
sizi güçlendirecek işler peşinde koştururken, 
sosyal kişiliğinizde sağlam temeller üzerine 
boy verecek. Yönetici ruhu taşıyan insanlar 
size daha fazla güven verecek. 

Popüler konularda istediğiniz performansı 
yakalayacaksınız. Ön planda olma isteğiniz 
doğrultusunda çalışmalar yaparken, kariz-
matik ve çekici davranışlarınızla dikkat çe-
kecek, toplumda göze çarpacaksınız. Bazıla-
rınız bol seyahat edeceğiniz için, karşılarına 
çok fırsatlar çıkacak. Siz, derin düşünceleri 
olan ve duygusal bir yapıya sahip olduğunuz 
için,  beklentilerinizde derin hisler mevcut. 
İletişim konusunda akıllıca yaptığınız bağ-
lantılar gerekli kişilere ulaşacak ve sonuç-
lardan çevreniz kadar siz de memnun kala-
caksınız. Yaptığınız işlerden kişisel huzur ve 
tatmin duyabileceğiniz bir dönemdesiniz. 
Öz güveninizi yansıtabileceğiniz işler yapa-
caksınız. Hayatınızda kariyerinize katkısı ola-
cak kişilerle birlikte olacaksınız.

Yakın aile bağları içinde bulunduğunuz 
kişilerin ilişkileri ile ilgili sorunlar ile uğ-
raşacaksınız. Bu ay sosyal hayatlarında 
bir canlanma söz konusu olacak. Aşk 
konusundaki gelişmelerle karşı karşıya 
kalacaksınız.  Bazı Koçlar ilk kez karşı-
laşacakları insanlarla olan diyaloglarda 
dikkatli olmalıdır. Romantizm ön plan-
da olacak. Cazibe sınırlarınızın oldukça 
yüksek olması, sosyal ve kariyer geli-
şimleri de beraberinde getirecek. Dost-
larınızın duygusal desteğinin artılarını 
hissedeceksiniz. Olayları kendi tarzını-
za göre yorumladığınız için, bazı yan-
lışlıklar yapabilirsiniz. Yönlendirmeye 
karşı olmanıza rağmen, denemelisiniz. 
Hırslarınızdan arınıp sizi netleştirecek 
işler yapacaksınız. Daha cesur olmalı 
ve size verilen sunumları iyi değerlen-
dirmelisiniz. Nezaketin hiçbir işe yara-
madığını göreceksiniz. Amaçlarınızın 
saptırılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bu 
özelliğinizi çevrenize hissettireceksiniz. 
Sağlık konusunda tutulumların sinirsel 
gerilimlere neden olacağını unutmama-
lısınız. 

Yaşantınızda hızlı gelişen olaylara kar-
şı hedeflerinizde sapmalar görülebi-
lir. Olaylara yaklaşım tarzınızda farklı 
bir renk var. Bu hafta bulunduğunuz 
ortamlarda değişik düşünceleriniz ve 
tavrınızla dikkat çekeceksiniz. Yaşam 
felsefeniz sürekli değişiyor. Çünkü siz 
temkinli bir Boğa kişisi olduğunuz için, 
birini gerçekten beğenmediğiniz za-
man, asla ilk adımı atmazsınız. Birlikte 
olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık 
duyguları ile bunaltabilirsiniz. Bu dö-
nemde yapacağınız seyahatler, kaça-
mak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. 
Fakat bu seyahatler hayal kırıklıklarıyla 
biten aşk kavgalarına da sahne ola-
bilir. Yoğun enerji birikimi içindesiniz. 
Kendinize yatırım yapmak isteyecek ve 
bazı konularda hassas davranacaksınız. 
Birçok değişik teklifler karşısında boca-
lamanız mümkün. Kardeşlerle aranızda 
güçlü bağların oluşmasını sağlayacak, 
ilişkiler gündeme gelecek. Maddi güven 
ve kararlar açısından önemli bir dönem. 
İş ortaklıkları ve profesyonel yatırımcılar 
için güzel bir dönem. 

Değer kavramlarınız önemli ve bu ne-
denle, kararsız kişileri sevmiyorsunuz. 
Takıntılı ve platonik bir aşka hazır olun. 
Dikkat çekici evlilik gerçekleştirebilir, 
ortak çalışmalar içinde olacağınız bir ar-
kadaşınızla ileriye dönük evlilik planları 
yapabilirsiniz. Manevi hislerinizin sizi 
yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. 
Aşk yaşıyorsanız, bu hafta romantizm 
dolu günler sizi bekliyor. Sürpriz karşı-
laşmalara hazırlıklı olun. Bekarlar gide-
cekleri partilerde etraflarını iyice izle-
sinler. Çünkü sosyal hayatları sayesinde, 
birçok aşk fırsatları kapılarını çalacak. 
Siz popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. 
Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı 
zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşe-
ceği bir dönem olacak. Kafaca anlaştı-
ğınız kişilerin daha sonra yaşantınızda 
farklı bir boyuta geçme ihtimali olması 
sizi endişelendirmesin. En azından bazı 
şeyleri denemelisiniz. Bazı bekar İkiz-
lerde din ve felsefe konuları kapsayan 
yerlerde karşılaşacakları kişilerden etki-
lenecekler. Onların değişik fikirleri me-
raklı İkizlerin ilgisini çekecektir.
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Bu ay iş ve eğlenceyi bir arada yaşa-
yacaksınız. Hem çok çalışacak, hem de 
eğleneceksiniz. Partiden partiye koşar-
ken, katılacağınız toplantılarda birçok 
kişinin dikkatini çekeceksiniz. Bazılarınız 
macera isteği içinde hareket edecek. 
Fakat siz yine dikkatli olmak zorunda-
sınız. Karşıt maddi evinizde yaşadığı-
nız Güneş tutulması sayesinde maddi 
fırsatlar ayağınıza gelecek ve çok para 
kazanacaksınız. Ortak çalışmalar, yolcu-
luklar, idealleriniz ve yeni fikirler önem 
kazanacaktır. Çalışma evinizde ilerleyen 
Mars size hem para kazandırırken, hem 
de bol bol harcamanıza neden olacaktır. 
Bu ay iş arayanlar için önemli bir süreç. 
Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşün-
celere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda 
takıntı halinde bulunan ideallerinizde 
yoğunluk yaşayacaksınız. Kendiniz ile 
ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tek-
rar ele alırken, daha disiplinli olmak zo-
rundasınız. Sağlığınızla ilgili olumsuzluk 
söz konusu olmamasına rağmen, yakın 
çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunları ile 
uğraşacaksınız.

Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı 
arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz 
dikkat çekecek. Duygularınızı karşı tara-
fa yansıtmanın yollarını başaracaksınız. 
Bu dönemde yapmanız gereken tek 
şey, eski dostlarla bir araya gelmek ve 
anılarınızı tazelemektir. Saygınlık, kişisel 
ve içsel güvenliğiniz çok önemli olacak. 
Kendinize olan güven duygunuz saye-
sinde çevrenizdeki kişileri de doğru bir 
şekilde etkileyeceksiniz. Karizmatik ol-
manın keyfini çıkaracaksınız. Kendinize 
güvenmeyi seviyorsunuz. Çevrenizde 
size yardım edecek ve enerjisini sizin 
için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. 
Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibeni-
zi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşa-
ma geçireceksiniz. Karşı cinsin ilgisiyle, 
istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsi-
niz. Kariyerinizin en parlak dönemlerin-
den birini yaşayacaksınız. Daha atak ve 
çevik olmak için, her türlü destek sizden 
yana unutmayın. Bu dönem maaş ter-
fileri ve ani iş tekliflerine karşı hazırlıklı 
olun. Maddi konulardaki taleplerinizde 
kararlılık hakim olacak. 

Aşk enerjiniz yükseliyor. Duygusal an-
lamda taleplerinizin yüksek olduğu bir 
ay içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duy-
gular beklerken, yaşam standardı olarak 
yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları 
kolluyorsunuz. Ay boyunca, entelektüel 
çalışmalar içine gireceksiniz. Mars aşk 
ve sosyal evinizde ilerliyor. Madde ve 
aşkı bir arada yaşayacaksınız. Bu dönem 
hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlı-
ğınız ve kırılganlığınız doruk yapabilir. 
Özellikle yaşadığınız aşk varsa, birçok 
zorluklara hedef olacaktır. Aşkınızın sa-
dakat derecesini ölçmek için önünüze 
çıkacak olan birkaç olay karşısında kişi-
selliğinizden ödün vermezseniz siz ka-
zanacaksınız. Yanlış anlaşılma korkusu 
yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullan-
ma konusunda size kısıtlamalar getire-
cektir.  Yine bu dönem dinlenmeye ve 
projelerinizin planlarını yapmaya ihtiya-
cınız var. Yine gizli ilişkiler için uygun bir 
dönem değil, fakat kısa sürecek bu bir-
liktelikler çok fazla mutluluk vermeye-
cektir. Çalışma hayatınızda deneyimler 
ve testlerden geçiyorsunuz. 
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Aşk hayatınızda hiç kimsenin cesaret 
edemeyeceği riskleri göze alacaksınız. 
Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek 
olması sosyal ve kariyer gelişimleri de 
beraberinde getirecek. Yaşamınızı ko-
laylaştırıcı kişilerle birlikte olmak sizin 
de gururunuzu okşayacak. Girdiğiniz 
topluluklarda doğal cazibenizi kullana-
cak ve isteklerinizi hızla yaşama geçi-
receksiniz. Bu ay bulunduğunuz şartları 
değiştirmek yerine çevresel alışkanlık-
lara uyum göstermelisiniz. Yine bu dö-
nem, eşiniz veya sevgilinizle uzlaşmanız 
gereken çok konunuz var unutmayın. 
Bazılarınız aşk ve dostluk duyguları-
nı karmaşık bir şekilde sergilediği için 
karşısındakinin duygularında karışıklığa 
neden olacaktır. Fakat kıskançlık duy-
gularınızın da sizi saracağını düşünerek, 
bu tür zararlı duygulardan kendinizi 
korumaya çalışmalısınız. Önemli bir iş 
anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size 
güzel bir fırsat doğuyor. Hedeflerinizde 
mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü 
kaybetmeyin. Bugünlerde sağduyuyu 
ve sakinliği elden bırakmamalısınız.

Yay’da ilerleyen yönetici gezegeniniz 
Mars’tan aldığınız etki sayesinde oldukça 
kendinizi enerjik hissediyorsunuz. Bu 
ay, ikna kabiliyetiniz artıyor. Gündemde 
olan konularla ilgili birleştirici 
konuşmalar yapacağınız yerlerde 
bulunabilirsiniz. Yönetici ruhu taşıyan 
insanlar size daha fazla güven verecek. 
Onlarla birçok iş fırsatı yakalayacaksınız. 
Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde 
değişimleri yapabilirsiniz. Yaşantınızla 
ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Yine 
bu dönem yüklü enerjiler içindesiniz. 
İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam 
zamanı. Partnerinize daha çok zaman 
ayırmalı, onun sizden beklentilerine 
karşı ilgili olmalısınız. Aşkta mükemmel 
olmayı istemek güzel bir şey. Özellikle 
kendi sisteminizin üzerine çıkmak 
istemiyor ve titiz bir yaklaşımla 
ilişkilerinizi gözlemliyorsunuz. Yardım 
etme duygunuz artıyor. Karşılaştığınız 
kişilerin yüreği sizin için önemli olacak. 
Her şeyin parasal değerler çerçevesinde 
olmadığını görecek, yaşantınızdan keyif 
almasını öğreneceksiniz. Bazılarınız 
karşılıksız duygular içinde olacaktır. 

Mars burcunuzda ilerliyor. Ay  boyun-
ca; duygularınıza rağmen, mantığın 
gerektirdiği kurallar çerçevesinde dav-
ranacak ve ilişkilerinize saygın bir me-
safe koyacaksınız. Aile büyüklerinizin 
onaylanamayacağı ilişkiler yüzünden 
istenmeyen sıkıcı durumlara maruz ka-
labilirsiniz. Yine gizemli düşünceleriniz 
önem kazanacaktır. Yine bu ay yanılgı-
lar ve farklı anlaşılmalar söz konusu. Siz 
ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişki-
lerinizde istemediğiniz durumlar orta-
ya çıkacaktır. İşinizi severek yaptığınız 
bir dönem. Bu değişimler iş hayatınıza 
yansıyacak. Duygusal yaratıcılığınızı 
destekleyecek idealler peşinde olacak-
sınız. Gelecekle ilgili beklentilerinizi is-
tediğiniz gibi gerçekleştirmek için kar-
şınıza çıkan teklifleri değerlendirmenin 
tam zamanı. Olaylar konusunda taviz 
vermeyin ve kendi bildiğiniz yoldan 
vazgeçmeyin. Duygularınızın sizi yanlış 
yönlendirmesi söz konusu olmayacak. 
Çünkü kişiliğiniz bu ay çok kuvvetli. 
Kariyer ve aile yaşamınızı dengelemek 
zorunda kalacaksınız. 
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Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekli-
yor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin biri-
ne platonik duygular hissettiğiniz halde, 
bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Bu 
dönemde duygusal isteklerinizi gizle-
meniz de mümkün. Birlikte çalıştığınız 
kişilerle aranızda güzel bir uyum içine 
gireceksiniz. Yardım etme duygunuz 
artarken, zevklerde aşırıya kaçabilir-
siniz. İş konusunda  mücadele içinde 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 375.476 1 ANKAmall AVM 459.070 1 Mavibahçe AVM 298.633
2 City's Nişantaşı AVM 349.332 2 Forum Ankara Outlet 142.108 2 TerraCity AVM 247.586
3 Kanyon AVM 252.899 3 Acity Outlet 104.643 3 Park Afyon AVM 124.931
4 İstanbul Cevahir AVM 249.825 4 Gordion AVM 69.146 4 Espark AVM 122.460
5 Özdilek Park İstanbul AVM 209.591 5 Kentpark AVM 67.594 5 Forum Gaziantep AVM 117.274
6 Vialand AVM 207.193 6 Cepa AVM 64.623 6 Forum Kayseri AVM 116.398
7 Emaar Square Mall AVM 148.776 7 Next Level AVM 59.883 7 Gebze Center 114.110
8 Trump AVM 139.465 8 Atlantis AVM 48.946 8 Forum Mersin AVM 113.629
9 Marmara Park AVM 126.569 9 Taurus AVM 48.716 9 Forum Bornova AVM 104.038

10 Brandium AVYM 113.266 10 Nata Vega Outlet 41.289 10 Forum Trabzon AVM 98.469
11 İstinyePark AVM 108.058 11 One Tower AVM 37.998 11 MarkAntalya AVM 97.520
12 Maltepe Park AVM 107.223 12 Podium Ankara AVM 33.581 12 Kulesite AVM 94.471
13 Palladium AVM 97.169 13 Arcadium AVM 31.172 13 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.642
14 Torium AVM 96.076 14 Anatolium Ankara AVM 30.678 14 Antalya Migros AVM 86.210
15 Buyaka AVM 95.875 15 Kızılay AVM 30.176 15 Point Bornova AVM 84.637
16 Viaport Asia Outlet 95.154 16 Antares AVM 29.058 16 MalatyaPark AVM 77.094
17 Capacity AVM 90.706 17 Panora AVYM 27.694 17 Deepo Outlet Center 61.774
18 Zorlu Center 90.703 18 365 AVM 21.945 18 Konya Kent Plaza AVYM 61.678
19 Mall of İstanbul 87.787 19 Tepe Prime Avenue 19.187 19 Primemall Gaziantep AVM 57.959
20 Tepe Nautilus AVM 87.415 20 Bilkent Center AVM 16.904 20 Forum Çamlık AVM 57.778

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 66.624 1 ANKAmall AVM 12.990 1 HighWay Outlet AVM 11.678
2 Özdilek Park İstanbul AVM 64.249 2 Atlantis AVM 10.174 2 Sera Kütahya AVM 7.424
3 Kanyon AVM 52.865 3 Antares AVYM 10.079 3 MalatyaPark AVM 6.413
4 Galleria Ataköy AVM 32.708 4 Armada AVM 8.491 4 Kayseri Park AVYM 5.689
5 Buyaka AVM 32.626 5 Bilkent Center AVM 5.906 5 Kulesite AVM 5.415
6 Emaar Square Mall AVM 22.876 6 Tepe Prime Avenue 5.169 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.030
7 Trump AVM 17.274 7 Kentpark AVM 4.771 7 Gebze Center 4.768
8 Capitol AVM 16.583 8 Next Level AVM 4.664 8 TerraCity AVM 4.541
9 Viaport Asia Outlet 15.022 9 Nata Vega Outlet 4.656 9 Deepo Outlet Center 4.356

10 İstinyePark AVM 10.759 10 Cepa AVM 3.716 10 Korupark AVM 3.751
11 ArmoniPark Outlet Center 9.074 11 Panora AVYM 2.951 11 Espark AVM 3.488
12 Astoria AVM 8.833 12 Gordion AVM 2.728 12 17 Burda AVM 3.463
13 Akasya AVM 8.197 13 Acity Outlet 2.360 13 Antalya Migros AVM 3.053
14 Sapphire Çarşı 8.041 14 Taurus AVM 2.291 14 Forum Mersin AVM 2.864
15 Kale Outlet Center 7.599 15 Arcadium AVM 1.971 15 Forum Bornova AVM 2.649
16 Zorlu Center 7.595 16 365 AVM 1.787 16 Forum Gaziantep AVM 2.537
17 CanPark AVYM 6.148 17 Forum Ankara Outlet 1.609 17 Palladium Antakya AVM 2.505
18 ArenaPark AVYM 5.972 18 Anatolium Ankara AVM 1.337 18 Outlet Center İzmit 2.265
19 Vialand AVM 5.745 19 Podium Ankara AVM 1.273 19 Zafer Plaza AVM 2.184
20 Palladium AVM 5.511 20 Gimart Outlet 1.201 20 Agora İzmir AVM 2.150

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Akyaka Park AVM 55.271 1 ANKAmall AVM 73.094 1 TerraCity AVM 52.415
2 Zorlu Center 40.187 2 Gordion AVM 20.786 2 Mavibahçe AVM 41.690
3 Emaar Square Mall AVM 39.287 3 Nata Vega Outlet 16.038 3 Park Afyon AVM 27.807
4 İstinyePark AVM 34.364 4 Antares AVYM 15.240 4 Endülüs Park 21.632
5 City's Nişantaşı AVM 28.080 5 Acity Outlet 15.099 5 Point Bornova AVM 21.336
6 Marmara Park AVM 24.343 6 Armada AVM 14.819 6 Kulesite AVM 20.684
7 Mall of İstanbul 24.247 7 Kentpark AVM 13.234 7 Forum Bornova AVM 20.454
8 Kanyon AVM 23.401 8 Podium Ankara AVM 10.761 8 41 Burda AVM 19.637
9 Vialand AVM 23.250 9 Atlantis AVM 9.290 9 Antalya Migros AVM 18.168

10 Watergarden İstanbul 21.606 10 Cepa AVM 8.472 10 Optimum - İzmir 17.315
11 Kale Outlet Center 17.737 11 Metromall AVM 8.302 11 Mall of Antalya AVM 15.780
12 Maltepe Park AVM 14.455 12 Panora AVYM 7.778 12 M1 Adana AVM 14.267
13 Forum İstanbul AVYM 13.495 13 Next Level AVM 7.447 13 Forum Mersin AVM 13.420
14 Hilltown AVM 13.275 14 Arcadium AVM 6.877 14 17 Burda AVM 13.097
15 Meydan İstanbul AVM 12.654 15 Gimart Outlet 6.605 15 67 Burda AVM 11.679
16 Trump AVM 12.585 16 One Tower AVM 5.993 16 Korupark AVM 11.502
17 Akmerkez AVM 11.904 17 Taurus AVM 5.988 17 Forum Gaziantep AVM 11.029
18 CanPark AVYM 11.257 18 Forum Ankara Outlet 5.613 18 14 Burda AVM 10.892
19 İstanbul Cevahir AVM 10.966 19 Tepe Prime Avenue 3.702 19 MNG MALL AVM 10.680
20 Brandium AVYM 9.891 20 Anatolium Ankara AVM 2.495 20 MalatyaPark AVM 10.493
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6 Emaar Square Mall AVM 22.876 6 Tepe Prime Avenue 5.169 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.030
7 Trump AVM 17.274 7 Kentpark AVM 4.771 7 Gebze Center 4.768
8 Capitol AVM 16.583 8 Next Level AVM 4.664 8 TerraCity AVM 4.541
9 Viaport Asia Outlet 15.022 9 Nata Vega Outlet 4.656 9 Deepo Outlet Center 4.356

10 İstinyePark AVM 10.759 10 Cepa AVM 3.716 10 Korupark AVM 3.751
11 ArmoniPark Outlet Center 9.074 11 Panora AVYM 2.951 11 Espark AVM 3.488
12 Astoria AVM 8.833 12 Gordion AVM 2.728 12 17 Burda AVM 3.463
13 Akasya AVM 8.197 13 Acity Outlet 2.360 13 Antalya Migros AVM 3.053
14 Sapphire Çarşı 8.041 14 Taurus AVM 2.291 14 Forum Mersin AVM 2.864
15 Kale Outlet Center 7.599 15 Arcadium AVM 1.971 15 Forum Bornova AVM 2.649
16 Zorlu Center 7.595 16 365 AVM 1.787 16 Forum Gaziantep AVM 2.537
17 CanPark AVYM 6.148 17 Forum Ankara Outlet 1.609 17 Palladium Antakya AVM 2.505
18 ArenaPark AVYM 5.972 18 Anatolium Ankara AVM 1.337 18 Outlet Center İzmit 2.265
19 Vialand AVM 5.745 19 Podium Ankara AVM 1.273 19 Zafer Plaza AVM 2.184
20 Palladium AVM 5.511 20 Gimart Outlet 1.201 20 Agora İzmir AVM 2.150

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Akyaka Park AVM 55.271 1 ANKAmall AVM 73.094 1 TerraCity AVM 52.415
2 Zorlu Center 40.187 2 Gordion AVM 20.786 2 Mavibahçe AVM 41.690
3 Emaar Square Mall AVM 39.287 3 Nata Vega Outlet 16.038 3 Park Afyon AVM 27.807
4 İstinyePark AVM 34.364 4 Antares AVYM 15.240 4 Endülüs Park 21.632
5 City's Nişantaşı AVM 28.080 5 Acity Outlet 15.099 5 Point Bornova AVM 21.336
6 Marmara Park AVM 24.343 6 Armada AVM 14.819 6 Kulesite AVM 20.684
7 Mall of İstanbul 24.247 7 Kentpark AVM 13.234 7 Forum Bornova AVM 20.454
8 Kanyon AVM 23.401 8 Podium Ankara AVM 10.761 8 41 Burda AVM 19.637
9 Vialand AVM 23.250 9 Atlantis AVM 9.290 9 Antalya Migros AVM 18.168

10 Watergarden İstanbul 21.606 10 Cepa AVM 8.472 10 Optimum - İzmir 17.315
11 Kale Outlet Center 17.737 11 Metromall AVM 8.302 11 Mall of Antalya AVM 15.780
12 Maltepe Park AVM 14.455 12 Panora AVYM 7.778 12 M1 Adana AVM 14.267
13 Forum İstanbul AVYM 13.495 13 Next Level AVM 7.447 13 Forum Mersin AVM 13.420
14 Hilltown AVM 13.275 14 Arcadium AVM 6.877 14 17 Burda AVM 13.097
15 Meydan İstanbul AVM 12.654 15 Gimart Outlet 6.605 15 67 Burda AVM 11.679
16 Trump AVM 12.585 16 One Tower AVM 5.993 16 Korupark AVM 11.502
17 Akmerkez AVM 11.904 17 Taurus AVM 5.988 17 Forum Gaziantep AVM 11.029
18 CanPark AVYM 11.257 18 Forum Ankara Outlet 5.613 18 14 Burda AVM 10.892
19 İstanbul Cevahir AVM 10.966 19 Tepe Prime Avenue 3.702 19 MNG MALL AVM 10.680
20 Brandium AVYM 9.891 20 Anatolium Ankara AVM 2.495 20 MalatyaPark AVM 10.493
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 375.476 1 ANKAmall AVM 459.070 1 Mavibahçe AVM 298.633
2 City's Nişantaşı AVM 349.332 2 Forum Ankara Outlet 142.108 2 TerraCity AVM 247.586
3 Kanyon AVM 252.899 3 Acity Outlet 104.643 3 Park Afyon AVM 124.931
4 İstanbul Cevahir AVM 249.825 4 Gordion AVM 69.146 4 Espark AVM 122.460
5 Özdilek Park İstanbul AVM 209.591 5 Kentpark AVM 67.594 5 Forum Gaziantep AVM 117.274
6 Vialand AVM 207.193 6 Cepa AVM 64.623 6 Forum Kayseri AVM 116.398
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13 Palladium AVM 97.169 13 Arcadium AVM 31.172 13 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.642
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16 Viaport Asia Outlet 95.154 16 Antares AVM 29.058 16 MalatyaPark AVM 77.094
17 Capacity AVM 90.706 17 Panora AVYM 27.694 17 Deepo Outlet Center 61.774
18 Zorlu Center 90.703 18 365 AVM 21.945 18 Konya Kent Plaza AVYM 61.678
19 Mall of İstanbul 87.787 19 Tepe Prime Avenue 19.187 19 Primemall Gaziantep AVM 57.959
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MALl&MOTTO / Haberler

Mall&Motto okuyucuları için kısaca kendini ve müziğin hayatına giri-
şini anlatabilir misin?

13 Haziran 1989 doğumlu İkizler burcuyum. Klişe olacak fakat kendimi 
bildim bileli şarkı söylüyorum. Profesyonel olarak 10 yıldır müzik sektö-
ründeyim.

Olaylar Olaylar şarkımın hikayesi isminde de anlattığım gibi harbiden 
olaylar olaylar oldu. Bu şarkıyı çok sevdiğim Burak Konyar’la birlikte 
yazdık. Birlikte yazdığımız birçok şarkı var. Bu arada özellikle “Olaylar 
Olaylar” şarkımızda şarkıyı bestelerken belli bir yere kadar inanılmaz 
bir şekilde aktı. Şarkı nakaratının ilk satırında takılıp duruyorduk. Bir-

den aklıma o meşhur tekerleme geldi. Gerisini biliyorsunuz zaten 
şarkıyı dinleyince anlayacaksınız beni.

Biraz da şarkının video klibinden bahsedebilir misiniz? 

Hiç beklenmedik aksilikler yaşadık açıkçası. 
4 farklı mekanda ve 120’ye yakın bir 

cast ekibiyle çekildi bu klip. 
Ama finalde mutlu ol-

duk. Umarım izleyen 
herkes mutlu olur. 

Bir sonraki şarkım 
için yönetmenim 

“İlay Alpgiray”la 
mekan bakmaya 
başladık bile.

caner kızılcaner kızıl

“dinleyenlere şarkı söylemek 
inanılmaz mutlu ediyor”.
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Bildiğimiz kadarı ile sürekli sahnede olan 
birisin... Ne kadar zamandır gece hayatın-
da sahne alıyorsun?

Yaklaşık 10 senedir sahnelerdeyim. Uzun yıl-
lar boyunca da sahnede kalmak istiyorum. 
Kendimi en iyi hissettiğim yer. Dinleyenlere 
şarkı söylemek inanılmaz mutlu ediyor.

Sıradaki proje ne olacak?

Sıradaki proje için şu an ne desem bilemiyo-
rum. Yüzde yüz değil hiçbir şey, son dakikaya 
kadar değişiklik olabilir. Şöyle özetleyeyim: 
“Olaylar Olaylar” şarkımı hazırlamadan önce 
4 tane şarkı bitirdik ama “Olaylar Olaylar”a 
karar verdik.

Kendine örnek aldığın bir isim var mı?

Ülkemizde de dünyada da takip ettiğim din-
lediğim birçok isim var. Farklılığı çok seven 
biriyim o yüzden net bir şekilde bir ismin 
üzerinde duramam sevdiğim ve örnek aldı-
ğım birçok isim var.

Caner Kızıl’ın bir günü nasıl geçer?

Sadece benim değil İstanbul’da yaşayan 
herkesin eminim vaktinin yarısı trafikte ge-
çiyordur. Onun dışında vakit bulursam spora 
gidiyorum, şarkı besteliyorum, sinemaya gi-
diyorum, geziyorum.

Alışveriş merkezlerine gidiyor musun? Gi-
diyorsan en çok tercih ettiğin AVM han-
gisi?

Alışveriş merkezlerine sık sık giderim. Avrupa 
yakasında yaşıyorum. En sık gittiğim alışveriş 
merkezleri arasında “City’s Nişantaşı”, “Zorlu 
Center”, “Kanyon” ve “İstinye Park” var. 

Kıyafetlerinde “Olmazsa Olmaz”ın nedir?

Marka takıntısı olan biri değilim. Bana yakış-
tığını düşündüğüm herşeyi giyerim. Kapşon-
lu sweatshirt’lerim olmazsa olmazım.

Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?

Günlük hayatımda kendimi rahat hissetti-
ğim bir giyim tarzım var. Kasılmayı seven biri 
değilim, özgürlüğüme düşkünüm, o yüzden 
salaş giyinmeyi seviyorum.

Neyi asla giymezsin?

Hareket alanımı kısıtlayan kıyafetleri giy-
memeye özen gösteriyorum. Boğazlı kazağı 
asla giymem.

Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?

Vazgeçemediğim tek aksesuarım “Şapka” .

Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi 

renk ağırlıklı?

Kıyafet dolabımda genellikle siyah, beyaz, 
gri tonlarında giysilerim ağırlıklı.

Alışveriş yapmayı sever misin? Kiminle 
alışverişe çıkarsın?

Alışveriş yapmayı severim, genellikle yalnız 
yaparım alışverişimi.

İndirimleri takip ediyor musun?

İndirim araştırmasında olan biri değilim fa-
kat denk geldiğinde de sevdiğim bişey bu-
lursam alırım.

Son olarak sizce AVM'ler .............. (boşlu-
ğu doldurabilir misiniz?) 

Hayatımızı her anlamda kolaylaştıran me-
kanlar.

Röportaj: 
Burçin Sel
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Forum Kapadokya’nın ev sahipliğini yaptığı 
ve Farkındalık Stüdyosu’nun organizasyonu 
olarak gerçekleşen Merve Özbey ve Erdem 
Kınay konserine ilgi yoğundu.

Şubat ayında “Alışverişle Aşk’a Gel” kam-
panyasına katılan ziyaretçiler hafta içi yap-
tıkları alışveriş ile hafta sonu düzenlenen 
“Kutu kutu” yarışmasına katılma hakkı kaza-
narak, birbirinden güzel hediyelerin sahibi 
oldu. Aynı zamanda etkinlikte bir çift evlen-
me teklifi ederken, bir başka çiftte evlilik yıl 
dönümünü kutlamak için sahneye çıkarak 
şarkı söyledi.

forum 
kapadokya’da 
alışVerişle 
aşka Gelenler 
kazandı

18 Şubat 2018 Pazar günü gerçekleşen Mer-
ve Özbey ve Erdem Kınay konseri ile Sevgi-
liler Günü haftası etkinlikleri son bulurken, 
konsere katılım yoğun oldu. Keyifli dakika-
ların yaşandığı konserde, sevilen şarkılar hep 
bir ağızdan söylendi. Ziyaretçiler muhteşem 
ses Merve Özbey ve Erdem Kınay ile müziğe 
doyarken, keyifli alışverişin verdiği hazzı bir 
arada yaşadı.

Standımıza
davetlisiniz!
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Standımıza
davetlisiniz!
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