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Güzel günler...
Hepimiz güzel günlerimiz olsun istiyoruz.
O günleri güzel geçirmek istiyoruz. İstemekle olmuyor. Uğraşmak lazım. Dünyanın
en kolay olgusu beklemek. Aynı zamanda en zoru da. Peki beklentileri nasıl
karşılayacağız. Mart ayı tüm yılın toparlanma dönemi. Kış ve Yaz arası geçiş.
Sektörel bakışınızdan, bireysel duruşunuza kadar kapsıyor. Bu yüzden alışveriş
merkezlerinin çalışmaları, yaşam alanlarının kalitesi her şekilde farkındalığı
yaratacak. Çünkü tüm şehirler sahillere, bahçelere çıkıyor değil.
Mart ayı kriterlerinin içinde Dünya Kadınlar günü var. Acıtasyon olmadan nasıl
atlatılacak. Fotoğraf sergilerinde yüzü mor olmayan bir ünlü görebilecek miyiz? Bu
işin daha dikkate alınır bir çalışması olmayacak mı? Belki de olur. Bilemiyorum.
Ancak “Kadınlar Günü” sadece şiddet içerikli değil, haklarla da doğrudan
ilintili. Ülkeler, toplumlar arasında gidip gelen bir mevzu. Medeni Kanunların
ortaya çıkması ve bunun durduk yere olmamasıyla ilgili. Bu hakları elde etmek
için çabalayan kadınlar ile ilgili ki yıl olmuş 2016 hala bu mevzuyu çözemedik.
Düşünün ki Suudi Arabistan daha yeni seçme hakkını kadınlar aldı ancak seçilme
hakkı muallakta.
Yaşam ve özgürlük hakkı kadına verilmiş bir ödül gibi gösterilmesine de kızmamak
elde değil. Geçtiğimiz ay, Sihirli Mikrofon ödül töreni yapıldı. Neden mi hooop
diye bu konuya geçtim. Fatih Belediyesi Radyolar için dört yıldır bu organizasyonu
gerçekleştiriyor. Radyoları, radyocuları onurlandıran yüksek kaliteli bir ödül töreni.
Katılımı, izleyenleri ve sanatçılarıyla muazzam bir tören. Bu sene 360Tv’den canlı
yayınlandı. Dinleyicilerime ve takip edenlere de teşekkür ederim ki “Yılın En İyi
Radyo Konuk Programı” olarak ödül aldım. Mutluyum.
Kadınlar gününe bağlamamın sebebi ise; 11 Şubatta gerçekleşen ödül töreninin
olduğu gün Özgecan Arslan’ın yıl dönümüydü. Onu unutmak başına gelenleri
toplum olarak es geçmemiz mümkün değil. Dünyada bir çok kadın şiddet, tecavüz
korkusuyla yaşıyor.
İşte ben de ödülümü Özgecan’a ve Başka Özgecan’lar olmaması dileğiyle onların,
senin, benim, tüm kadınların adına taşıyorum.

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Hepimiz bu dünyaya konuğuz...
Sevgiler
İyi Okumalar,

AlISverISte çok kazandırdık.

Bir de otomobil
kazandıralım!

Sadece Outlet Center
izmit’te!
Kampanya süres¡nce Outlet Center ¡zm¡t
bünyes¡ndek¡ tüm maGazalardan toplam
100TL’l¡k her alıSver¡Se b¡r Sans kuponu alın,
bu muhteSem hed¡yelerden b¡r¡n¡ kazanın;

1 kişiye Citroën C4 Cactus, 5 kişiye iPhone 6s,
5 kişiye iPad Air 2, 10 kişiye Apple Watch Sport,
25 kişiye 500 TL değerinde Outlet Center İzmit Hediye Çeki
Kampanya 25 Ocak – 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında geçerlidir.
Bu piyango Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih ve 52739871-255.01.02/111-686 sayılı izni ile düzenlenmiştir.

Adidas Outlet • Altınyıldız Classics • Atalar • Atasay Outlet • Ayakkabı Dünyası • Bambi • Bernardo
B eymen Business • Burger King • Cafe Mia • Cafe Time • Colin's • Çift Geyik Karac a • Defacto
Derimod Depo • English Home • Evin Restoran • Fabrika • Flo • Hatemoğlu • İnci Outlet • Kanz Outlet
Kemal Tanca • Kom • LC Waikiki • Levi's • Life Express Fitness Club • Magrabi Optical • Mango Outlet
Mavi • McDonald’s • MMM Migros • Network • Nike Factory Store • Outlet Vakko • Park Bravo Outlet • Puma
Ramsey • Reebok Outlet • Sarar • Soobe Outlet • Starbucks Coﬀee • Teknosa Extra • Tekzen • Tiﬀany & Tomato
Tommy Hilﬁger • Toyzz Shop • U.S. Polo Assn. • Watsons • Yörük Sofrası • Alesta Tobacco • Total
Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Eski Gölcük Yolu Üzeri, 41040 İzmit Tel: (262) 335 31 70 Faks: (262) 335 06 01
www.outletcenter.com.tr • info@outletcenter.com.tr

Piyangoya; “kampanya tarihleri arasında Kocaeli ili İzmit ilçesinde bulunan şirketimize ait Outlet Center İzmit Alışveriş Merkezi içerisindeki mağazalardan toplamda 100,00TL ve katları tutarında (her 100,00TL için bir çekiliş kuponu)
alışveriş yaparak (Outlet Center İzmit hediye çeki ile yapılan alışverişler hariç) fiş veya faturalarını ibraz eden müşterilerimize Yönetim Ofisinden verilecek olan 2 kısımdan oluşan numaralı ve perforeli kuponlara Ad/Soyad, Adres, Telefon
ve Doğum Tarihi bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak doldurarak kuponların müşteriler tarafından kutuya atılması gereken kısmını noter tarafından mühürlenmiş kutulara atan müşterilere yönelik yürütülecektir. Kuponun diğer kısmı ise
müşteride kalacaktır.” şartını yerine getirenler katılabilir. Kampanya, 25.01.2016 saat 10.00 - 01.05.2016 saat 22.00 tarihleri arasında yürütülecektir. Bu eşya piyangosunun talihlileri; 26.05.2016 tarihinde saat 14.00’de Outlet Center İzmit
Alışveriş Merkezi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı (Eski Gölcük Yolu Üzeri) İzmit / Kocaeli adresinde yapılacak çekilişle belirlenecektir. Kazanan talihliler, 01.06.2016 tarihinde Hürriyet Gazetesinde ilan edilecektir. Ayrıca asil ve
yedek talihlilere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. 16.06.2016 tarihi akşamına kadar başvurmayan asiller ile 01.07.2016 tarihi akşamına kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri verilmez. İkramiyelerin son teslim tarihi 17.07.2016’dır.
Kuponlarda Ad/Soyad ve adres bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde çekilişe dâhil edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Alınan ürün iadesinde fiş veya faturaların iptali halinde kuponlarda iptal edilecektir.
İkramiye tesliminde fiş/fatura ve kupon ibrazı zorunludur. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların tescile tabi ikramiye tesliminde ikametgâh tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur. Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
çalışanları ve 18 yaşından küçükler çekilişe katılamaz katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetinin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal
yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Bu hususlar, piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır. Piyango için, ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir. Hediye çekleri
devredilemez, nakde çevrilemez ve 26.05.2016 – 17.07.2016 tarihleri arasında geçerlidir. Çekilişle ilgili bilgi almak için 0 262 335 31 70 no’lu telefona başvurulabilir. Piyangoya itirazlar için ikramiye son teslim tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Milli Piyango İdaresi’ne başvurulmalıdır. Bu piyangoya iştirak eden herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.
Bu piyangoda verilecek ikramiyeler: 1 kişiye Citroën C4 Cactus 1.2VTI M/T FEEL SY AB 16G E6 Beyaz - 2015 Model binek otomobil (51.000TL), 5 kişiye iPhone 6s 16GB Silver (Hat ve kart hariç) (2.968,88TL), 5 kişiye
iPad Air 2 Wi-Fi 16GB Silver (1.529,28TL), 10 kişiye Apple Watch Sport 38mm (Gümüş rengi, alüminyum kasa ve beyaz spor kordon) (1.217,76TL) ve 25 kişiye birer adet 500TL tutarında 26.05.2016 – 17.07.2016 tarihleri
arasında ve Outlet Center İzmit’te kampanyaya dâhil mağazaların bütün reyonlarında ürün kısıtlaması olmaksızın kullanılmak üzere geçerli (nakde çevrilemez) Outlet Center İzmit Hediye Çekidir.

Ayrıntılı bilgi için:

/outletcenterizmit

/izmitoutlet

/outletcenterizmit
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UEFA OYUNLARI AVM’LERDE
Dünyanın en değerli futbol kart oyunu lisansı
''UEFA Şampiyonlar Ligi'' oyun ve koleksiyoner
kartları, çıkartma albüm ve koleksiyonlarını
üreten Topps, İngiltere ve Amerika'da büyük ilgi
gören çocuk festivallerini, Türkiye'de de, alışveriş
merkezlerinde başlatacak.
“Değiş-tokuş” (çocuk dilinde “kapıştırma”)
kartlarıyla oynanan Topps Match Attax, gelişme
çağındaki çocukların arkadaşlık ilişkilerini
güçlendiriyor, ticari zekayı geliştiriyor. Topps
Match Attax, çocukların ideal takımlarını
oluşturmak amacıyla, futbolcu kartlarını
birbirleriyle takas etmeleri esasına dayanıyor.
Topps Match Attax ile hem ömür boyu
saklanacak bir albüm oluşturup, hem de 100.000
Euro ile sınırlı takım bütçesini en iyi şekilde
kullanarak, strateji oyunu geliştirilebiliyor.
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Topps Match Attax koleksiyonunda UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 32 takım ile ilgili
en son performans verileri, oyuncu istatistikleri
ve grup bilgileri yer alıyor. Bu sezon başarıdan
başarıya koşan, Arsenal'da oynayan Mesut Özil'e
özel sınırlı sayıda Altın Kart'ı da bulunan Topps
Match Attax, Türkiye'de çocuklar için çeşitli
sürprizler planlıyor. Dünyada büyük ilgi gören
Topps Çocuk Festivalleri'ni Türkiye'ye taşıyacak
olan Topps, alışveriş merkezlerinde çocukların
kartlarını ''kapıştıracakları'', keyifle oynayacakları,
sürpriz ödüllü yarışmalar başlatacak.
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Meraklılarına hem dijital, hem de birebir oyun
oynama ayrıcalığı sunan Topps, UEFA, İngiltere
Premier Lig'le beraber Star Wars gibi sinema ve
eğlence sektörünün de en büyük markalarının
oyun kartları lisansına sahip. Oyunlar aracılığıyla
analitik zekalarının güçlenmesine katkıda
bulunan, matematiği sevdiren Topps, çocuklara
hem babaları, hem de arkadaşlarıyla beraber
paylaşacakları keyifli ve unutulmaz anlar
sunuyor.
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FORUM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Multi Türkiye bünyesinde hizmet veren Forum Alışveriş
Merkezleri arasında yer alan Forum İstanbul, Forum Trabzon
ve Forum Kapadokya yönetimlerinde 2016 Şubat itibariyle
görev değişiklikleri gerçekleşti.
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük alışveriş ve
yaşam merkezi Forum Trabzon’da 2014 yılından
beri AVM Müdürü olarak görev yapan Gamze
Ergel 2016 Şubat itibariyle büyüklüğü, yenilikleri
ve mağaza karmasıyla İstanbul’da yaşayanlar
kadar turistlerin de ilk tercih ettiği alışveriş
merkezi olan Forum İstanbul AVM Müdürü
olarak yeni görevine başladı.
Forum Trabzon’da Gamze Ergel’den boşalan
koltuğa ise Forum Kapadokya AVM Müdürü
Uğur Arısoy geldi.
2013 yılından beri Forum İstanbul Pazarlama
Direktörü olarak görev yapan Didem Kırşallıoba
ise Forum Kapadokya’nın yeni AVM Müdürü
oldu.
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Uğur Arısoy Kimdir?
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü ve
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde
lisans eğitimlerini tamamlayan Uğur Arısoy,
iş hayatına etkinlik ve organizasyon yönetimi
alanında başlamıştır. Doğuş Holding ve
Sabancı Holding özerk turizm firmaları Antur
ve Vista Travel’da görevler almıştır. Ali Raif
İlaç Sanayi’nde kongre & etkinlik departmanı
müdürlüğü yapmış olan Arısoy; Taxim Arena’da
uluslararası etkinliklerde venue direktörlüğü
yapmıştır. 2012 – 2015 yılları arasında Tesco
Kipa Edremit Körfezi AVM Bölge Müdürü olarak
çalışan Arısoy, 2015 yılında Forum Kapadokya
AVM Müdürü olarak Multi ailesine katılmıştır.
Arısoy, 2016 Şubat ayı itibariyle de Forum
Trabzon AVM Müdürü olarak yeni görevine
başlamıştır.
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Gamze Ergel Kimdir?
Gamze Ergel, İstanbul Üniversitesi işletme
bölümünde lisans eğitiminin ardından, İtalya’nın
Milano şehrinde yer alan Scuola di Direzione
Aziendale dell’Universita Bocconi’de işletme
yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma
hayatı boyunca pazarlama iletişimi alanında
uzmanlaşan Ergel, çeşitli reklam ajanslarında
yönetici olarak görev yapmıştır. 2011 yılında
Multi ailesine katılan Gamze Ergel ilk olarak
Forum Kayseri AVM Müdürü, ardından Forum
Trabzon AVM Müdürü olarak görev yapmıştır.
Ergel, 2016 Şubat ayı itibariyle de Forum İstanbul
AVM Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Didem Kırşallıoba
Forum Kapadokya
AVM Müdürü

Didem Kırşallıoba Kimdir?
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Didem
Kırşallıoba, meslek hayatına Price Waterhouse
Coopers’ta denetçi olarak başlamıştır.
1997 yılında kariyerinde yeni bir yön çizen
Kırşallıoba, Henkel’e geçerek pazarlama
dünyasına adım atmıştır. 2013 yılına kadar
Mudo – Naf Naf Pazarlama Yöneticisi, RTC
Industries EMEA İş Geliştime Müdürü, ICM
Consultancy Kurucu Ortak, Popai Türkiye

Ülke Müdürü, ORA İstanbul Gayrimenkul ve
Pazarlama Direktörü ve Özak Global Holding
Pazarlama Müdürü görevleri ile pazarlama ve
perakende danışmanlığı alanlarında kariyerine
devam eden Didem Kırşallıoba, 2013 yılında
Forum İstanbul Pazarlama Direktörü olarak
Multi ailesine katılmıştır. 3 yıl boyunca Forum
İstanbul’da pek çok başarılı projeye imza atan
Kırşallıoba, 2016 Şubat ayı itibariyle Forum
Kapadokya AVM Müdürü olarak yeni görevine
başlamıştır.
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KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA ÖMER M. KOÇ ATANDI

MALl&MOTTO / 25.Sayı / Mart 2016

2008 yılından bu yana Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten ve
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ın
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan
Ömer M. Koç yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal kalkınmasında bu denli
önemli bir paya sahip olan ve uluslararası
arenada ülkemizi başarıyla temsil eden bir
Topluluğun ve ailenin mensubu olmaktan
onur duyuyorum. Sevgili ağabeyim ve Yönetim
Kurulu Başkanımız Mustafa V. Koç’u çok erken
ve zamansız kaybetmenin derin acısını içimizde
taşırken, kendisini bir kez daha rahmetle
anıyorum. Bizlere emanet ettiği bayrağı daha
da ileriye taşımayı hem bir sorumluluk hem
de bir görev olarak görüyorum. Önümüzdeki
dönemde de Koç Topluluğu olarak, Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürürken,
küresel arenada ülkemizi yeni başarı hikâyeleri ile
buluşturacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

14

Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini üstlenen Ömer M. Koç, Robert
Kolej’deki lise eğitiminin ardından, Columbia
Üniversitesi’nde Yunan Filolojisi üzerine lisans
eğitimini 1985’te tamamladı. 1989’da Columbia
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden MBA derecesi
aldı. İş yaşamına 1985 yılında İsviçre’deki Kofisa
Trading Company’de Satış Elemanı olarak başladı.
Ardından 1989’da New York merkezli Ramerica
Int. Inc.’de Satış Elemanı olarak görev yaptı. 19912004 yılları arasında Gazal A.Ş.’de Müdürlük, Koç
Holding’de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji
Grubu Başkan Yardımcılığı ve Enerji Grubu
Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2004 Nisan
ayında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi,
Mayıs 2008’de ise Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği görevine atandı. Ömer M. Koç
aynı zamanda birçok Koç Topluluğu şirketinin
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak görev
yapmaktadır. 2006 yılında Tüpraş Yönetim
Kurulu Üyesi olan Ömer M. Koç, 2008 yılından
bu yana da şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
yürütmektedir. Tüpraş’ın Akdeniz’in en rekabetçi
rafineri şirketi olması yolunda, üretim kapasitesi
Ömer M. Koç
artışı, enerji verimliliği, Ar-Ge gibi birçok konuda
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
atılımlar gerçekleştiren Ömer M. Koç, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde tek seferde yapılan en
büyük sanayi yatırımı olma niteliği taşıyan “Fuel
eğitime yönelik işler yan alanlar olmaktan
Oil Dönüşüm Tesisi” projesine liderlik etti.
çıkarılarak toplumsal hayatımızı tamamlayıcı
unsurlar haline getirilmelidir” hedefiyle
Bir ülkenin gelişimi için sadece ekonomiye
ülkemizin sosyal kalkınmasını destekleyecek
dayalı atılımların yeterli olmadığını her fırsatta
sayısız çalışmaya katkı sağlarken, pek çok projeyi
vurgulayan Ömer M. Koç, “Kültür-Sanat ve
hayata geçirdi.

Vehbi Koç Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapan Ömer M. Koç, 2015 yılı
itibariyle Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanlığı’nı üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana
Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı yürütmektedir.
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CEM YILMAZ’IN KONUK OLDUĞU TEK
RADYOCU YASEMİN ŞEFİK ÖDÜL ALDI!

Y

asemin Şefik’in Best FM’de yaptığı
“Hitnoz” isimli programı “Sihirli
Mükrofon” radyo ödülleri kapsamında
“Yılın En İyi Radyo Konuk Programı” seçildi.
CEM YILMAZ’IN KONUK OLDUĞU TEK
RADYOCU, YASEMİN ŞEFİK!
Cem Yılmaz, Elif Şafak, Demet Akbağ, Sıla,
Demet Akalın, Burak Özçivit, Fahriye Evcen,
Funda Arar, Emre Altuğ, Hande Yener, Gülşen,
Yalın, Murat Boz, Gülben Ergen...ve bir çok ismin
konuk olduğu programıyla adından çokça söz
ettiren Yasemin Şefik, ödülünü ise gecede Ayşe
Hatun Önal’dan aldı.
İlk kez bir radyo programına konuk olan Cem
Yılmaz, Demet Akbağ, Elif Şafak, Burak Özçivit
gibi isimlerle sinema, müzik ve sanat dünyasının
katıldığı program aynı zamanda üniversiteler
tarafından da en çok aday olan program olma
özelliği taşıyor.
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Yasemin Şefik; “Radyo programımın ödül alması
beni gururlandırdı. Programıma konuk olan
bir çok önemli isime ve dinleyicilere teşekkür
ederim.” dedi.
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NIELSEN: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVENİ YÜKSELDİ
Pek çokları için ekonomik durgunluk psikolojisi devam ediyor; Kuzey
Amerika ve Avrupa’da terör korkusu ve göçmenlik endişeleri tırmanıyor.
Nielsen’in araştırmalarına göre global tüketici güveni 2015’i, üçüncü
çeyreğe göre 2 puanlık azalmayla düşüşte kapattı. Türkiye’de ise tüketici
güveni 2015’in üçüncü çeyreğine kıyasla 5 endeks puanı ve 2014’ün aynı
çeyreğine kıyasla 7 endeks puanı artış gösterdi.

Nielsen Consumer Confidence Index: Turkey
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2015’in dördüncü çeyreğinde Türkiye’de tüketici
güveni 2015’in üçüncü çeyreğine kıyasla 5 endeks
puanı ve 2014’ün aynı çeyreğine kıyasla 7 endeks
puanı yükseldi. Nielsen Türkiye Genel Müdürü
Roberto Pedretti, Türkiye’de tüketici güveninin
2015’in dördüncü çeyreğinde gerçekleşen Türkiye
Genel Seçimleri sonrasında düzelme kaydettiğini
söyledi. Pedretti ‘‘Terörizm hala en büyük endişe
olmakla birlikte, terörizm endişesi bir önceki
çeyreğe kıyasla gerileme gösterdi. Seçimlerden
sonra ‘siyasi istikrara’ yönelik endişeler
gerilemeye başlarken, ‘ekonomi’ ikinci en büyük
endişe oldu. Tüketici endişeleri gerilerken, iş
konusundaki olumlu tutum, kişisel mali durum
ve harcama niyeti gibi tüketici güvenini etkileyen
faktörler bu çeyrekte düzelme kaydetti. Terörizm
ve savaş endişelerinin yanı sıra, Türkiye’nin bir
ekonomik durgunluk döneminde olduğuna
inanan katılımcıların yüzdesi, 2015’in dördüncü
çeyreğinde önemli ölçüde bir düşüşle %84’ten
%76’ya geriledi.” dedi.
Türkiye’nin %56’sına göre, terörizm en büyük
endişe kaynağı…
2015’in dördüncü çeyreğinde terörizmle
ilgili korkular Kuzey Amerika’da %27 ve
Avrupa’da %22 ile yeni yüksek değerlere doğru
tırmanarak, her iki bölgede de ekonomiden
daha büyük bir endişe haline geldi. ABD’de
çevrimiçi katılımcıların %29’u - üçüncü çeyreğe
kıyasla 15 %puanlık bir artışla - terörizmin
en büyük ya da ikinci en büyük endişeleri
olduğunu belirtti. Avrupa’da da endişe yüksek
seviyelerde kaydedildi ve üçüncü çeyrekten

dördüncü çeyreğe geçerken İsrail (%43, +24
%puanı), Birleşik Krallık (%32, +11 %puanı) ve
Hollanda’da (%26, +8 %puanı) önemli ölçüde
artış gösterdi. Seviyeler bir önceki döneme göre
Türkiye (%56, -2 %puanı), Fransa (%25, -1
%puanı), Çek Cumhuriyeti (%24, +1 %puanı),
İsviçre (%23, +1 %puanı) ve Almanya’da (%23,
değişim yok) ya artış gösterdi ya da yüksek olan
değerini muhafaza etti.
Dünyanın yarısından fazlası “ekonomik
durgunluk var” diyor…
Dünya genelinde katılımcıların yarısından
fazlası (%55), 2015’in dördüncü çeyreğinde
sene başından (%53) bu yana hafif bir artışla
ekonomik durgunluk olduğuna inanıyordu.
Ekonomik durgunluk duyarlılığı Venezuela
(%96), Ukrayna (%95), Brezilya (%93) ve Güney
Kore’de (%91) en yüksek değerlerde yer aldı
ve %90’ın üzerinde kaydedildi. Duyarlılık Çin
(%29), Çek Cumhuriyeti (%33), Danimarka
(%34), Yeni Zelanda (%37) ve Almanya’da (%38)
en düşük değerlerde yer aldı ve %40’ın altında
kaydedildi.
Ekonomik durgunluk duyarlılığı üçüncü çeyreğe
göre en fazla Letonya (%59, -11 %puanı), Estonya
(%46, -10 %puanı), İtalya (%80, -9 %puanı) ve
ABD’de (%47, -8 %puanı) gelişme gösterdi. Buna
karşılık dördünü çeyrekte ekonomik durgunluk
duyarlılığı en fazla İsveç (%62, +13 %puanı),
Singapur (%40, +10 %puanı), Birleşik Arap
Emirlikleri (%53, +10 %puanı) ve Norveç’te
(%63, +10 %puanı) geriledi.

Roberto Pedretti
Nielsen Türkiye Genel Müdürü
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ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETİCİLERİ VERİMLİLİĞİ VE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ TEKNOLOJİ İLE ARTIRIYOR
Alışveriş merkezleri; özel günlerde, haftanın belirli gün ve saatlerinde
ve hatta hava durumu değişikliklerinde yönetilmesi zor bir yoğunluk
ile karşılaşıyor. Bu yoğunluk otopark, yemek alanları, tuvalet vb. ortak
alanlarda müşteri memnuniyetsizliği yaratıyor. Gelişen teknolojinin sunduğu, insan trafiğini ölçümleyen kişi
sayma sistemlerini kullanan AVM’ler hizmetleriyle fark yaratıyor, üstelik bunu sembolik bütçelerle yapıyorlar…
AVM’ler kişi sayma sistemleri sayesinde; içeri
kaç kişi giriyor, hangi katlarda dolaşıyor, otopark,
yemek alanı ve tuvaletlerin yoğun olduğu saatler
hangileri? gibi ölçümlemeleri yapabiliyor ve
bu verileri kullanarak müşteri memnuniyetini
artırıyor.
Bunu birkaç örnek ile açıklayalım;
Hizmetleri ve personel kaynağını müşteri
yoğunluğuna göre düzenleme
AVM’ler, güvenlik ve temizlik personellerini en
doğru şekilde planlayabilmek için kişi sayma
sistemlerinden faydalanıyor. Sistem sayesinde
gün ve saat bazlı yoğunluk analizi yapılabiliyor.
Müşteri yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde,
yoğun katlara daha az yoğun olan katlardan
personel kaydırarak operasyonel verimlilik
artırılıyor. Bu veriler aynı zamanda özel
günlerde, hafta içi ve hafta sonlarında personel
çalışma gün ve saatlerinin düzenlenmesine ve
haftalık/yıllık izinlerin uygun şekilde organize
edilmesine de yardımcı oluyor.
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Kampanya başarısı ölçümleme ve başarılı
kampanya yaratma

20

AVM’lerin en önemli tanıtım araçlarından
biri de gerçekleştirdikleri kampanyalar. Bu
kampanyaların bütçesine destek olan AVM
markaları gerçekleşen kampanyaların geri
dönüşünün ölçümlemesini talep edebiliyor. Kişi
sayma sistemlerine sahip bir AVM, kampanya
süresince oluşan müşteri yoğunluğunu kolayca
ölçümleyebiliyor ve kampanya sonuçlarını
rakamsal verilere dayanarak raporlayabiliyor.
Diğer yandan yaptığı ölçümlemeler ile en
doğru kampanyayı, en doğru zamanda ve yerde
planlayarak başarı yüzdesini artırıyor.
Kiralama bedeli belirlemede karşılaştırmalı
veri üretimi
Alışveriş merkezlerinde mağaza kiralamada en
çok gündeme gelen konu merkezin çekim gücü
ve müşteri yoğunluğu olarak öne çıkıyor. AVM
yönetimleri kişi sayma sistemlerini kullanarak bu
soruları gerçek verilerle yanıtlayabiliyor. Merkeze
kaç müşteri geliyor, en çok hangi katlarda

Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli
dolaşıyor, hangi bölümler ne tür mağazalar için
daha uygun gibi çıkarımlarda bulunabiliyor.
AVM yönetimi, aynı zamanda kira bedelini
belirlerken de bu verilerden yararlanabiliyor.
Kişi sayma sistemleri hakkında bilgi aldığımız
Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli ‘AVM
yöneticilerinin kişi sayma çözümlerini seçerken

iki önemli noktaya dikkat etmeleri gerekiyor.
Birincisi satın aldıkları sistemlerin doğruluk
oranının yüksek olması yani cihazın minimum
sapma ile doğru ölçüm yapabilmesi. İkincisi ise
elde edilen verilerin analiz edilebilmeleri için
kapsamlı raporlama çözümlerine sahip olması.”
dedi.

FİLİZ ÖZKOL 67 BURDA AVM’DE

BURÇLARI YORUMLUYOR!

Property managed by

www.esas67burda.com
/67burdaAVM

/67burdaavm

/67burdaavm
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FORUM GAZİANTEP MUSTAFA CECELİYİ COŞKUYLA AĞIRLADI

D
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üzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerinin
kalbini fetheden, bölgenin çekim merkezi
haline gelen şehrin yükselen yıldızı Forum
Gaziantep, Mustafa Ceceli’yi ağırladı.

22

Mustafa Ceceli, Forum Gaziantep ziyaretçisi
ve takipçisi hayranlarından gelen yoğun talep
üzerine sevenleriyle alışveriş merkezinde bir
araya geldi. Forum Gaziantep etkinlik alanına
sığmayan binlerce hayranı Mustafa Ceceli’yi
gören tüm balkonları da hınca hınç doldurdu.
‘Aşk İçin Gelmişiz’ albümünde Yunus Emre’den
İbrahim Hakkı Efendi’ye kadar farklı ozanların
şiirlerini modern ezgilerle birleştiren Ceceli,
hayranlarının yoğun isteği üzerine unutulmayan
şarkılarını da söylemeyi ihmal etmedi. Ceceli
hayranları, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve
herkesin sevdiği şarkılar alışveriş merkezinde
yankılandı.
Gaziantep’in kendisinde apayrı bir yeri olduğunu
belirten Mustafa Ceceli, kendisini sevenleriyle
buluşturan Forum Gaziantep’e teşekkür ederek ve
yeniden Gaziantepli sevenleriyle buluşma sözü
vererek şehirden ayrıldı.

DEZENFEKTANDAN DAHA FAZLASI
Biyosidal Koruma Kalkanı
Bakteri ve Virüslerin Yok Edilmesi
Uzun Süreli Koruma İçin Devrimsel Nitelikte
Amerikan patentli biyosidal bir koruma kalkanıdır.
• Amerikan deniz kuvvetlerinin çok uzun yıllar kullandığı tek dezenfektandır.
• Süper rafine saf su bazlıdır.
• Silme, püskürtme, sisleme, yöntemleri ile kullanılabilir.
• Uygulandığı zeminden kimyasallar ile çıkartılması mümkün değildir.
• Solvent bazlı ürünler bile tutunduğu yüzeyden sökemez.

% 99.99’unu yok eder
Bakteri, Virüs & Mantar

Atatürk Mh. Sedef Cad. Ataşehir Residence N:2
A Blok D: 47 Ataşehir - İstanbul
T. +90 216 499 63 63 F. +90 216 499 60 55
www.cwe.com.tr - info@cwe.com.tr
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LOVELET OUTLET AŞKINDA ADRESİ OLDU
Birbirinden özel etkinliklere imza atan Lovelet Outlet Sevgililer Gününe
Özel 100 TL'lik Alışveriş Yapan Herkese Zarafetin Göstergesi İnci Küpe
kazanma fırsatı sundu.

L

ovelet Outlet AVM Sevgililer gününü
bambaşka kutlamak isteyen çiftlere
eğlenme ve kazanma fırsatı sundu.
06-14 Şubat tarihleri arasında 100 TL
ve üzeri alışveriş yapan çiftler için özel
olarak oluşturulan düzenekte yüzük
parkurunu tamamlayan çiftler harika
bir inci küpe kazanma fırsatı yakaladı.
Emeksiz sevgi, sevgisiz emek olmaz
diyenler ve sevdiklerine aşklarını ispat
edenler aşklarını inci küpe ile taçlandırdı.
Sevgililer Günü’nü aşk'ın adresi Lovelet
Outlet AVM 'de kutladılar.
Lovelet Outlet caddelerinde yürürken
Sevgililer Gününe özel kırmızı kalplerden
oluşan ışıklı dekorasyonu ilе dе göz
doldurdu. Her caddesinde görülen kalpler
ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.
Karadeniz’in en büyük Outleti Lovelet
uygun ve kaliteli alışveriş keyfinin
yanında her zaman farklı, yenilikçi
ve dinamik etkinlikleriyle değerli
müşterilerini ağırlamaya devam edecek.
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LOVELET AVM’DE ÇOCUK MESLEK ATÖLYELERİ
İLE ÇOCUKLAR MESLEKLERİ ÖĞRENİYOR

24

Karadeniz’in en büyük Outlet merkezi olan
ve yönetimini Inside Danışmanlığın yaptığı
Lovelet Alışveriş Merkezinde Çocuk Meslek
Atölyeleri tüm hızıyla devam ediyor.
Lovelet AVM ’ de çocuklar için özel
olarak düşünülerek tasarlanan çocuk kulübü
her hafta sonu farklı bir serüvene eşlik
ediyor. Birbirinden farklı meslek gruplarının
tanıtıldığı atölyede her daldan mesleği
bulmak mümkün. Doktorluktan itfaiyeciliğe,
aşçılıktan, bilim adamına, çiçekçilikten, polise
ve ilkyardıma kadar her biri kendi alanında
uzman olan eğitimcilerin yer aldığı meslek
atölyelerine büyük ilgi gösteren aileler ve
çocuklar meslek atölyelerini kaçırmamaya
özen gösteriyor.

İŞE
YARAYAN
PASTİL

Ses Kısıklığının doğal özümü
Vocalzone 20. Yüzyılın ilk yarısında
efsanevi tenor Enrico Caruso i in geliştirilmiş
bir astildir.
Vocalzone astilleri Birleşik Krallık da 100 yılı
aşkın süredir satışa sunulmakta ve Caruso
i in geliştirilen ori inal formül hala
kullanılmaktadır.
Tüm eczanelerde ve
www.vocalzoneal.com’ da
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T
S
PA
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TEKNOSA 15 YILDA 130 MİLYON
ÜRÜNÜ TÜKETİCİLERLE BULUŞTURDU
2000 yılında “Herkes için Teknoloji” felsefesiyle yola çıkan Türkiye teknoloji perakendeciliğinin
lider markası TeknoSA, 15’inci yılını kutluyor. Türkiye genelinde 300’e yakın mağazası ile
teknolojiyi tüketicilere götüren TeknoSA, geçtiğimiz 15 yılda mağazalarında 1,5 milyar kişiyi
ağırlayarak teknoloji perakendeciliğinde ulaşılması zor bir rakamı teknoloji severlerle birlikte
yakaladı.

“Herkes için Teknoloji” felsefesiyle 2000 yılında
kurulan ve Türkiye teknoloji perakendeciliğinin
değişmez lideri konumunda olan TeknoSA,
15’inci yaşını güçlü hedeflerle kutluyor.
Geçtiğimiz 15 yılda, 20 milyar TL’lik 130 milyon
adet ürünü teknoloji severlerle buluşturan ve 15
bin kişiye kariyer olanağı sağlayan TeknoSA, hem
büyümeye hem de Türkiye ekonomisine katkı
sağlamaya devam ediyor.
15 yıl boyunca sektöre yön veren ve kilometre
taşlarını oluşturan TeknoSA, bugüne kadar
yarattığı değeri, 2015 yılını ve gelecek hedeflerini
Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup
Başkanı Haluk Dinçer ve TeknoSA Genel
Müdürü Bülent Gürcan’ın ev sahipliğinde “15
Yıldır Teknolojinin Değişmeyen Gücü” temalı
toplantıda basınla paylaştı.
Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup
Başkanı Haluk Dinçer, teknolojinin değişim
hızı düşünüldüğünde TeknoSA’nın 15 yıllık
serüveninin yarım asra denk geldiğini belirtti ve
“TeknoSA, teknoloji perakendeciliğinde dünya
ölçeğinde bir “benchmark” oldu.” dedi.

Dinçer: “Hedefimiz, 2020’de 4 yıldızlı teknoloji
perakende şirketi olmak”

Gürcan: “Mobilde 1,5 milyon kişiye özel
mağazamız var”

TeknoSA’nın 15 yıl önce, 3 ilde 5 mağaza ve 163
çalışan ile yola çıktığını anlatan Haluk Dinçer
konuşmasında şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz
noktada ise 300’e yakın mağazamızla Türkiye’nin
dört bir yanına 10 binlerce teknoloji ürünü
götürüyoruz. Geleceğimizi inşa ederken güven ve
insan odaklı yaklaşımımızın üzerine her zaman
“merak” ve “değişim” potansiyelimizi koyduk.
Perakende sektörüne “bilimsel perakendecilik”
ve son yıllarda üzerinde çalıştığımız
“deneyimsel perakendecilik” kavramlarını
TeknoSA kazandırdı. Teknoloji gibi bir alanda
15 yıl boyunca liderliği üstlenen TeknoSA,
sadece Türkiye için değil, dünya teknoloji
perakendeciliği için de bir başarı hikayesi. Bu
hikaye, TeknoSA’nın uluslararası rakipleri için
de öğretici oldu. Dünya devlerinin TeknoSA’nın
başarı hikayesinden esinlenerek iş modellerini
‘TeknoSA Modeli’ne dönüştürdüklerini
görüyoruz.”

2015 yılının TeknoSA ve Türkiye teknoloji
perakendeciliği adına ‘İlklerin Yılı’ olduğunu
ifade eden Bülent Gürcan, 2016 yılında da
sektördeki yeniliklerin öncüsü olacaklarını
söyledi. TeknoSA Mobil ile Türkiye’de mobil
iletişim veren ilk ve tek teknoloji perakendecisi
olduklarını hatırlatan TeknoSA Genel Müdürü
Gürcan; “2015 yılında ayrıca kendimize ait özel
markalı akıllı ürünleri tüketicilerle buluşturarak
sektörde bir ilki daha hayata geçirdik. İleri
teknolojiyi, erişilebilir fiyatlarla tüketicilere
sunduğumuz TeknoSA Preo P1 model akıllı
telefon ve Pwatch akıllı saat ürünlerimizi
daha da geliştirerek 5 ay gibi kısa bir zamanda
yeni modellerimizi tüketicilerle buluşturduk.
Sırada TeknoSA Preo aksesuar serisi var.
Tüketicilerimiz bunu da çok sevecek. Öte yandan
bizi rakiplerimizden ayrıştıran son yıllarda
yatırımlarımızı odakladığımız omni-channel yani
çoklu kanal modelinde de iyi bir trend yakaladık.
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Dinçer: “15 yılda Türkiye’de herkesin hayatına
teknoloji ile dokunduk”

26

Dinçer, TeknoSA’nın geride bıraktığı 15 yıla
ilişkin olarak; “15 yılda 130 milyon adet ürünü
teknoloji severlerle buluşturduk ve Türkiye’yi
teknoloji ile donattık. Bugün 300’e yakın
mağazamızla doğudan batıya tüm Türkiye’de
teknoloji ürün ve hizmetlerine erişim için
değişmeyen adresiz. Mağazalarımız ve online
alışveriş platformlarımızla Türkiye’de çoklu kanal
perakendeciliğinin de öncülüğünü üstleniyoruz.
TeknoSA, sadece Sabancı Topluluğu’nun değil
Türkiye’nin de gururu. Rekabetin yerli-yabancı
pek çok oyuncunun nefesinin kesilmesine
neden olacak kadar çetin ve zorlu geçtiği
bir sektörde her zaman lider olmak ve bunu
yeniliklerle pekiştirmek kolay bir iş değil. 15 yılda
mağazalarımızda ve dijital platformlarımızda 1,5
milyar ziyaretçi ağırladık. Türkiye’de herkesin
hayatına teknoloji ile dokunduk ve dokunmaya
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Sabancı Holding Perakende ve
Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan
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Tolga
Aktuna AVM’lerin DNA’sını inceliyoruz...
MK Satış ve Pazarlama Direktörü
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Tolga Aktuna Merve Çelikoğulları Kezban Güneşdoğdu Neval Baydar Oktay Süreka Oğuz Sever

Satış ve Pazarlama
Direktörü

Endüstriyel Tasarımcı

İç Mimar

Yüksek İç Mimar

Genel Müdür

Tasarım Direktörü
İç Mimar

Hayati Bekçi Selen Alpa Melike Büyük Gökhan T. Baydar
Kurumsal Satış
Uzmanı

Endüstriyel
Tasarımcı

Grafik Tasarımcı

Yüksek İç Mimar

MK Illumination’dan bahsedebilir misiniz?
MK Illumination 1996 yılında Avusturya’ da
kuruldu. Uluslarası çapta bir organizasyona sahip
olarak, 28 farklı ülkede ortaklık yapısı ile faaliyet
göstermektedir. Türkiye’ de ise 2009 yılında,
MK Aydınlatma adı altında ,35 yıllık aydınlatma
kökenli firmamız olan Highlight’ın iştirakiyle
kurulmuştur. Dönemsel ve dekoratif aydınlatma
konusunda faaliyet göstermektedir.

AVM’lerde dekorasyon ve ışıklandırma süreci
öncelikle, dekorasyon yapılacak olan AVM’nin
mimari özelliklerinin ve gereksinimlerinin iyi
bir şekilde etüt edilmesiyle başlıyor… Bu süreçte
AVM’lerin DNA’ sını inceliyoruz diyebilirim…
AVM’nin nerede konumlandığı, ziyaretçi
profili, mimari özellikleri gerçekleştirilmesi
planlanan dekorun önemli bir parçasını
oluşturuyor... MK Ekibi olarak belirtmiş olduğum ediyoruz. Ardından sahada keşif gerçekleştirip,
noktaları irdeleyerek adım adım sonuca doğru
AVM’nin görsellerini alıyoruz. AVM inşaa
ilerliyoruz…
halindeyse AVM’nin Randor çalışmalarıyla
yola çıkıyoruz. Tasarıma başlamadan önce
AVM projelerinde, sonuca giden yolda
AVM’ye gerçekleştireceğimiz projenin senaryosu
belirtmiş olduğunuz adımlar nelerdir? Projeyi
oluşturuluyor. Bu senaryo sonuca giden yolun en
nasıl bir süreç ile takip ederek hazırlıyor
önemli parçasını oluşturuyor. Projede kullanılacak
sunuz?
olan ürünler, renk seçimleri hepsi bu hikayeye göre
şekilleniyor. Ardından gerçekleştirilen tasarımda
Öncelikle AVM yönetiminin ve yatırımcının
ürünlerin sanal görselleri fotoğraflar üzerine
gerçekleşmesini istediği dekorla ilgili herhangi
yerleştirilip, projenin sunum dosyası ve buna bağlı
bir düşüncesi var ise bunu iyi anlamaya gayret
olarak bütçe çalışması gerçekleştiriliyor…

Bu alanda tasarım önemli bir arguman, biraz
da tasarım ekibinizden bahsedebilir misiniz?
Tasarım gerçekten bu işin en önemli parçası
diyebiliriz. Kendi bünyemizde çalışan 8 kişilik
bir tasarım ekibimiz var. Bu ekip; mimar,
iç mimar, endüstri ürünleri tasarımcısı,
grafik tasarımcı ve aydınlatma tasarımcısı
arkadaşlardan oluşuyor… Aynı zamanda MK
Avusturya merkezimizde bulunan uluslararası
tasarımcıların da yaptığımız farklı çalışmalarda
desteğinden faydalanıyoruz…
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AVM'lerde dekorasyon ve ışıklandırma
projelerini hazırlarken nelere dikkat
ediyorsunuz?
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MK Aydınlatma sadece Türkiye'deki projelerle
mi ilgileniyor?
MK Aydınlatma olarak Türkiye komşu
ülkelerinde ve aynı zamanda Arap Emirlikleri’nde
de faaliyetimiz bulunuyor. Arap Emirlikleri’nde
artan projelerimizle birlikte 2015 yılında MK
Türkiye’nin iştirakiyle MK Dubai firması
kuruldu. Şu anda aktif olarak ekibimiz bu
bölgede de faaliyet göstermektedir.
Bu işin bir modası veya trendleri var mı? Nasıl
belirleniyor nasıl takip ediyor sunuz?
Açıkcası, görselliğin ön planda olduğu tüm
projelerde mutlaka moda ve trend de oluyor…
MK illumination olarak her sene yeni trendler
oluşturuyoruz… Oluşturduğumuz yeni trendler
ve konseptleri müşterilerimizle paylaşıp
akabinde modayı müşterilerimizin belirlemesini
sağlıyoruz…
Birçok projede imzanız var. Sizin için farklı bir
hikayesi olan projeden bahseder misiniz?
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Açıkcası gerçekleştirdiğimiz tüm projeler bizim
için ayrı bir önem arz ediyor… Fakat geçen sene
gerçekleştirdiğimiz Dubai Shopping Fest projesi
gerek proje aşaması, gerekse uygulama açısından
oldukça etkileyici bir projeydi. Projenin ihalesine
iştirak eden 12 farklı firma arasından seçiliyor
olmak ve kısıtlı zaman diliminde projeyi hayata
geçirmiş olmak tüm ekibimiz açısından bir başarı
öyküsüydü diyebilirim…
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C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel
Koordinatörü

Tolga Aktuna
Satış ve Pazarlama
Direktörü
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PODIUM ANKARA AVM’DE KİRALIK AŞK
OYUNCULARIYLA AŞK ÜZERİNE SÖYLEŞİ

J

LL tarafından yönetilen Ankara’nın yeni çekim
noktası Podium AVM bir ilke imza atarak
sevgililer gününde ziyaretçilerine keyifli anlar
yaşattı.
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Yayınlandığı ilk bölümünden bugüne kadar TV
izleyicilerinin büyük bir bölümünü televizyon
karşısına çeken Nergis Kumbasar ve Onur
Büyüktopçu 13 Şubat Cumartesi günü Ankara’nın
gözde alışveriş merkezlerinden Ankara Podium
AVM’de usta radyocu Yasemin Şefik ile birlikte
ilk kez hayranları ile bir araya geldi. Saat 15.00’de
ilk önce Nergis Kumbasar’ı konuk olan Yasemin
Şefik yaklaşık bir saat süren söyleşisi esnasında
ünlü oyuncu ile keyifli bir söyleşi yaptı. Yakında
bir tiyatro projesine hazırlandığını söyleyen
Nergis Kumbasar, Sokakta yürürken en çok
kendisine sorulan sorunun nasıl oyuncu olunur?
Ben oyuncu olmak istiyorum ne yapmam
gerekir? diye sorularla karşılaştığını söyledi.
Oyuncu olmak için mutlaka okul eğitiminin
gerektiğini vurgulayan usta oyuncu, sevenleri ile
bol bol fotoğraf çektirdi.
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Saat 16:00 da sahneye gelen Onur Büyüktopçu ise
Koriş, Koriş sloganları ile karşılandı. Büyük bir
izdihamla karşılanan oyuncunun heyecanı her
halinden belli oluyordu.Tarkan’a benzetildiğini
söyleyen Onur Büyüktopçu, Yasemin Şefik’in
sokaktaki izleyici seni görünce ne soruyor
sorusuna, Beni bir aşşağılar mısın ? Beni ne olur
ezikle dediklerini söyleyince büyük bir kahkaha
tufanı ile karşılaştı. Haziran ayında sinema filmi
projesine hazırlandığını söyleyen sanatçı söyleşi
sonrası izdihamdan ezilme tehlikesi atlattı.
Farkındalık Stüdyosu’nun düzenlediği etkinlik
yaklaşık iki saat sürdü.

Etkinlik görüntülerini
İzlemek için okutunuz
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Onur Büyüktopçu söyleşi sonrası kendisine
hediye olarak bir güneş gözlüğü aldı. 14 Şubat
sevgililer gününü yalnız geçiriyorum kalbim
boş sadece işime odaklandım izleyicilerimi
seviyorum. Bu sevgililer gününde de kendimi
şımartmak adına kendi kendime bir gözlük aldım
dedi.
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YASAL MÜZİK YAYINLARI SMG’YE EMANET
4000’in üzerindeki halka açık noktada yasal müzik, anons ve reklam
yayını hizmeti sunan SMG, dijital yazılımı sayesinde anlık internet trafiği
yaratmadan, gün içinde değişik saatlerde sürekli güncellenen müzik
yayını yapabiliyor. Bu yazılımla güvenli ve tek merkezden yönetilen
tüm dijital yayınların yasallığı da garanti altına alınıyor. SMG Yönetim
Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil ile SMG’nin hizmetlerini ve dijital müzik
yayıncılığını konuştuk.

Gül Gürer Alimgil
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SMG CEO’su
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SMG’nin hizmetleri hakkında bilgi verir
misiniz?

SMG’nin sunduğu bu dijital yazılımın farkı
nedir?

SMG, 2009 yılından bu yana Türkiye’de daha
önce uygulanmamış, özel olarak geliştirdiği ve
yayınları tek merkezden yönettiği bir müzik
iletim metoduyla, anlaşmalı olduğu özel müzik
bankaları içerikleriyle yasal müzik yayını hizmeti
veriyor. Oteller, perakende mağazaları, AVM’ler,
restoran ve kafeler, turistik mekanlar, spor ve
sağlık merkezleri, SMG’nin dijital yazılımı
sayesinde anlık internet trafiği yaratmadan, gün
içinde değişik saatlerde her lokasyonda aynı
ya da ayrı içerikle, sürekli güncellenen müzik
yayını yapabiliyor. Ayrıca şirketlere müzik, anons
ve reklam yayını desteğinin yanı sıra bekleme
müziği, entegre ses-görüntü ve ekran yönetimi
çözümleri de sunuyoruz.

Yayın yöntemimize aslında kapalı devre radyo
müzik yayını diyebiliriz. Ayrıca internet
üzerinden sürekli akış yani streaming metoduyla
yayın yapmadığımız için, interneti sadece ilk
yükleme yaparken ve güncellemeleri yapacağımız
sırada kullanıyoruz. Bu nedenle yayınlar
herhangi bir internet kesintisinden etkilenmiyor.
Şirketlerin tüm şubelerinde standart yayın
imkanı sağlamanın yanı sıra hepsini ayrı ayrı da
yönetebildiği için hazırlanan yayın akışlarına;
şubeye özel kampanya, indirim, reklam vb.
anonsları da uygun zaman dilimlerine göre
ekleyebiliyoruz. Ayrıca halka açık ticari alanlarda
çalınan müzikler için şirketlerin, müzik meslek
birliklerine telif ödemesi gerekiyor. Kurduğumuz

sistemin en önemli özelliği olan, kendi
yazılımımız üzerinden güvenli ve tek merkezden
yönetilen dijital yayınlarımız sayesinde tüm
yayınların yasallığı her koşulda garanti altına
alınmış oluyor. Müzik meslek birliklerine,
şirketler tarafından bildirilmesi gereken müzik
kullanım raporları da bizim tarafımızdan
hazırlanarak şirket adına ilgili meslek birliklerine
iletiliyor.
Halka açık alanlarda yapılan müzik yayını için
mutlaka telif ödemek zorunda mıyız?
Evet, halka açık bir ortamda popüler şarkılar
yayınlayabilmek için MÜYAP, MESAM, MSG
VE MÜYORBİR müzik meslek birliklerine yıllık
olarak telif bedellerinin ödenmesi gerekiyor. Bu
müzik meslek birliklerinin sektöre, bulunduğu
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ile ve mağaza metrekarelerine göre değişkenlik
gösteren tarifeleri var. Telif bedelleri ödendiği
zaman popüler şarkılar yayınlayabilme izni
alınmış oluyor. Markalar bandrollü CD alıp
yayınlayabilir ya da müzik yayınını bizim gibi
bir profesyonel firmaya emanet edebilir. Ancak
eserleri temin etmek ve şubelere göre yayınları
iletip yönetmek de başlı başına bir iş. Müziklerin
yazılımımızla dijital olarak iletilmesi, markaya
özel olarak müzik listelerinin hazırlanması,
listelerin dönemsel olarak güncellenmesi
hizmetlerini veriyoruz.

sağlayacak müzikler kullanıyoruz. Akşam
saatlerinde ise yayınlarımızda yine insanları
yormayacak, günün yorgunluğunu iyi müziklerle
geçiştirecek müzikler kullanıyoruz. Hafta
sonlarının dinamiklerini düşünerek bu günlere
özel yayınlar oluşturuyoruz, hatta çocuklu
ailelerin de olacağını bildiğimiz için küçük
misafirlerimizi de mutlu edecek çocuk şarkılarını
yayınlarımıza yerleştirebiliyoruz.

Markalar için müzik seçimini nasıl
yapıyorsunuz?

Yavaş tempolu müzikler, yüksek tempolulara
oranla müşterileri mağaza içinde daha uzun süre
tutar. Uzun süre mağazada kalan müşterilerin de
genellikle daha çok alışveriş yapacağı umulur. Öte
yandan, mağazada huzurlu ve rahat bir biçimde
alışveriş yapmayı engelleyecek şekilde çok fazla
sayıda müşterinin olması durumunda yüksek
tempolu müzik çalınarak, bu müziğin trafik
akışını hızlandırıcı etkisinden yararlanılabilir.

Türkiye’de perakende şirketleri genellikle nasıl
müzikler tercih ediyor?
Perakende mağazalarında genelde insanları
rahatsız etmeyecek, motive edecek müzikler
kullanmaya dikkat ediyoruz. Sabah saatlerinde
daha hafif tempolu müziklerle yayını başlatıp
ilerleyen saatlerde ve özellikle prime time
saat dilimlerinde daha coşkulu, insanları
iyi hissettirecek, hatta alışveriş yapmalarını

Müzik yayını hizmeti sunduğunuz markaların
listelerinde en çok hangi sanatçılar yer alıyor?
Genellikle Spotify, iTunes, Virgin gibi trendleri
belirleyen müzik şirketlerinin listelerinde
üst sıralarda yer alan şarkıcılar yer alıyor.
Örneğin SMG Müzik Departmanı’nın yaptığı
değerlendirmeye göre 2015 yılında en çok çalınan
parçaları sıralamasında Raving George’un aylarca
müzik listelerinden inmeyen şarkısı “You’re
Mine” 1. oldu. Listede 2. sırada Ain't Nobody
ile Felix Jaehn ve Jasmine Thompson, 3. Sırada
ise Ocean Drive ile elektronik pop denince akla
gelen ilk isimlerden Duke Dumont yer aldı.
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Öncelikle markaların reklam, pazarlama veya
satın alma yetkilileriyle toplantılar yaparak
markayı daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Müzik
listelerini oluştururken o markanın merkez
ofisinin bize verdiği bilgiler doğrultusunda
markanın imajı, konsepti ve hedef kitlesi
gibi kriterleri göz önünde bulunduruyoruz.
Konseptleri belirlemek konusunda ekibimizde
yer alan müzisyenler ve DJ’lerimizin de desteğini
alıyoruz.

Alışveriş sırasında duyulan müzik müşterileri
nasıl etkiliyor?
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TOWERS WATSON ASGARİ ÜCRET
ARAŞTIRMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden
Towers Watson, “Asgari Ücret Araştırması”
raporunu açıkladı. Araştırmaya, başta İlaç ve
Sağlık, Teknoloji, Hızlı Tüketim, Perakende,
Üretim, Finansal Hizmetler ve Otomotiv
sektörlerinden şirketler ile Türkiye’nin önde
gelen holdingleri olmak üzere toplam 159 kurum
katılım gösterdi.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcı şirketlerin
%38’i ücret artış bütçelerinde değişikliğe gitmeyi
planlıyor, buna karşın %37’si asgari ücret artışı
karşısında oyun planını henüz belirlememişken,
%25’i ücret artış bütçelerinde değişikliğe
gitmeyecek.
Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden
Towers Watson, ülkemiz şirketlerinin hali hazırda
en önemli gündem maddelerinden olan asgari
ücret artışına ilişkin olarak şirketlere destek
sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği araştırma
sonuçlarını açıkladı.

MALl&MOTTO / 25.Sayı / Mart 2016

Araştırmaya katılan 159 şirketin %38’i asgari
ücret artışı karşısında ücret artış bütçelerinde
değişiklik olmasını planlamakta. %38 oranının
dağılımı incelendiğinde, %16 oranında şirketlerin
hali hazırda revize bütçelerini belirlemelerine
karşın %22’sinin henüz revize artış oranlarını
belirlemediği görülmektedir. Buna karşın
katılımcıların %37’si henüz asgari ücret artışı
karşısında oyun planını belirlememişken,
%25’i ücret artış bütçelerinde değişikliğe
gitmeyeceklerini paylaştı.
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Şirketlere, asgari ücret artışı gündeme gelmeden
önceki ücret artış bütçeleri sorulduğunda,
alınan yanıtların orta noktası, Towers Watson
tarafından 2015 yılı Ekim ayında açıklanan 2016
yılı ücret artış beklentisi ile paralel şekilde %8
oranındadır. Asgari ücret artışının gündeme
gelmesi ile beraber değişikliğe gitme kararı
alan şirketlerin ücret artış oranlarının orta
noktasına bakıldığında ise şirket geneli ücret artış
bütçelerinin 0.75 puan artarak %8.75’e yükseldiği
görülmektedir.

Kerem Tuzlacı
Towers Watson Ücret
Araştırmaları Yöneticisi
Asgari Ücret Araştırması’na katılan şirketlerin
sadece %7’si asgari ücret artışı karşısında
ücret ve yan hak politikalarında değişikliğe
gideceklerini belirtmektedir. Ancak %41’i bu
konuda henüz karar vermemelerine karşın
yan hak bütçelerinde değişiklik yapmaya
ihtiyaç duyacaklarını aktarmaktadır. Katılımcı
şirketlerin yaklaşık olarak yarısı ise ücret ve
yan hak politikalarında bir değişiklik yapmayı
planlamadıklarını (%33) veya henüz değişiklik
öngörmediklerini (%19) paylaşmaktadır.

Ücret ve yan hak politikaları açısından
değişikliğe gitmeyi planlayan veya değişiklik
ihtiyacı öngören şirketlerin yanıtları dikkate
alındığında, şirketlerin ücret yönetimi açısından
önemli aksiyonlar alabilecekleri dikkati
çekmektedir. Bu bağlamda, %38’i ücret bandı
genişliklerini daraltmayı, %41’i ise kademeler
arası geçiş oranlarını azaltmayı planlamaktadır.
Yan hak paketlerinde değişikliğe gidilmesi
(%19), çalışanlara sağlanan öğle yemeği, yol
yardımı vb. ödeneklerde değişikliğe gidilmesi
Bu noktada şirket çalışanları segmente edilerek
raporlandığında ise en önemli değişim beklendiği (%17) ve yıl içerisinde ödenen maaş sayısında
(örneğin 16 maaştan 12 maaşa inilmesi)
üzere mavi yakalı çalışanlarda gözlemlenmekte,
değişikliğe gidilmesi (%12) dile getirilen diğer
%9 oranındaki ücret artış oranı %12 seviyesine
seçenekler olmuştur.
yükselmektedir. Nispeten nokta ücret ile
yönetilen perakende sektöründeki mağazacılık
rollerinde %8 oranındaki ücret artış oranı %8.5’e İşe alım politikalarının asgari ücret artışı
karşısında nasıl etkileneceği sorulduğunda ise
çıkarken, iş destek rollerinde %8’den %9’a,
şirketlerin %96’sı değişikliğe gitmeyeceklerini
teknik destek rollerinde ise %8.25’den %9’a
paylaşmışlardır. Dolayısıyla, asgari ücret
ilerlemektedir.

artışının işe alım politikalarında kritik değişimler
yaratmayacağı ifade edilebilmektedir.
Towers Watson Ücret Araştırmaları Yöneticisi
Kerem Tuzlacı konu hakkındaki görüşlerini,
“Asgari ücret artışı Türkiye’de faaliyet gösteren
şirketlerin uzun süredir gündeminde yer
almasına karşın düzenlemenin nasıl olacağı son
günlerde netleşmekte. Towers Watson olarak
ücret politikaları açısından araştırma verileri ile
de paralel şekilde ücret bantlarının daraltılmasını
ve kademeler arası geçiş oranlarının azaltılmasını
dolayısıyla, ücret yönetiminde önemli
değişikliklere gidilmesini bekliyoruz.
Ücret araştırmalarımıza dayanan piyasa verilerini
incelediğimizde özellikle mavi yaka, iş destek ve
teknik destek rollerinin ücretlerinde değişimler
olması söz konusu. Bu çalışan kategorilerinde
asgari ücret artışına bağlı olarak ilk seviye
yöneticilere kadar ücret seviyelerinin yukarı
yönlü ilerlemesini öngörüyoruz. Diğer bir
ifade ile sıklıkla dile getirilen domino etkisinin
asgari geçim indirimindeki uygulamanın
da netleşmesiyle beraber, kısmi olarak
gerçekleşeceğini bekliyoruz. Bu bağlamda,
özellikle uzman rolleri ve yönetim kadrolarının
ücret yapılarında kritik değişimler söz konusu
olmayabilecektir. Ancak, asgari ücret artışındaki
değişimin ücret yönetimi üzerindeki etkilerinin
piyasa uygulamaları açısından 2017 yılına da
sarkmasını beklemekteyiz” şeklinde açıkladı.
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Ali Güler

Alışveriş Merkezleri artık sadece alışveriş yapılan mekanlar olmaktan çıktı.

Park Vera AVM Genel Müdürü

yeniliklere ayak uydurabilmesi de yatırım için
önem arz eden unsurlar olarak öne çıkıyor.

Türkiye’ de kayıt-dışı ekonomi oranının
%30-35 aralığında olduğu tahmin ediliyor.
Bu rakam sektörlere göre farklılık gösteriyor.
Ekonominin nabzının attığı alanlara dönüşen
AVM sektörü, ekonomiye canlı para akışıyla
sağladığı faydanın dışında, ticari işleyişlerinin
tamamen kayıtlı olması ve sağladığı vergilerle
de ekonomik açıdan en önemli sektörlerin
başında geliyor diyebiliriz. AVM’ler, bünyesinde
çalışan binlerce kişiye istihdam sağlamasının
yanı sıra; inşaat, güvenlik, tesis yönetimi,
lojistik gibi bağlı olduğu sektörlerde de istihdam
artışını sağlamasıyla da ülke ekonomisine büyük
katkılar sağlamaktadır.

AVM’ler arasındaki rekabeti nasıl
değerlendiriyorsunuz?

AVM yatırımları yapılırken nelere dikkat
edilmelidir?
Doğru projeyi, doğru yerde ve zamanda hayata
geçirmek gerekiyor. Kapsamlı bir fizibilite
çalışması mutlaka yapılmalı. Yatırımın
yapılacağı bölgedeki nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik şartlar, alım gücü, ulaşım gibi
faktörler detaylı olarak değerlendirilmeli. Şehrin
yada bölgenin geleceği ile alakalı öngörüleriniz
tutarlı olmalı. Sonraki safhada; mimari yapısı,
bölgeye hitap eden markaların seçilmesi,
bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve

Gün geçtikçe artan alışveriş merkezi sayısı
rekabet piyasasını hızlandırdı ve bu artan
rekabet piyasasında her alışveriş merkezi
devamlılığını sürdürebilmek için farklı
çalışmalara yönlendi. Artan rekabetin en
önemli getirisi uygun fiyat ve sunulan hizmet
kalitesinin artması oldu. Alışveriş Merkezleri
artık sadece alışveriş yapılan mekanlar
olmaktan çıktı. Alışveriş merkezleri sosyal
yaşamın önemli bir parçası olarak alışverişin
yanı sıra sosyalleşme, eğlenme, yemek yeme,
kültürel faaliyetler için de tercih ediliyor. Biz
artan rekabette ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına
kaliteli ve sağlıklı cevap verebilmeyi kendilerini
burada rahat ve mutlu hissetmelerini
sağlamaya çalışıyoruz. Park Vera’ya gelen her
ziyaretçimizin buradan memnun ve güler yüzlü
ayrılması, Park Vera’da aradığını bulabilmesi
ve bir sonraki ihtiyaçlarında yine bizi seçmesi
başlıca amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Temizlikten, güvenliğe; marka karmasından,
sunulan hizmet kalitesine; etkinliklerden,
kampanyalarımıza kadar bütün çalışma ve
hizmetlerimizde ziyaretçi memnuniyetini
düşünerek ilerlemekteyiz.

AVM’leri gelecekte neler bekliyor?
Avm sektörü son 10 yılda çok hızlı büyüdü.
Özellikle Ankara, İstanbul gibi metropollerde
bu hızlı büyümenin sıkıntıları yaşanıyor. Talebin
üstünde bir arz var. Bu durum, mevcuttaki
alışveriş merkezlerini yenilik ve değişime mecbur
kılıyor. Sektörde rekabet çok yoğun olduğu için
değişimde çok hızlı olmaya başladı. Artık doğa
ile bütünleşen; otel, residence, ofis gibi projelerle
birlikte tasarlanan; mimari yapıları etkileyici 4.
Nesil AVM’ler yoğunlaşıyor. Bu gelişmelerle
birlikte 2018 yılında 13 milyon metrekare
alışveriş alanına ulaşacağız gibi gözüküyor.
Son olarak; Asgari ücretteki artışın perakende
sektörüne nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz?
Yaşam refahının ve insanların alım gücünün
artması tartışmasız çok olumlu bir gelişme
lakin perakende sektöründe en yüksek gider
kalemlerinden biri işgücü maliyeti. Son yıllardaki
yoğun rekabet ve ekonomik gelişmeler zaten
perakendecileri az sayıda personelle verimli
çalışma yöntemlerine yöneltmişti. Yeniden
personel maliyetlerini düşürmeleri zor
gözüküyor. Perakendeciler için zor bir durum
ama ben öncelikle kar marjı çok düşük olan
ve zaten minumum personelle çalışan gıda
perakendecileri için önümüzdeki dönemin daha
zor geçeceğini düşünüyorum.
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AVM sektörünün ülke ekonomisindeki yeri ve
önemi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
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ÇÜNKÜ PAYLAŞMAK HEPİMİZE İYİ GELECEK
Toplumun geleceğini ilgilendiren, çözüm
üretilmesi durumunda toplumun bütününe umut
verecek ve model oluşturacak projeler üzerine
kurulu sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten
Migros, sürdürülebilirlik kavramının temel
prensibi olan tüm varlıkların yaşam haklarının
korunması ilkesinden yola çıkarak başlattığı
projesinde barınak, sokak ve ormanlarda yaşayan
hayvanlar için sorumlu ve sistematik yaklaşımla
kalıcı çözümler üretiyor. Migros Grubu, sokak
hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi için HAYTAP
ile yaptığı çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor.
İstanbul’da başlayan proje 24 ile ulaştı
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Proje 2015 yılının Nisan ayında İstanbul’da
64 mağazayla başlayıp Adana, Ağrı, Ankara,
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa,
Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, İzmit,
Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Muğla,
Ordu, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tatvan,
Yalova, Zonguldak olmak üzere Türkiye çapında
24 ilde 205 Migros mağazaya ulaştı. Proje
kapsamında son kullanım tarihi yaklaştığı için
raflardan kaldırılan meyve, sebze, et, şarküteri
ve kuru gıda ürünleri, niteliği ve soğuk zinciri
bozulmadan muhafaza edilerek aynı gün
HAYTAP gönüllülerine teslim ediyor. Haytap
gönüllüleri ise, Migros Grubu mağazalarından
yetki belgesi ile aldıkları bu ürünleri yine en
kısa sürede ayıklama, pişirme ve temizleme
işlemlerine tabi tutarak orman, barınak ve
sokakta yaşayan hayvanlarının beslenmesinde
kullanıyor.
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olmasıydı. Gerekli alt yapıyı kurduk ve
organize olduk. Bunun yanında tamamen
gönüllülük esası ile bir araya gelen HAYTAP
ekibi de Türkiye çapında hızla örgütlenerek
son derece motive bir şekilde düzenli alımlar
yapmaya başladılar. Gerek mağazalarımıza
gelen müşterilerimizden, gerekse sosyal
medya kanalından hergün çok sayıda teşekkür
alıyoruz.” dedi.
Ahmet Kemal Şenpolat: “Migros ile birlikte
sahipsiz hayvanlarımızın hayat standartlarını
yükseltiyoruz”
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonunun
Kurucu Üyesi ve HAYTAP Yönetim Kurulu
Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ise
Ahu Başkut: “Projeyi merhamet değil gereklilik konuyla ilgili “Sokaklarda yaşam mücadelesi
olarak görüyoruz”
veren, sahipsiz hayvanlarımızın hayat
standartlarını yükseltmek amacıyla MİGROS
Konuyla ilgili konuşan Migros Ticaret A.Ş.
ile önemli bir protokol imzaladık. ‘Kalan
Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Başkut;
tazeler küçük dostlarımıza iyi gelecek’ sloganı
“Türkiye’nin dört bir yanına “Migros size iyi
ile başlattığımız projemiz; sokakta yaşayan
gelecek” anlayışıyla hizmet veriyoruz. İhtiyaç
küçük canların hayatlarını sürdürebilmeleri için
duyulan alanlarda geliştirdiğimiz kurumsal sosyal çok önemli. Bu projenin sürdürülebilirliğine
sorumluluk projelerimizde, çeşitli vakıf, dernek
inanan Migros ailesinin kapılarını HAYTAP’a
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyor, iş
güvenerek açmasıyla, ülke çapında sayısız cana
ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın
ulaştık. Çöp konteynırlarından, sokaklardan
da katılımıyla toplumsal duyarlılık bilincinin
mikroplu, deterjanlı, bozulmuş, küflenmiş
tabana yayılması için çalışıyoruz. HAYTAP
yemeklerle hayatta kalmaya çalışan patili
ile yürüttüğümüz projemizi; sokakta yaşayan
dostlarımız, bu proje ile artık taze ve temiz
küçük canların hayatlarını sürdürebilmeleri için, besinlerle beslenebiliyorlar. İstanbul Üniversitesi
merhamet değil gereklilik olarak görüyoruz.
Veterinerlik Fakültesinde tedavi gören ve nesli
Mağazalarımızda her gün müşterilerimize en
koruma altında olan, aralarında Şah Kartalların
taze ürünleri en hızlı ve en avantajlı şekilde
da bulunduğu yabani hayvan bölümlerine bile
ulaştırıyoruz. Tüketilmeyip kalan ürünlerimizi
gıda desteği verebiliyoruz. Sosyal medyadan
de aynı tazelikle, HAYTAP aracılığı ile sokak
besleme görüntülerimizi sık sık paylaşıyoruz.
hayvanları ile paylaşıyoruz. Bizim için elbette
Bu proje ile ülke çapında önemli bir farkındalık
projenin en kritik noktası sürdürülebilir
yarattık” dedi.
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FİLİZ ÖZKOL PLATO AVM’DE SEVGİLİLER
GÜNÜ’NE ÖZEL BURÇLARI YORUMLADI

P
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lato AVM ilklere imza atmaya devam ediyor.
13 şubat Cumartesi günü ünlü astrolog
Filiz Özkol ile Sevgililer Günü’ne özel bir
söyleşi programı düzenleyen AVM Yönetimi ,
en çok alışveriş yapan 10 kişiye de birebir burç
yorumlarını hediye etti. Organizasyonunu
Farkındalık Stüdyosu’nun düzenlediği etkinlik
3 saate yakın sürdü.
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LITTLE CAESARS
6 ŞUBE İLE ANKARA’DA

Dünyanın en hızlı büyüyen franchise zinciri Little Caesars,
Türkiye’de toplam 81 şubesi ile hizmet veriyor. Hızlı şube artışı
yaşayan markanın en fazla yatırım yaptığı illerden biri de Ankara.
Little Caesars, 6 şubesi ile pizzanın en lezzetli halini Ankaralılarla
paylaşmaya devam ediyor.

Ç

elebi Holding güvencesindeki lezzet
imparatorluğu Little Caesars, Türkiye'deki
en hızlı şubeleşme artışını yaşıyor. Sunduğu
franchise imkânlarıyla karlı yatırım fırsatları
sunan Little Caesars, artık Ankara’da daha
çok noktada enfes lezzetlerini pizza severlerle
buluşturacak.
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Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Little
Caesars; Ankara’da yenilenen Yenimahalle ve
Bahçelievler şubeleri ile Çankaya, Dikmen,
Eryaman ve Çayyolu şubeleri olmak üzere
toplamda 6 noktada hizmet veriyor. Ankara’ya
yönelik özel bir büyüme planı hazırlayan
markanın Ankara hedefleri, Türkiye büyümesi
için ayrılan yaklaşık 4 milyon dolarlık mağaza
yatırımı bütçesi içinde önemli paya sahip.
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Little Caesars Türkiye’nin istikrarlı büyüdüğünü
ve bu büyüme planları içinde tüketicilerden
gelen taleplere bakıldığında Ankara’nın önemli
bir yerde durduğunu anlatan Little Caesars
Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, “Ankara
şu anda 6 şube ile hizmet verdiğimiz ancak daha
da büyümeyi arzuladığımız bir şehir. Diğer
tüm illerimize olduğu gibi Ankara’da da yeni
yatırımcılarımızı bekliyoruz. Büyüme hızı bu
denli yüksek olan bir alanda, global, tüm süreçleri
oturmuş, hazır müşteri kitlesi olan bir markayız.
Türkiye genelinde restoran açmanın yanı sıra
pazarlama, teknoloji, eğitim, insan kaynakları,
Ar-Ge, lojistik ve üretim için de yatırımlar
yapmaya devam ediyoruz. Kurum olarak, yeni
şehirler ve noktalar için ise 370.000 - 400.000 TL
arasında değişen bir yatırım maliyeti belirledik.
Yurt içinde yeni yatırımcılarla büyüme hızımızı
daha da artırarak 2018 sonu itibariyle 300 şubeye
ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Banu Arıduru
Little Caesars
Türkiye Genel Müdürü
Lezzet İmparatorluğu ailesine katılmak isteyen
franchiselerini oldukça titiz bir çalışma ile
seçtiklerini ifade eden Banu Arıduru, “Little
Caesars’ın franchise’leri profesyonel hayattan
gelen veya kurumda müdürlük yaptıktan sonra
kariyerine kendi işinin sahibi olarak devam
eden kişilerden oluşuyor. Kişiler eğer aileleriyle
bu işe başlıyorlarsa başarıları da artıyor”
Little Caesars ailesine yatırım yaparak katılmak
isteyen kişiler sıklıkla markanın lezzetine gönül
veren, eğitimli, kentli genç yetişkinler ve onların
ailelerinden oluştuğunu; pizzalarının lezzetinin
de annelerimizin evde yaptığı gibi günlük

hamurdan ve çok özel formülünden geldiğini
belirten Arıduru, “Bu lezzetin müdavimi olan
pizza severler aynı zamanda franchisemiz
olmak için bize müracaat ediyor. Yapılan ön
hazırlıklar sonrası uygun görülen yatırımcıları
dört haftalık genel bir eğitime alıyoruz. Temel
eğitim programında yatırımcılara operasyon
detayları konusunda pratik ve teorik eğitimler
veriyoruz. Her şubede üçü yönetici olmak
üzere ortalama 12 personel görev yapıyor.
Yatırımcımızı tüm adımlarında deneyimli
danışmanlar ve eğitmenlerle destekliyoruz”
dedi.
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FETTAH CAN HAYRANLARIYLA
PARKYİRMİÜÇTE BULUŞTU

Ödüllü radyocu Yasemin Şefik son günlerin
parlayan yıldızı Fettah Can ile 14 Şubat'ta aşk
üzerine unutulmaz bir söyleşi de bir araya geldi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
gerçekleştirdiği etkinlikte son derece keyifli
anlar yaşandı. Katılımın yoğun olduğu söyleşiden
sonra Fettah Can sevilen parçalarını Elazığlılar
için seslendirdi.
Katılımdan çok memnun olan ikili Elazığ'a
hayran kaldıklarını ve en kısa sürede tekrar
geleceklerini söyledi. Elazığlı hayranlarıyla
buluşturan AVM yetkilerine de ayrıca teşekkür
ettiler.
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Yumakgil A.Ş tarafından hizmete açılan Elazığ'ın
ilk alışveriş merkezi ParkYirmiüç ziyaretçilerini
birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturmaya
devam ediyor.
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LÜKSÜ TÜKETİRKEN YÖNETMENİN İPUÇLARI
BİLGİ EĞİTİM’DE
D

ünyada yükselen lüks marka
tüketim trendinin bu alanda
çalışan profesyonellere ilgiyi artırması
eğitim sektörünü de harekete geçirdi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yaşam
boyu eğitim merkezi Bilgi Eğitim de
bu alanda kariyer yapmak isteyenler
için ‘Lüks Marka Tüketimi ve Yönetimi’
başlıklı özel bir eğitim programını
hayata geçirdi.
Samra Zeller’in eğitmenliğinde, 5
Mart – 9 Nisan tarihleri arasında
gerçekleştirecek eğitim programında;
katılımcılara, lüks kavramı, tüketici
dinamikleri, markacılık ve lüksü
kapsayan tüm değerler zinciri içinde
yönetim ve tüketim konularında geniş
bir içerik sunulacak.
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Sektör profesyonelleri de konuk
olacak!
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Louis Vuitton Pazarlama Müdürü
Aslı Yaylalı, Kreatif Direktör Tuba
Ünsal, IWC Schaffhausen Türkiye
Ülke Müdürü Aylin Aydın, Koku
kitabının yazarı Vedat Ozan, XOXO
The Mag Dergisi İmtiyaz Sahibi Cihan
Şerbetçioğlu, Galerist Sanat Galerisi
Satış Yöneticisi Aslı Hatipoğlu, İç
Mimar Yalın Tan, Rolls Royce Marka
Müdürü Hilal Aysal, Estee Lauder
Tüketici Araştırma Müdürü Hale
Yılmaz, Swaroski Ülke Müdürü Aslı
Tezcan, Armaggan Genel Müdürü Ebru
Karaçam, ve M-M Kozmetik Yönetim
Kurulu Başkanı Musa Yahya gibi lüks
markalar konusunda uzmanlaşan
sektör profesyonellerinin katılımıyla
renklenecek eğitimler, İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nin Santral İstanbul
Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.
36 saat sürecek olan Lüks Marka
Tüketimi ve Yönetimi eğitim
programına katılım bedeli ise 1.900TL
olacak.
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212 İSTANBUL POWER OUTLET
BİR KİŞİYİ MERCEDES SAHİBİ YAPTI

JLL Türkiye tarafından yönetilen ve sahip
olduğu zengin marka karması ile Power Outlet
kavramını Türkiye ile ilk kez tanıştıran 212
İstanbul Power Outlet’te 16 Kasım 2015 – 16
Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen “212
Kart Araba Çekiliş Kampanyası” talihlisi 24 Şubat
Çarşamba günü belli oldu.
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Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu ve mankenler
eşliğinde başlayan çekiliş ziyaretçilerine heyecanlı
dakikalar yaşattı.
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HENKEL KASPER RORSTED’İN YERİNE CEO OLARAK
HANS VAN BYLEN’İ ATAYACAK

H

enkel, sözleşmesini 2017 sonrası için
yenilememeye karar veren CEO Kasper
Rorsted'in 30 Nisan 2016 itibarıyla şirketten
ayrılacağını duyurdu. Rorsted, 8 yılı CEO olmak
üzere toplam 11 yıl boyunca Henkel Yönetim
Kurulunda görev yaptı. Yerine 1 Mayıs 2016
tarihinden itibaren görev almak üzere Hans Van
Bylen atandı. Van Bylen'ın Henkel'deki başarılı
kariyeri 1984 yılında başladı ve kendisi 2005
yılından beri Beauty Care iş biriminden sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Baharda CEO'luğa atanması ile Van Bylen,
Henkel'in bu yılın sonunda duyuracağı yeni
stratejisinin geliştirilmesinden ve bu stratejinin
başarılı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu
olacak.
Hissedarlar Komitesi ve Danışma Kurulu Başkanı
Dr. Simone Bagel-Trah "Hans Van Bylen'in yeni
CEO olarak atanmasıyla, Henkel'de yaygın bir
uygulama olduğu üzere, CEO pozisyonuna erken
bir tarihte güçlü bir halef göstermiş olduk. Marka
ve pazarları yönetme konusundaki uzun süreli
uluslararası tecrübesinin yanı sıra Yönetim Kurulu
Üyeliği deneyimi nedeniyle Hans Van Bylen
mükemmel bir seçim oldu. Yönetim komitelerimiz
ve çalışanlarımız adına Hans Van Bylen'e en iyi
dileklerimi sunuyor, yeni görevinde başarılar
diliyorum" şeklinde konuştu.
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Hans Van Bylen'ın, Beauty Care Yürütme Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevini kimin devralacağı
ise ileriki bir tarihte duyurulacak. Hans Van
Bylen "Bu görevin verilmesi bana olan güveni
ifade ediyor ve bundan dolayı çok gururluyum.
Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla ve
mükemmel global ekibimizle birlikte, şirketimizin
geleceğini şekillendirmeyi heyecanla bekliyorum.
Güçlü marka ve teknolojilere, dünyadaki birçok
pazarda ve kategoride lider konumlara sahibiz ve
inovasyonda çok güçlüyüz. Birlikte ve bu temel
üzerinde Henkel'i geleceğe taşıyacağız" dedi.
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Hans Van Bylen

Kasper Rorsted’in liderliğinde başarılı bir şirket
performansı
Dr. Simone Bagel-Trah yaptığı açıklamada
düşüncelerini “Kasper Rorsted, Henkel için büyük
başarılara imza attı. 2008 yılından beri şirket onun
liderliği altında zorlu pazar ortamlarında başarılı
bir performans gösterdi. Satışlar ve kar oranı
önemli derecede arttı. Yıldız markalarımız ise daha
da güçlendi. Bunun bir diğer yansıması da Kasper
Rorsted’in yönetime geçmesinden beri neredeyse
üç katından fazla artmış olan şirketin piyasa
değeridir. Henkel’in bütün yönetişim komiteleri,
çalışanları ve hissedarları adına Kasper Rorsted’e
içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.” sözleriyle
ifade etti.

Hans Van Bylen
Hans Van Bylen (54), Henkel'e 1984 yılında katıldı. Şirketteki başarılı kariyeri, 31 yıl
süresince Henkel'in Çamaşır ve Ev Bakımı ile Beauty Care birimlerinde, geniş bir
coğrafyada yönetim pozisyonlarıyla geçti. Görevine Belçika'da başladı ve sorumluluğu
önce Benelüks'ü, sonra da Fransa'yı, Batı Avrupa'yı, Orta Doğu ve Afrika'yı, Kuzey
Amerika'yı, Asya Pasifiği ve Latin Amerika'yı kapsayacak şekilde genişledi. Hans Van
Bylen, 2005'ten beri Yönetim Kurulunun güzellik ve bakım konusunda faaliyet gösteren
Beauty Care iş biriminden sorumlu üyesi olarak görev yapıyor.
1961 yılında Berchem/Belçika'da doğan, Antwerp Üniversitesi'nden İşletme Lisans ve
İşletme Yüksek Lisans dereceleriyle mezun olan Hans Van Bylen, evli ve üç çocuk babası.
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BORA DURAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜ
KAYSERİ PARK AVM’DE KUTLADI
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14 şubat Sevgililer günü Kayseri park AVM 'de
coşkuyla kutlandı. Organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu’nun üstlendiği etkinlikte sevilen popçu
Bora Duran birbirinden güzel dillerde marş olan
şarkılarıyla Kayserilileri coşturdu. Hayranlarıyla
bol bol resim ve selfie çektiren Bora Duran yoğun
ilgiden oldukça memnun kaldı.
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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AVM Endeksi Aralık ayı sonuçlarını ve 2015 değerlendirmelerini
paylaşan AYD Başkanı Hulusi Belgü “AVM endeksi Aralık 2015
döneminde bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında
%16,1 oranında arttı. Yıllık bazda endeks artışı ise %13,8 oldu.
2015 yılı bizi şaşırtan bir yıl oldu. Endeks ilk kez 2015 yılında her
ay artış gösterdi. Metre kare verimliliği ve kategori bazlı cirolara
baktığımızda da yükselişin sürdüğünü gördük. Aralık ayında
İstanbul 998 TL’lik metre kare verimliliği ile endeksi yayınlamaya
başladığımız 2010 yılı başından beri ulaştığı en yüksek rakamla
rekor kırdı. Tüm verileri bir bütün olarak düşündüğümüzde
her kalemde yaşanan artış alışveriş merkezlerinin perakende
gayrimenkul ve organize perakende sektörünün gelişimindeki
katkısını daha net görüyoruz. Sektör olarak 2016 yılından da
ümitliyiz ancak bu elbette ekonomi yönetiminin alacağı kararlar
ve siyasi gelişmelerle de şekillenecektir. Ülkemizin yeniden ve
hızlı bir şekilde yeni yatırımlara dönmesi hem sektörümüzü hem
de ekonomimizi güçlü kılacaktır” dedi.

Haberler / MALl&MOTTO

AVM ENDEKSİ – ARALIK AYI VE 2015 YIL DEĞERLENDİRME
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin Aralık ayı sonuçları ve 2015 yılı değerlendirmesi açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere
göre ciro endeksi 2015 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 yükselerek 224 puana ulaştı.
AVM endeksi 2015 sonuçları değerlendirildiğinde ise endeksin 2014 yılına oranla %13,8’lik bir artışla 182 puana
ulaştığı görülmüştür.

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Aralık 2015’te bir önceki yılın aynı ayına göre 31 puan arttı
ve verimlilik 853 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 998 TL, Anadolu’da 756 TL olarak gerçekleşmiştir.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) verimliliği 2015 yılında 705 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2014 yılı ile
karşılaştırıldığında 2015 yılında m2 verimliliğinde %14,5’lik bir artış kaydedildiğini göstermektedir.
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Aralık ayında tüm kategorilerde artış var
Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Aralık döneminde kategoriler bazında ciro endeksi %16’lık
bir artış gösterdi. En yüksek ciro artışı ise AVM’lerdeki diğer alan cirolarında %25’lik artışla yaşandı. Geçtiğimiz
yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında Aralık 2015’te hipermarket kategori ciroları %18, yiyecek kategori ciroları %16,
giyim kategori ciroları %14, teknoloji kategori ciroları %13 ve ayakkabı-çanta kategori ciroları %11 artış kaydetti.

Haberler / MALl&MOTTO

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Aralık 2015 verileri bir
önceki dönemin aynı ayı ile
karşılaştırıldığında ziyaret sayısı
endeksinde %6,6’lık bir artış
yaşandığı gözlendi. AVM ziyaret
sayısı 2014 yılı ile karşılaştırıldığında
2015 yılında %4 oranında artarak
104 puana ulaşmıştır.
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KOÇ HOLDİNG 2015 YILINI KARLA KAPATTI

K

oç Holding, 2015 yılını tüm zorluklara ve
belirsizliklere rağmen güçlü bir performans
ve finansal sonuçlara da yansıyan büyümeyle
kapatırken, konsolide cirosu 69,5 milyar TL,
ana ortaklık payı net dönem kârı ise bir önceki
yıla oranla %32 artışla 3,6 milyar TL olarak
gerçekleşti.
Merhum Mustafa V. Koç’u anarak sözlerine
başlayan Levent Çakıroğlu, “Vizyonu,
hayırseverliği, liderliği ve en önemlisi insani
değerleri ile silinmeyecek izler bırakan
Merhum Mustafa V. Koç, Ülkemizin geleceğine
yürekten inandı. Küresel bakış açısı, liderliği,
kararlılığı, değerleri ve iş etiği ile ilham kaynağı
oldu. İş dünyasındaki etkisi Ülkemizle sınırlı
olmayan Merhum Mustafa V. Koç uluslararası
platformlarda da vizyonu ve görüşleriyle son
derece etkili bir liderdi. Aramızdan zamansız ve
erken ayrılışının tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz.
Bizlere bıraktığı vizyon ve değerlere sahip
çıkarak, bize emanet edilen bayrağı daha da
ileriye taşımak en büyük hedefimizdir. Bu amaçla
Koç Topluluğu olarak gerek ekonomik gerekse
sosyal alanlarda yeni başarı hikayeleri yazarak
Topluluğumuzu uluslararası arenada arzu ettiği
seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız.
Kendisini tekrar sevgi ve saygıyla anıyorum.”
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Levent Çakıroğlu: “Bugünün dünyasında
başarıyla yol alırken, yarının fikirlerine ve
hayallerine liderlik edenlerin arasında olmayı
hedefliyoruz.”
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Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik değişimler
karşısında, iş dünyasının da bu gelişmeleri ve
küresel eğilimleri dikkate alarak, sürekli kendini
yenilediğini ifade eden Levent Çakıroğlu, Koç
Topluluğu olarak, dünyanın değişen koşullarında
riskler kadar fırsatları da görerek, zorluklar
karşısında azmederek, cesaret göstererek ve
sürekli öğrenerek, kendilerini yenilediklerini
vurguladı. Koç Topluluğu için 2015 yılının
tüm zorluklara ve belirsizliklere rağmen güçlü
performans sergilenen bir yıl olduğuna dikkat
çeken Çakıroğlu, “İstikrarlı büyümemiz, finansal
sonuçlarımıza da yansıdı. Yatırımlarımıza 2015’te
de hız kesmeden devam ettik. Son 4 yılda toplam
kombine yatırımlarımız 12 milyar dolara ulaştı.
Yatırımlarımız ve artan üretimimizle, Ülkemizde
ekonominin itici gücü olmayı sürdürdük. 2015
yılında toplam çalışan sayımız 91 bini aştı” dedi.

2015 yılında Topluluk olarak büyük ölçekli
ihracat projeleri geliştirerek ve yeni pazarlara
girerek, küresel konumlarını güçlendirdiklerini
vurgulayan Çakıroğlu, şöyle devam etti:
“Toplam kombine ihracatımız, Türkiye’nin
toplam ihracatının yaklaşık %9’unu teşkil
ediyor. Nitekim, şirketlerimiz de ihracat
şampiyonluklarını devam ettirdiler.
Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda rekabetçi
üstünlüğümüzü perçinleyerek, pazar paylarımızı
artırmaya ve markalarımızın konumunu
güçlendirmeye devam ettik. Yurtiçi ve yurtdışı
satış hacminde ve verimlilikte artışlar elde
ettik. Hem şirketlerimizin hem de Ülkemizin
sürdürülebilir rekabetçiliği açısından en çok
önem verdiğimiz konulardan biri teknoloji
gücümüz. Teknoloji yatırımlarımızla, daha üstün
nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeyi ve iş
yapış biçimlerimizi yenilemeyi sürdürdük. Bu yıl
da, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki liderliğimizi
güçlendirdik. Şirketlerimiz, patent portföyümüz,
Ar-Ge merkezlerimiz ve yatırımlarımızla ilgili
birçok ödül alarak, bizleri gururlandırdılar. Koç
Topluluğu olarak önümüzdeki dönemde de
küresel vizyonumuz çerçevesinde uluslararası
faaliyetlerimizi güçlendirmeye, yeni teknolojiler
ve iş modelleri ile hep bir adım önde olmaya,
üstün nitelikli ürünler ve hizmetlerle tüketiciler
için değer yaratmaya ve pazar liderliklerimizi
perçinlemeye devam edeceğiz.”
2015 yılında Koç Topluluğu şirketlerinin kendi
alanlarında öne çıkan başarılar kaydettiklerini
söyleyen Levent Çakıroğlu, büyük ölçekli
yatırımları ve bazı önemli gelişmeleri şu şekilde
sıraladı:
3 milyar dolar yatırımla hayata geçen Tüpraş’ın
Fuel Oil Dönüşüm Projesi geçtiğimiz yıl tüm
üniteleriyle devreye girdi. Böylelikle şirketimiz,
rekabetçiliğini artırarak, küresel rafineri
marjlarındaki dalgalanmalara daha dirençli bir
oyuncu haline geldi. Beklediğimiz şekilde, bu
proje hem Tüpraş’ın finansal göstergelerine hem
de Türkiye ekonomisine olumlu katkıda bulundu.
2015’te Tofaş’ın yeni kompakt sedan modeli
Egea’nın üretimine başlanması ile Tofaş Ar-Ge
alanında dünya çapında bir oyuncu olduğunu
yeniden kanıtladı. 1 milyar dolar yatırımla
gerçekleştirilen Egea ailesi, Ülke ihracatını
arttıracak, yurtiçi pazardaki yerli-ithal dengesine
olumlu katkı yaparak Türkiye ekonomisi için
büyük kazanımlar sağlayacak.
Otomotiv sektöründeki bir diğer önemli
şirketimiz Ford Otosan, geçtiğimiz 3 yılda
1 milyar doların üzerindeki yatırımları ve
yenilenen ürün gamı sayesinde yurtiçi ve yurtdışı
satışlarını önemli derecede artırdı. 2015 yılının
başında Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezinin

Levent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’su
açılışını yapan şirketimiz, tamamıyla Ford
Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen ve
üretilen kamyonlar için yeni üretim anlaşmaları
yaparak ve bayi ağını genişleterek, uluslararası
büyümesini sürdürüyor.
Beyaz eşya sektörünün lideri Arçelik, mevcut
pazarlarında konumunu sürekli güçlendirirken,
bayrağını dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya
devam ediyor. Tayland’da 100 milyon dolar
yatırımla temelini attığı buzdolabı fabrikası 2015
yılı sonunda deneme üretimini gerçekleştirdi.
2016 yılında tam kapasite faaliyete geçmiş olacak.
Şirketimiz, yeni küresel Ar-Ge merkezleri ve
işbirlikleri ile, Ar-Ge ve inovasyon gücünü
artırmaya devam ediyor.

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

ANKARA’NIN “DİŞİ” AVM’Sİ

Kısa süre önce kapılarını açmasına karşın kentin en çok konuşulan
AVM’lerinden biri haline gelen One Tower Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin
Müdürü Ferhat Bank ile AVM’yi ve sektörü konuştuk. Bünyesindeki kadın
ve çocuklara yönelik mağaza sayısının fazla olması nedeniyle “dişi AVM”
olarak anılan One Tower AVM’yi anlatan Bank, yakaladıkları başarının
sırlarını anlattı…

Başkent Ankara’nın en gözde yerleşim
yerlerinden biri olan Oran bölgesinde hayata
geçirilen One Tower Alışveriş ve Yaşam
Merkezi hangi özellikleriyle dikkati çekiyor?

Ferhat Bank
One Tower AVYM Genel Müdürü

ve yaşam merkezi eksiğini giderecek One
Hizmete gireli kısa bir süre olduğunu biliyoruz. Tower Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, özellikle
Açılışını gerçekleştirdiğiniz Kasım’dan bu yana alışverişe daha fazla zaman ayıran kadınlar ve
aldığınız tepkiler nasıl?
çocukların sevdiği çok sayıda marka yer alıyor.
Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazalarının yanı
Kapılarımızı açalı henüz çok kısa bir süre
sıra geniş bir ev tekstili, kozmetik, çocuk giyim
olmasına karşın kentin yeni buluşma
ve oyuncak yelpazemiz bulunuyor. Bu özellikleri
noktalarından biri olduğumuzu söyleyebiliriz.
sayesinde Oran, hatta tüm Ankara, One Tower
AVM’mize gelen ziyaretçilerimizin dikkatini
Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile ‘dişi’ AVM
çeken ilk şey ‘sıcak ve samimi’ kurgumuz. Bunun konseptiyle tanıştı.
yanında marka karmamız, misafirlerimizin
gurme lezzetlerle buluşabileceği kafe ve
AVM’ler artık yalnızca alışveriş için değil,
restoranlarımız, düzenlediğimiz etkinlikler büyük düzenlenen etkinliklerle de ziyaretçilerin
ilgi görüyor.
ilgisini çekiyor. One Tower AVM olarak
etkinlik kurgularını nasıl belirliyorsunuz?
Marka karmasını belirlerken nelere dikkat
ettiniz?
Kısa sürede neredeyse tüm Ankara’nın tanıdığı
bir AVM olmayı başarmamızın bir nedeni de
One Tower AVM, 30 bin metrekare kiralanabilir
düzenlediğimiz eğlenceli etkinlikler. One Tower
alana sahip. Böylesine büyük bir alanda yer alan
AVM olarak tüm ziyaretçilerimizin düzenlenen
herkese hitap edebilecek, seçkin mağazalara
etkinliklerde güzel zaman geçirebilmesini
yer vermeye özen gösterdik. Ancak bu noktada
istiyoruz. Düzenlediğimiz hafta sonu partimizde
kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık tanıdığımızı Hande Yener ve İlyas Yalçıntaş’ı, Sevgililer Günü
söyleyebilirim. Bölgenin ihtiyaç duyduğu alışveriş kapsamında da Kutsi’yi Ankaralı hayranlarıyla

buluşturduk. Bunun yanında hafta sonları
çocuklara yönelik atölye çalışmalarını mutlaka
hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde
de sürpriz etkinlikler ve eğlenceli projeler
hazırlıyoruz.
AVM sektörünün ekonomiye getirdiği
kazançlar neler?
Türkiye’nin dördüncü büyük sektörü olarak öne
çıkan alışveriş merkezlerinin ekonomiye sağladığı
katkı son derece değerli hale geldi. AVM’ler
bugün ekonominin nabzının attığı alanlara
dönüştü. Bundan toplumun tüm kesimleri yarar
sağlarken ekonomi de canlanıyor. Günümüz
şartlarında alışveriş merkezleri gereklilik haline
geldi. Özellikle Ankara gibi alışverişi AVM odaklı
kentlerin yanı sıra diğer şehirlerde de AVM’ler
yaşam merkezi halini aldı. Küçük esnaf zarar
görüyor eleştirileri gelebilir. Ancak ihtiyaçlar
değişiyor. Alışveriş yaparken daha çok çeşidi bir
arada görmek istiyoruz. Ayrıca AVM’ler istihdam
anlamında da ülkeye katkı sağlıyor. Binlerce kişi
alışveriş merkezlerinde çalışıyor.
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Oran neredeyse tüm Türkiye’nin bildiği,
tanıdığı ve Ankara özelinde de farklı yeri
olan bölgelerden… Büyükelçilik, uluslararası
temsilcilikler ve bürokrasinin yakından tanıdığı
isimlerin tercih ettiği Oran bölgesinde hayata
geçirilen One Tower Alışveriş ve Yaşam Merkezi,
bölgenin bu yapısının ihtiyaçlarını tamamen
karşılayacak şekilde tasarlandı. Yalnızca alışveriş
odaklı bir yapıya imza atmak istemedik.
One Tower Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde
ziyaretçilerin sosyalleşebilmelerini de arzu
ediyoruz. Bu kapsamda da her yaş grubunun
kaliteli zaman geçirebileceği, eğlenceli etkinliklere
ev sahipliği yapacak, zengin marka karmasıyla
da aranan her şeyin bir arada bulunabileceği bir
yaşam merkezi kurguladık.
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ERKEKLERİN MODUNU DÜŞÜRMEYİN

Semih Apa
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1943’den beri hizmet veren Apa Markası One
Tower AVM “ApaGold” mağazasının açılışını
gerçekleştirdi. Ankara iş ve cemiyet hayatının
önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği
açılış organizasyonunda firma sahibi Semih Apa
konukları ile yakından ilgilendi. Mücevherlerin
tanıtımının gerçekleştirildiği açılışta konuklar
birbirinden değerli parçaları deneme şansına sahip
oldu. Sevgililer Günü öncesi açılış yapmayı özellikle
tercih ettiklerini belirten Semih Apa şunları söyledi;
“Seri üretimlerin yanı sıra kişiye özel tasarımları
da kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Aslında
siz hayalinizi söylüyorsunuz. Biz değerli taşların
ihtişamı ile gerçekleştirdiğimiz dokunuşlar ile
hayallerinizi ışıltıyla gerçeğe çeviriyoruz. Hayal
edilen tasarımın tasarım aşaması geçildikten sonra
kullanıcıya ulaşma süresi 15 gün sürüyor. Üretime
başlamadan önce tasarlanan ürünün çizimleri üç
boyutlu olarak kullanıcılara sunuluyor”
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Apa, Sevgililer Günü öncesinde özellikle bayanları
uyardı. “Erkekleri bayanlara hediye almak için
mücevher mağazalarına sokmak yeterince
zor. Erkeklerin özenle seçtikleri hediyelerini
beğenmeseniz de değiştirmemeye özen gösterin.
Çünkü zaten zor beğenilen bir ürün değiştiriliyorsa
erkekler bir daha mücevher almaya küsüyorlar.
Hediye almak için modları düşüyor.”
Apa Gold’un özel olarak tasarladığı 180 bin dolar
değerindeki özel tasarım kolye davette en çok
ilgi gören ürün oldu. 18 ayar değerindeki bu özel
tasarım kolye, 225 gram ve çeşitli boylarda yaklaşık
1300’den fazla pırlanta taştan oluşan 130 karatlık
kolye, ince bir el işçiliği ürünü olarak Apa Gold
mağazasında mücevher tutkunlarının beğenisine
sunuluyor.
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ONE TOWER AVM SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜ KUTSİ İLE KUTLADI

O

ne Tower AVM, bölgesinden soyutlanmış
bir yaşam alanı yaratmak yerine, çevresiyle
bütünleşen ve etrafındaki yaşamla daha da
zenginleşen bir konseptİ sundu. Bugünün
kentsel yaşamına yön veren bir yaklaşımla
şehir sakinlerine alışverişle sınırlı kalmadan
kaliteli zaman geçirecekleri yaşam merkezi
olarak tasarlanan One Tower AVM , düzenlediği
etkinlikler de bölgenin yeni çekim merkezi olma
yolunda hızla yükseliyor.

Etkinlik görüntülerini
İzlemek için okutunuz
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13 Şubat da Sevgililer Günü ünlü sanatçı Kutsi'yi
hayranlarıyla buluşturdu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
düzenlediği etkinlikle sevilen şarkılarını
seslendiren Kutsi , hayranlarına imzalı
resimlerini hediye ederek bol bol resim çektirdi.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VİZE ALIMINI ETKİLİYOR

F

acebook, Twitter gibi sosyal medya
hesaplarından yapılan paylaşımlar, Avrupa
ve Kuzey Amerika ülkelerine yapılan vize
başvurularının red edilmesine neden olabiliyor.
Sosyal medya paylaşımları yurtdışında, hapis ve
para cezası olarak karşımıza çıkabiliyor, bundan
dolayı birçok ülkeye uzun süreli giriş yasağı
konulabiliyor ve hatta sınır dışı edilme riskini
doğurabiliyor.

MALl&MOTTO / 25.Sayı / Mart 2016

İngiltere’nin tanınmış uluslararası yatırım
ve sermaye yönetimi şirketlerinden One
Knightsbridge Capital ve Londra merkezli Garth
Coates Göçmenlik Hukuku Firması, yatırımcılara
yönelik Türkiye’de yapacakları seminer öncesi,
vize almak isteyenlere önemli uyarılarda bulunup
sosyal medya paylaşımlarının vize almadaki
etkisine dikkat çekti.
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Garth Coates Hukuk Bürosunun Kurucusu
Garth Coates sosyal medya paylaşımlarıyla,
nefret suçu işleyenlerin başına gelebilecekler
ile ilgili uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:
‘Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Kanada, çok
uzun süredir, nefret suçu işlemiş olanlara vize
vermiyor. En son 1998’deki Suç ve Düzensizlik
Yasası ile Birleşik Krallık, nefret suçu kapsamına
giren fikirleri, özgür düşünce kapsamı dışında
bırakarak 7 yıla varan hapis cezaları, yüzbinlerce
sterline varan para cezaları, ağır kamu işçiliği
gibi cezalarla cezalandırmaya başladı. Yasanın
hemen ardından, İngiltere İçişleri Bakanlığı,
vize başvurularında, vize uzatım ve yenileme
başvurularında ve vatandaşlık başvurularında
nefret suçu işlenip işlenmediğini sorgulamaya
başladı. Nefret suçunu, İngiltere dışında işlemiş
olanların ise ülkeye girişinin yasaklanması
için İçişleri Bakanına yetki verildi. Nefret
söylemleri, sadece Birleşik Krallıkta değil, tüm
Avrupa Birliği ülkelerinde de ciddi yaptırımlar
ve cezalara neden oluyor. Suçu, bu ülkelerde
işlemiş olmak gerekmiyor. Dünyanın herhangi
bir ülkesinde işlenen nefret suçları, gelişmiş batı
ülkelerine giriş yapılmasına engel olabiliyor,
ciddi düzeydeki nefret suçları işleyenler suçu
nerede işlediğine bakılmaksızın yargılanabiliyor
ve ağır cezalar alabiliyor. İngiltere’de vatandaşlık
alsalar dahi, bu tür suçları geçmişte işlemiş
olanların vatandaşlıktan çıkarılmaları ve sınır dışı
edilmeleri söz konusu olabiliyor.’
Nefret Suçu İşlemek İçin Fiziksel Bir Saldırıya
Gerek Yok
Nefret suçu hakkında bilgi veren Garth Coates,
insanları inançlarına, ırklarına, dillerine,
cinsel tercihlerine, fiziksel görünümlerine göre
aşağılamanın, onlarla alay etmenin, ayrımcılık
yapmanın, ön yargılı düşüncelerde bulunmanın
medeni olan hiç bir insana yakışmaması bir
kenara, nefret suçu kapsamına girdiğini söyledi.

Coates şöyle konuştu; ‘Bu suçu işlemiş olmak
için, fiziksel bir saldırı olması gerekmez.
Sosyal medyada nefret suçu kapsamına
giren paylaşımlarda bulunmak da suç olarak
görülüyor ve ilerde vize başvurularında sorun
olarak karşınıza çıkabiliyor.’
Facebook, Twitter gibi Sosyal Medya
Hesaplarına Dikkat
Türkiye’de çok olağan karşılanabilen bazı sosyal
medya paylaşımları, aslında gelişmiş ülkelerde
nefret suçu kapsamına giriyor. Garth Coates
Göçmenlik Hukuku Firmasından Tamer Ulay,
bazı örnekler verdi.
“Nefret suçu işlemiş olmak için, fiziksel bir
saldırı olması gerekmiyor. Sözlü tacizler ve
sosyal medya paylaşımları da nefret suçunun
oluşmasına neden olabilir. Örneğin bir etnik
grubu aşağılamak amacıyla “Ermeni Tohumu”
demek, bir inanç grubunu ve politik düşünceyi
aşağılamak amacıyla “Akkoyunlar” gibi ifadeler
kullanmak, azınlıkları hedefleyen “itaat edin ya
da terk edin” gibi nefret içeren yazılar, “Alevi
ile evlenilmez” gibi belli bir inanç mensubu
olan kişilere yapılan sözlü tacizler ve önyargıyla
motive edilmiş sosyal paylaşımlar da suç
teşkil eder. Ayrıca, hiç bir sosyal statüye sahip
olmayan bazı kişilere hakaret ve aşağılama
amaçlı paylaşımlar da suçtur. Örneğin, engelliler
hakkında aşağılayıcı davranışlar sergilemek,
eşçinsel tercihleri olanlara hakaret etmek,
kadınlara karşı aşağılayıcı ifadeler kullanmak
(cinsiyet hedefli nefret söylemleri) de suçtur.

Suçu işleyen kişi, vize başvurusunda bulunmuş
ise ve bu suçu işlediği ispat edilirse, başvurusu
red edilebilir. Vizesi onaylanmışsa, iptal edilir.
Suç ciddi ise ve kesin delillerle ispatlanırsa,
yargılanabilir ve cezaya çarptırılabilir, sınır
dışı edilebilir. Bir çok ülke, nefret suçu
işlediği ispat edilemese bile, nefret suçunda
şüpheli olan kişilerin ülkeye girişine yasak da
getirebilmektedir.
Suçun ispatı bir çok şekilde olabilir. Güvenilir
şahitlerin yanı sıra, suç isnat edilen kişinin sosyal
medyada yaptığı suç teşkil eden paylaşımlar da
aleyhine kullanılabilir. Sosyal medya hesapları,
yıllarca aktif kalabildiğinden, suç teşkil eden
paylaşımların çok uzun yıllar önce paylaşılmış
olması, delilin ortaya çıkarılmasına engel
olmaz. Bu nedenle, sosyal medyada yapılan
paylaşımlarda nefret söylemi olmadığına dikkat
edilmesi, ileriki yıllarda karşılaşılması olası
sonuçları önleyebilir”
Nefret Suçu İşleyenlere Karşı Neler Yapılmalı?
Evrensel hukuk sistemi olan ülkelerde bunun
suç teşkil ettiği unutulmamalıdır. İnsanları
bulundukları sosyal statüden dolayı ön yargılı
davranışlardan uzak durulmalıdır. Facebook,
Twitter gibi hesaplardan bir sosyal gruba, etnik
yapıya ya da inanç grubuna hakaret edenlere izin
verilmemeli, bu paylaşımlar desteklenmemelidir.
Nefret suçu işlediği açıkça belli olan kişilerin
yaptıkları vize başvurularının onaylanmaması
için bunlar ilgili konsolosluklara rapor
edilmelidir.
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FİLİZ ÖZKOL SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE
SEVENLERİYLE OLIVIUM AVM’DE BULUŞTU

İstanbul'un ilk ve tek outlet AVM'si olma
özelliğini uzun süre elinde tutan Olivium AVM
14 şubat sevgililer gününde ziyaretçileriyle ünlü
astrolog Filiz Özkol'u buluşturdu.
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Günün anlamına yönelik çiftlerin burç
uyumlarını genel bir söyleşi ile açıklayan Filiz
Özkol danışmaya kaydını yaptıran şanslı
ziyaretçilere kişiye özel burç haritalarını açıkladı.
Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen
etkinliğe katılım oldukça fazlaydı.
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TEKNOSA “EN SOSYAL MARKA” SEÇİLDİ
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lideri TeknoSA, Roamler Türkiye’nin
Marketing Türkiye işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘En Sosyal Markalar
Araştırması’nda, teknoloji mağazaları kategorisinde açık ara farkla ‘En
Sosyal Marka’ seçildi. Yüzlerce tüketici üzerinde yapılan araştırmada
‘turuncu’ rengi duyulduğunda akla gelen ilk markanın da yine TeknoSA
olduğu belirlendi.
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R
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oamler Türkiye ve Marketing Türkiye işbirliği
ile yapılan ‘En Sosyal Markalar Araştırması’
sonuçlarına TeknoSA damga vurdu. 33 şehirde
yüzlerce kişi üzerinde yapılan araştırmada
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lideri
TeknoSA, kendi kategorisinde ‘En Sosyal Marka’
seçildi. Katılımcıların büyük çoğunluğunun
‘En Sosyal Marka’ seçtiği TeknoSA, araştırma
sonuçlarına göre ‘turuncu’ rengi duyulduğunda
da akla gelen ilk bir marka oldu.
Katılımcıların yaş ortalaması 22
33 şehirde, 6 gün boyunca süren araştırma
sonucunda ortaya çıkan ‘En Sosyal Markalar
Araştırması’nın katılımcı profili de dikkat
çekiyor. Yaş ortalamasının 22 olduğu araştırmaya
katılanların %62’sini öğrenciler oluştururken,
sorulara cevap verenlerin %51’i erkek, %49’u ise
kadınlar oldu.
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Yılda 22 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bakırköy’ün
en büyük AVM’si Capacity şubat ayında Best
FM işbirliği ile ziyaretçilerini müzik ve keyif dolu
sohbetlerle ağırladı.
Best FM ‘de yaptığı “Hitnoz” isimli programı ile
“Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri” kapsamında
“yılın en iyi konuk alan programı” ödülünü
alan Yasemin Şefik şubat ayında da müzik
dünyasının popüler isimlerini konuk etti.
1 Şubat’da ilk olarak X-Factor yarışması
ile tanıdığımız ve ardından İncir şarkısı ile
milyonları fetheden İlyas Yalçıntaş konuk oldu.
Saat : 14.00 – 16.00 arasında gerçekleşen sohbette
sanatçı sevenleriyle sohbet edip resim çektirdi.
8 Şubat’ta ise sosyal medya platformlarında
yayınlanmış olan ‘’Elveda’’ isimli çalışmasının

videosu ile büyük beğeni toplayan Fikret
Dedeoğlu oldu. ‘’Hoş geldin Ayrılık’’ isimli
albüm ile müzik piyasalarına hızla giren
Dedeoğlu ile albümü ve klibini çektiği ‘’Haklısın’’
şarkısı üzerine samimi bir sohbet gerçekleşti.
15 Şubat da gerçekleşen canlı yayında konuk
Rober Hatemo oldu. İlk albümü Esmer ile
1997’den günümüze pek çok sevilen aşk
şarkılarını yorumlayan Hatemo’ ya da oldukça
yoğun bir ilgi vardı. Hatemo ziyaretçilere ve
dinleyicilere müzik dolu bir sohbet ziyafeti
yaşattı.
22 Şubat da ise “Olan var olmayan var’’ klibi
ile gönüllere taht kuran Beyza Durmaz’ın
katılımıyla sıcacık bir sohbet gerçekleşti. Bu şarkı
Google arama motorunda açıklanan Türkiye’de
en çok aranan şarkı listesinde ilk 10 şarkı

arasına girerek 8. olmuştu. Müzik hayatında
Mustafa Sandal ‘a yaptığı vokaller ile tanınan
Beyza Durmaz, Mustafa Ceceli’nin Kalpten
albümünde yer alan Hüsran şarkısının söz ve
müziklerini de Ali Cem Çehreli ile beraber
yapmıştı.
Capacity AVM , müşteri memnuniyeti odaklı
yaklaşımı ile kaliteli , rahat ve güvenli alışverişi,
huzurlu ve konforlu bir ortamla birleştirerek
misafirlerine sunmaya devam ediyor.

Etkinlik görüntülerini
İzlemek için okutunuz
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CAPACITY BEST FM İŞBİRLİĞİNDE MÜZİK DÜNYASININ
PARLAYAN YILDIZLARINI AĞIRLADI
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ADELE TWITTER’DA 25 MİLYON TAKİPÇİYİ BULDU
Adele ‘When We Were Young” klibinin linkini
paylaşıyor.

Adele-one million years ago
İzlemek için okutunuz

25’ albümünün çıkmasına 1 hafta kala Adele
albüm gifi paylaşıyor

Klip görüntülerini
İzlemek için okutunuz

Adele shares the love with James Corden
following Carpool Karaoke

Son zamanların en sevilen sanatçılarından Adele,
Twitter’daki popülaritesini arttırdı. Yakın bir
tarihte ‘25’ adlı yeni albümünü piyasaya süren
Adele’in Twitter’daki takipçi sayısı 25 milyonu
buldu.
‘25’ albümünü çıkaran Adele’in 25 milyon
takipçiyi bulması şerefine Twitter, Adele’in
en popüler Tweet’lerini yayınladı. 25 milyon
takipçiyle Adele, İngiltere’nin Twitter’da en
çok takip edilen kadını oldu. Adele, 27 milyon
takipçiye sahip One Direction’ın sevilen üyesi
Harry Styles ile arasındaki farkı hızla kapatıyora
benziyor.
Adele i-D dergisinin ön kapağını paylaşıyor.

Global Twitter Listesi
MALl&MOTTO / 25.Sayı / Mart 2016

1) @katyperry - 81.6 milyon
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2) @justinbieber - 74.2 milyon
3) @taylorswift13 - 70 milyon
4) @BarackObama- 69 milyon
5) @rihanna - 55.2 milyon
6) @ladygaga - 54.8 milyon
7) @TheEllenShow - 53.2 milyon
8) @jtimberlake - 51.6 milyon
9) @britneyspears - 43.9 milyon

Karaoke görüntülerini
İzlemek için okutunuz

10) @Cristiano - 40.1 milyon
--27) @Adele - 25 milyon
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PALLADIUM ANTAKYA’DA EĞLENCELİ ÇEKİLİŞ

Tahincioğlu Gayrimenkul tarafından hayata
geçirilen, JLL Türkiye tarafından yönetilen
ve tarihi dokusuyla kültür mozaiği olan
Antakya Palladium AVM, birçok özel proje ile
ziyaretçilerini buluşturmaya devam ediyor.
Aylık ortalama 690 bin kapı girişi olan
Antakya'nın çekim merkezi Palladium Antakya
AVM, 15.11.2015 ile 14.02.2016 tarihleri arasında
75 TL. ve katları tutarında alışveriş yapan
ziyaretçilerine verdiği çekiliş hakkı ile 1 kişiyi son
model bir Mercedes sahibi yaptı.
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20.216 katılımcının başvurduğu çekiliş de
167.739 çekiliş hakkı oluştu. 19.02.2016 da
organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
düzenlediği etkinlikte Pascal Nouma ve Kadir
Çöpdemir Antakyalılara unutulmaz bir gün
yaşattı. Noter huzurunda yapılan çekiliş de Hatay
Karaali'den Atra Akgöl ise kazanan talihli oldu.
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SUSHICO ŞİMDİ DE ZORLU CENTER’DA!

Çin, Japon ve Thai mutfağının en seçkin
lezzetlerini meraklılarıyla buluşturan SushiCo,
Zorlu Center’da hizmet vermeye başlıyor.
2016 yılına hizmet ağını genişleterek giren
SushiCo, İstanbul’un en gözde alışveriş
merkezlerinden birisi olan Zorlu Center’da şube
açtı.
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Ocak ayı içinde hizmete giren Zorlu Center ile
birlikte SushiCo’nun şube sayısı 25’e ulaştı.

60

SushiCoHakkında:
SushiCo, 1997’den bu yana Suadiye, Nişantaşı,
Kanyon, Astoria, Palladium, Altunizade,
Göktürk, Bahçeşehir, Buyaka Avm, Ataköy Plus
Avm, Kavacık, Akasya Acıbadem, Kalamış, Mall
of İstanbul, Maslak Uniq; Ankara GOP, Panora
ve ViaFlat; Bursa Korupark, Antalya Lara,
Alanya; İzmir Alsancak, Bostanlı ve MakedonyaÜsküp’deki restoran zincirleri ile en lezzetli
Uzakdoğu yemeklerini sunmaya devam ediyor.
Çin, Japon ve Thai mutfağından yemeklerin yer
aldığı geniş bir menüye sahip olan SushiCo’nun
spesiyalleri arasında özel SushiRoll’lar, Zencefil
Soslu Çıtır Tavuk, Kuşkonmazlı Dana Eti,
Kızarmış Pekin Ördeği, Teriyaki Soslu Somon ve
Kızartılmış Dondurma’yı saymak mümkün.
İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa’da çok
geniş bir alanda paket servisi yapan SushiCo
aynı zamanda tüm Türkiye’ye 2000 kişiye kadar
özel menüler hazırlayıp catering servisi de
vermekte. Seçkin müşteri kitlesine kaliteli servis
vermekten ödün vermeyen SushiCo, yeni şubeler
açarak Uzakdoğu lezzetlerini tüm meraklılarla
paylaşmaya devam ediyor.
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İSTANBUL AKVARYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ NUHOĞLU ALIŞVERİŞ TURİZMİNİN NABZINI TUTTU
Günümüz dünyasının “değişim” üzerine kurulu olması, teknolojinin de etkisiyle beklentinin değişim ve
gelişiminin konu edildiği panelde alışveriş ve eğlence turizminde Türkiye’nin önemli bir destinasyon haline
geldiği belirtildi.

Ali Nuhoğlu

Nuhoğlu: “Türkiye, İtalya ve Fransa’ya
alternatif bir alışveriş markası haline geldi”
Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirdiği
konuşmada Türkiye’nin eğlence ve alışveriş
turizmindeki yerine değinen İstanbul Akvaryum
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu “Bugün
ülkemizde sayısı binlere ulaşan uluslararası fuar
organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Pek çok
alanda yapılmış atılımlar sayesinde uluslararası
seminerler, politik zirveler, görüşmeler
yoğun bir trafikle gerçekleşmektedir. Sağlık
konusundaki başarılarımız ve atılımlar
sayesinde her yıl binlerce insan çeşitli
taramalar ve operasyonlar için Türkiye’yi tercih
etmektedir. Kültürel ve coğrafi konumdan

kaynaklanan avantajlarımızla birlikte otel
ve hizmet kalitemizle bölgenin en çok turist
çeken ülkelerinden biriyiz. Ve son dönemde
inşaat alanında geliştirilen projeler, avm ve
eğlence yatırımları ile yeni bir trend olan
alışveriş turizminin büyümesine de öncülük
ediyoruz. Yalnızca iyi giyinmek isteyen
değil, evini döşemek için daha önce İtalya ve
Fransa’ya gidenler artık Türkiye’ye geliyor.
Üretimde kalite, tasarım, katma değerli ürün
anlayışı sanayi ve üretimin son dönemdeki
mottosu oldu ve yenilikler, gelişimler birbirini
izledi. Markalaşmanın değeri anlaşıldı,
satış sonrası hizmetlerle marka sadakatleri
yaratıldı. Ancak bunların hepsini bir arada
sunmak için en önemli gelişim şüphesiz ki

Alışveriş merkezleri oldu. Yabancıların Türkiye’yi
tercih etmelerinde sayısı 400’e yaklaşan alışveriş
merkezlerinin önemli bir katkısı bulunuyor”
dedi.
“Türkiye perakendecilik anlamında Avrupa’da
birçok ülkeden daha güçlü”
Nuhoğlu konuşmasına “ Avrupa’da her 100
kişiye 250-270 metrekare arası AVM düşüyor.
Türkiye’de ise bu oran 130 metrekare civarında
bulunuyor. Dolayısıyla sanıldığının aksine daha
alınacak yolumuz var. Bununla birlikte Türkiye,
perakendecilik anlamında Avrupa’da birçok
ülkeden daha güçlü. Bu da değerlendirilmesi
gereken diğer bir potansiyel” diyerek devam etti.
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İstanbul Akvaryum
Yönetim Kurulu Başkanı
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VICTORIA’S SECRET MELEKLERİ
SEVGİLİLER GÜNÜ KARŞILAŞMASI
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Victoria’s Secret’in dünyaca ünlü
birbirinden güzel meleklerinden
Adriana Lima, Alessandra
Ambrosio, Elsa Hosk, Jasmine
Tookes and Taylor Hill Sevgililer
Günü’nde Amerikan futbolu
oynamak için sahaya çıktı. Melek
görünümlerinin aksine kaska ve
formalarla da gayet seksi ve şık
olabileceklerini kanıtlayan melekler
bu kez sert yüzlerini ortaya
çıkartarak herkesi şaşırtacak.
‘’Melekler’’ ve ‘’Şeytanlar’’ olarak
iki takıma ayrılan Victoria’s Secret
modelleri bu kez daha çok skor elde
etmek için karşı karşıya geldi.
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VIA GYO VE CROWNE PLAZA İSTANBUL
ASIA’YA İNSANA SAYGI ÖDÜLÜ

64

V

ia GYO ve Crowne Plaza İstanbul Asia,
Eventus Fuarcılık tarafından düzenlenen
İnsan Kaynakları Zirvesi’nde Kariyer.net
tarafından “İnsana Saygı” ödülüne layık
görüldü. Kariyer.net’te üye şirketlerin 2015
yılında sergiledikleri İK performansları ve
iş başvurularına yapılan hızlı dönüşlere göre
değerlendirildikleri gecede Via GYO ve Crowne
Plaza İstanbul Asia bu değerli İK ödülünü alarak
İnsan Kaynakları alanında profesyonel bir
yaklaşıma sahip olduğunu tescillemiş oldu.

EN DEĞERLİ ÖDÜL

“İŞE SAYGI, İNSANA SAYGIYLA BAŞLAR”

Perakende ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren
Via GYO ve Anadolu Yakası’nın en önemli
iş otellerinden olan Crowne Plaza İstanbul
Asia, 17 Şubat Çarşamba günü İstanbul Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda
gerçekleştirilen gecede Kariyer.net tarafından
‘İnsana Saygı’ ödülü aldı. Crowne Plaza İstanbul
Asia ve Via GYO’nun yapılan iş başvurularına
ortalama 5 gün içinde ve yüzde 99,7 oranında
dönüş yapması ödülü almalarında önemli rol
oynadı. Ayrıca 2015 yılında Kariyer.net üzerinden
verdiği iş ilanlarına 10 bininin üzerinde başvuru
alan Via GYO ve Crowne Plaza İstanbul Asia İnsan
Kaynakları zirvesinde dikkatleri üzerine çekti.

Via GYO ve Crowne Plaza İstanbul Asia’nın
insana saygı ödülü almasını değerlendiren
Via GYO İK Direktörü Faruk Erdurcan, “Biz
VIA Grup olarak çalışanlarımız ve adaylar
nezdinde güçlü bir işveren markası yaratmayı
hedefliyoruz. Çalışanlarımızı arasında
yaptığımız anketlerin sonuçları ve sektör
ortalamasının çok altında olan iş gücü devir
oranları gösteriyor ki mutlu çalışanlarımızın
olduğu ve yaratımına katkıda bulunduğu bir
çalışma iklimimiz var. Bu iklimi potansiyel
çalışanlarımız olan adaylarımız nezdinde de
yaratabilmek için almış olduğumuz İnsana
Saygı ödülünü çok önemsiyoruz” dedi.
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EVLİLİK TEKLİFLERİ AVM’LERDE YAPILIR
Sosyal hayatın en önemli parçası olan alışveriş merkezleri son günlerde
oldukça farklı ve ilginç bir amaca hizmet ediyor. Hayatımızın en önemli
kararlarından birini aldığımız ve heyecanla planladığımız evlilik teklifleri
artık alışveriş merkezlerinde yapılıyor. Kurtköy Viaport Asia, 2015 yılında
90’a yakın evlenme teklifine ev sahibi olurken, AVM yönetimi de bu
organizasyonlara tüm imkanlarıyla destek oluyor…

Günümüzde insanların her türlü sosyalleşme
ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan alışveriş
merkezleri artık evlilik tekliflerinin de merkezi
haline geldi. Alışverişin yanı sıra, yemek ve
eğlenceye yönelik hizmetler sunan alışveriş
merkezleri günlük hayatın vazgeçilmezi oldu.
Sosyal hayatının önemli bir kısmını alışveriş
merkezlerinde geçiren insanlar, evlilik tekliflerini
de AVM’lerde yapmaya başladı. Bu konuda
başı çeken Viaport Asia 2015 yılında 90’a yakın
evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Konuyla alakalı
konuşan Via DMC Genel Müdürü Ogün Turanlı;
“Viaport yılda 25 milyona yakın ziyaretçiyi
ağırlayan bir alışveriş ve yaşam merkezi. Buraya
her yaştan, her il ve ilçeden insanlar geliyor.
Daha önceden doğum günleri, sevgililer günü
gibi birçok önemli günde çiftler Viaport’u tercih
ediyorlardı ancak geçtiğimiz sene evlilik teklif
konusunda gözle görülür bir artış yaşadık.
Gençler bu konuda bizden yardım da istiyorlar,
biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların
böyle güzel gününe ev sahipliği yapmak bizleri
de çok mutlu ediyor” diye konuştu. Viaport Asia
içerisinde bulunan Bedesten bölümü evlilik
tekliflerine en çok ev sahibi olan mekanlardan
biri. Ayrıca Viaport içerisindeki kalpli köprü de
romantik anlara şahitlik ediyor.

“Sürekli Buraya Geldiğimiz İçin Evlilik
Teklifini Burda Yapmak İstedim”

dedi. AVM içerisinde yaşanan bu güzel an diğer
ziyaretçiler tarafından tebessümle karşılandı.

Viaport’ta evlilik teklifi yapanlardan biri olan
Nihat Uslu, kız arkadaşıyla sürekli Viaport
Alışveriş Merkezi’nde vakit geçirdikleri için
evlilik teklifini de burada yaptığını ifade etti.
Eşi Eda Uslu’yla on yıla yakın birlikteliklerini
evlilikle noktalayan Nihat Uslu, “2006 yılından
beri bu anı bekliyorum, ben sevdiğime kavuştum,
benim gibi seven herkese nasip olur inşallah” diye
konuştu. Evlilik teklifinden çok mutlu olduğunu
belirten Eda Uslu da “Çocukluk aşkıyız, 9
yaşından bu yana birlikteyiz, hiç beklemiyordum.
Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”

14 Şubat’ta 3 Ayrı Evlenme Teklifi!
14 Şubat için Viaport Marina, Viaport Asia ve
Viaport Venezia’da evlenme teklifi başvurusu
olduğunu belirten Ogün Turanlı, “3 ayrı damat
adayımız, yönetime başvurarak, 14 Şubat gibi
özel bir günde evlenme teklifi etmek istediğini
belirtti. Marina’da deniz kenarında, Asia’da kalpli
köprüde, Venezia’da ise Venedik’e gitmeden
İstanbul’a getirdiğimiz Venedik’te evlenme
teklifi organizasyonu oldu. Bu mutlu günlerinde,
çiftlerimize şahitlik etmekten son derece
mutluluk duyuyoruz” dedi.
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“Teklif Yapacak Gençler AVM Yönetiminden
Yardım İstiyor”
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MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE SÖMESTİR TATİLİ
ÇOK EĞLENCELİ GEÇTİ

E

ğitim öğretim yılının ilk döneminden
sonra çocukların keyifli bir tatil
geçirmeleri için ECE Türkiye tarafından
yönetilen Antalya Migros Alışveriş Merkezi
festival havasında etkinliklerle çocuklara
sömestirde ağırladı.
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Sömestir etkinlikleri kapsamında
gerçekleştirilen Bubble Çocuk Tiyatrosu,
Çocuk Oyunu, Balon Show ve Tatlı Sirk
Kortejine büyük küçük tüm ziyaretçiler
yoğun ilgi gösterdi. Özellikle alışveriş
merkezi içerisinde tüm katları dolaşarak
farklı kostümleri ile minik misafirlerin ve
ailelerin dikkatini çeken Tatlı Sirk Korteji,
ziyaretçilerden tam not aldı.
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DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREN KADINLARA
ÖZEL GÜZELLİK TÜYOLARI
Kadınlar işte, evde, hayatın her alanında çevrelerine değer katar.
Eşleri, çocukları ve iş çevrelerine verdikleri emekle dünyayı
güzelleştirir. Yaşadığımız güzel anlarda mutlaka bir imzası olan
kadınlar, yorgunluğun izlerini yüzlerinden silerek daha mutlu
olmayı hak ediyor.
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak,
bu yorgunluğun izlerinin estetikte silinerek yepyeni tekniklerle daha
taze, genç ve sağlıklı olmanın hayal olmadığını söylüyor.
Kadınların işgücüne katılımıyla birlikte yapılan araştırma ve
istatistiklere göre tüm dünyada estetik uygulamalarında artış
olduğunu dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
Aysun Bölükbaşı Mamak, bu uygulamalar içerisinde en büyük
payı botoks ve dolgu gibi cerrahi olmayan estetik uygulamalara ait
olduğunu belirtti.

Elmacık Kemiği Belirginleşmesine İlgi Arttı
Yorgunluk, az uyku, sigara içimi veya tiroit bezi bozuklarına bağlı
hormonal bozuklukların öncelikle ve özellikle alt göz kapaklarını
etkilediğini anlatan Op. Dr. Mamak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Alt göz kapaklarındaki renk koyulaşması veya çökmenin olması
hem daha yorgun, hem de daha yaşlı görünmeye neden olur.
Özellikle bu bölge için tasarlanmış ürünler sayesinde hem göz altı
morluğunu azaltılır, hem de çökme düzeltilerek eskisi gibi daha
dolgun hale gelir. Amerika’da yapılan 2000-2014 seneleri arasındaki
karşılaştırmalı çalışmalarda elmacık kemiği belirginleştirilmesinin
giderek arttığını gösteriyor. Bu da kadınların belirgin dudak kadar
yüksek elmacık kemiğini istediğini gösteriyor. Son zamanlardaki
teknikteki fark ise bu işleminin protezden ziyade yağ veya dolgu
enjeksiyonları ile yapılıyor olması.”

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
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Estetiğin tıpkı özel bir davet için giyilecek elbisenin özel olarak
dikilmesi gibi kişiye özel planlanması gerektiğine dikkat çeken
Aysun Bölükbaşı Mamak, “Yüzümüzdeki mimiklerimiz, yatış
şeklimiz, yüz kemiklerimizin durumu, iş hayatımız kısacası
yaşamımıza dair her şey cildimizi etkiler. Zamanın etkilerine bağlı
olarak alın ve göz çevremizdeki mimiklerden dolayı çizgilenmelerin
olması son derece normal. Bu çizgilerin sürekli kalması halinde
maalesef o bölgede bir cilt kırılması meydana gelir ve orası
aslında hasarlı bir bölge durumuna gelmiştir. Botoks uygulaması
ile bu çizgilerden kurtulmak, aynı zamanda ciltteki iyileşmeyi
de sağlar. Botoksla düşen kaşın kaldırılması, yuvarlak ve kavisli
kaşın düzleştirilmesi ve sinirli görünüme sebep olan çatık kaş
durumunu düzeltmek mümkündür. Kaş arasındaki ilk çizgimiz 1
çizgisine benzer. Yaşlandıkça bu 11’e döner. Önemli olan botoks
uygulamasının bunun 111 görüntüsü olmadan yapılmasıdır. Sosyal
veya iş yaşantısında sürekli insanlarla iletişim halinde olunması
sebebiyle çatık kaşlı görünüm karşı tarafta son derece negatif bir
izlenim yaratır. Hatta bırakın iş yaşamını, çocuğunuzla bile aslında
gergin olmadan konuşsanız dahi istemsiz kaş çatıyorsanız, o sizin
her zaman sinirli bir yapıda olduğunu düşünecek ve kafasına bu
şekilde kaydedecektir. Bu durumda ‘Anne neden bana bu kadar
sinirli bakıyorsun?‘ cümlesini duymanız kaçınılmaz olur” şeklinde
konuştu.
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GUCCI HARVEY NICHOLS’DA
İ

talya’nın öncü deri markalarından Gucci, 2016
İlkbahar/Yaz sezonuyla Harvey Nichols Kanyon
Shop in Shop ve Harvey Nichols Ankara’da Gucci
tutkunlarıyla buluşuyor.
Harvey Nichols’ın 2016’da bünyesine kattığı en
önemli markalardan biri olan Gucci, Türk moda
severler tarafından tutkuyla takip ediliyor. Gucci,
Guccio Gucci tarafından 1920 yılında kuruldu.
Efsane tasarımcı işlemedeki ustalığını, İngiliz
asaletinin ince estetik duygusuyla birleştirerek
markanın temellerini attı. 2011 yılından beri
Kreatif Direktör Yardımcısı pozisyonunda
bulunan çanta departmanının başındaki isim,
Alessandro Michele 2014 yılında markanın
Kreatif Direktörü oldu.
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Michele, eski ve modern çizgileri başarılı bir
şekilde bir araya getirerek Gucci’nin alışılagelmiş
çizgisinin dışına çıkıp, markanın imajını yeniden
şekillendirmeyi başardı. Başarılı tasarımcı
Harvey Nichols mağazalarında satışa sunulan
2016 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda şehir
algısının sınırlarını zorlayan bohem bir tavır
ile ‘Situationist Derive’ konseptiyle ortaya çıktı.
Michele’nin sürreal tasarım çizgisini yansıtan
koleksiyonda metropol kadınına hitap eden
parçaların yanı sıra göz alıcı desenler, geçmişten
esintiler ve üstün işçilik dikkat çekiyor. Işıltılı
materyaller, fırfırlar, göze çarpan desenler, pilili
etekler, gösterişli nakışlar, dev fiyonklar, tül
elbiseler, retro çizgiler, transparan parçalar ve
floral baskılar bizlere bu yaz kusursuz şıklığın
tanımını yapıyor.
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GUCCI 2016 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU
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AYD'DEN ALMANYA ÇIKARMASI
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Frankfurt Başkonsolosluğu İle Bir Araya Geldi! Türkiye’nin hem ticari hem de sosyal ve kültürel
bağları bakımından her zaman yakın ilişkiler
Alışveriş Merkezleri sektörüne sorumlu liderlik
içinde olduğu Almanya’nın bu iki önemli şehrinin
yapmak ve sektörün sağlıklı gelişimine katkıda
AVM oluşumlarını görmek ve değerlendirmek
bulunmak amacıyla kurulan ve bugün 200’ün
amacıyla gerçekleştirilen inceleme gezisine
üzerindeki üyesiyle Türkiye AVM sektörünün tek sektörümüzün önemli AVM’lerinin üst
temsilcili olma misyonunu başarıyla sürdüren
düzey yöneticileri, AVM kiralama ve yönetim
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
danışmanı, hizmet ve etkinlik yöneticileri ve
Murat Kayman
(AYD), AVM inceleme gezisi kapsamında
perakende sektöründen temsilcilerin olduğu
Akmerkez Genel Müdürü
Almanya’nın Berlin ve Frankfurt şehirlerine
toplam 26 kişilik bir heyet katıldı.
bir tur düzenledi. İnceleme gezisinin Frankfurt
ayağında Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt
Başkonsolosu Mustafa Çelik tarafından
karşılanan AYD inceleme gezisi heyeti yine
konsolosluk yetkilileri eşliğinde dünyanın en
büyük dekorasyon fuarı olan ve Messe Frankfurt
öncülüğünde düzenlenen Christmasworld
Fuarı’nı da ziyaret etti. Fuar kapsamında ayrıca
“Alışveriş Cennetleri” başlığıyla düzenlenen
ve Türkiye ekonomisiyle ve alışveriş merkezi
sektörünün gelişiminin anlatıldığı Türkiye
oturumunda JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş,
Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer
Avi Alkaş
Yurdaer Kahraman
Murat Kayman
Kahraman ve Akmerkez Genel Müdürü Murat
JLL Ülke Başkanı
Fiba Holding CEO’su
Akmerkez Genel Müdürü
Kayman konuşmacı olarak yer aldı.
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Tolga Aktuna
Aslı Ödiyet

Yalçın Öz

Murat Kayman

Işılsara Appelbee

Berna Yüksel

Oktay Süreka
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Avi Alkaş
JLL Ülke Başkanı
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TEKZEN ANKARA ARMADA AVM’DE AÇILDI
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Türkiye’nin en yaygın yapı market zinciri
TEKZEN, Ankara Armada AVM’de açılışını
yaptığı mağazasıyla Ankara’da 7. yurt genelinde
ise 109. mağazasına ulaştı.
TEKZEN Ankara Armada AVM’deki 1.883
metrekare büyüklüğündeki mağazasının açılışı
için bir tören düzenlendi. Açılış, Ankara Ticaret
Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci, Tekzen Mağazalar Kurulum Müdürü
Hasan Şener Bilge, Tekzen Operasyon Müdürü
Ekrem Erol, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet
Cem Kızılkaya, Tekzen Bölge Müdürü Eftal

Özdemir ve Armada AVM Müdürü Çiğdem
Gönen’in katılımlarıyla gerçekleşti.
Açılışta konuşma yapan Bezci, yüzde yüz
yerli sermaye ile faaliyet gösteren ve istikrarlı
büyüme gösteren Tekzen’in Türkiye’nin gurur
duyduğu firmalarından olduğunu söyledi.
Bezci, Türkiye’nin büyümesinde özel sektörün
payının önemine de dikkat çekti. Tekzen’in yeni
mağazasında mobilyadan aydınlatmaya, banyo
dolaplarından küçük ev aletlerine, inşaat-tesisat
malzemelerinden bahçe dünyasına kadar uzanan
çok geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.
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İÇİNİZİ ISITACAK BESİN VE İÇECEKLER
Kar yağışı ile bir anda kış mevsiminin geldiğini
anladık ve üşüyoruz. Bu günlerde hem evin
keyfini çıkarmamızı sağlayacak hem de içimizi
ısıtacak besin ve içeceklere fazlaca ihtiyacımız
olacak gibi görünüyor. Tahmin ettiğiniz
yiyecekler kadar sizi şaşırtacak olanlarda
listede var. Kırmızı pul biber, dondurma, yulaf
ezmesi, sıcak çikolata, tarçın, ve zencefil ile
sıcak hissetmemize yardımcı oluyor. Ayrıca
Diyetisyen & Yaşam Koçu Gizem Şeber’den evde
hazırlanabilecek boza, sahlep ve bitki çayına
farklı bir alternatif ‘’ Sıcak Zerdaçal Çayı’’ tarifini
de kolayca hazırlayabilirsiniz. Kalorisi düşük kış
içeceği ile lezzetin tadına sağlıkla varın.
Kırmızı pul biber: İçerdiği kapsaisin pigmenti
ile sinir hücrelerini uyararak ısınmamızı ve
sıcak hissetmemizi sağlayan kırmızı pul biber;
salatalara ve çorbalara eklenebileceği gibi eğer
patlamış mısır yapacaksanız değişik bir aroma
için tercih edebileceğiniz bir seçenek.
Dondurma: Yağ, protein ve karbonhidratı
yapısında yüksek oranda bulunduran yiyecekler
ilk tüketildikleri anda serinlik hissi verseler de,
sindirim süreci başladığı andan itibaren vücut
ısısının yükselmesini sağlarlar. Çünkü sindirim
için gerekli enerji üretilirken vücut ısısı da artar.
Yulaf ezmesi: Kompleks karbonhidrat adı
verdiğimiz zor sindirilen karbonhidrat içeren
yulaf, karabuğday, tam tahıllı makarna gibi
yiyecekler vücutta daha uzun süre işlem gördüğü
için beyaz şeker, beyaz un içeren yiyeceklere
göre daha uzun süre vücut ısımızı korumamıza
yardımcı olurlar.

Tarçın ve benzeri baharatlar: Tarçın, zerdeçal,
kimyon gibi birçok baharatın içerdikleri öğeler
sayesinde vücut sıcaklığını arttırdıkları biliniyor.
Bu soğuk günlerde tarçınlı bir çay, kimyonlu bir
çorba ve zerdeçallı fırında patates kulağa hiç fena
gelmiyor öyle değil mi?
Zencefil: Kendimizi daha sıcak hissetmek dışında
bağışıklık sistemimizin güçlenmesini de sağlayan
bu yiyeceğin hem tazesi hem de kurusu tercih
edilebilir. Çorbalara, çaylara, salatalara ilave
ederek bu kışı daha sıcak geçirebilirsiniz.
Sıcak içecekler: Çorba, çay, sahlep gibi
içeceklerinde kısa sürede olsa daha sıcak
hissetmemize yardımcı olduğu biliniyor.

Gizem Şeber
Diyetisyen & Yaşam Koçu
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Sıcak Çikolata: Soğuk havalarda hepimizin
aradığı bir klasik olan sıcak çikolata ile ilgili
Immunology isimli bilimsel dergiye yayınlanan
bir habere göre, sıcak çikolata ve kakao ürünleri
tüketenlerin kırmızı hücreleri toksinlere karşı
daha dayanıklı oluyor.
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OUTLET CENTER İZMİT ŞİMDİ DE
CITROEN C4 CACTUS KAZANDIRIYOR

Outlet Center İzmit bünyesindeki tüm
mağazalardan toplam 100TL’lik her alışverişe bir
şans kuponu alın, bu muhteşem hediyelerden
birini kazanın;
Outlet Center İzmit Fabrika Satış Mağazaları
Merkezi; tüm yıl boyunca müşterilerine markalı
ürünlere fabrika satış fiyatlarıyla sahip olma
imkânının yanında şimdi bir de, Citroën C4
Cactus kazanma şansı sunuyor. Alışveriş için
merkeze gelen müşteriler, hem akıllı hem
bol şanslı hem de keyifli alışveriş fırsatlarını
yakalıyor. Yapılan alışverişler ne kadar fazla
olursa Citroën C4 Cactus kazanma şansı da o
kadar artıyor.
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25 Ocak 2016 Pazartesi günü başlayan Çekiliş
Kampanyası, 01 Mayıs 2016 tarihine kadar
sürecek. Kampanya süresince, Outlet Center
İzmit bünyesindeki mağazalardan yapılan
toplam 100TL’lik her alışveriş için 1 şans kuponu
veriliyor.
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Outlet Center İzmit’in Çekiliş Kampanyasında
verilecek ikramiyeler; 1 kişiye Citroën C4 Cactus
1.2VTI M/T FEEL SY AB 16G E6 Beyaz - 2015
Model binek otomobil, 5 kişiye iPhone 6s 16GB
Silver (Hat ve kart hariç), 5 kişiye iPad Air 2
Wi-Fi 16GB Silver, 10 kişiye Apple Watch Sport
38mm (Gümüş rengi, alüminyum kasa ve beyaz
spor kordon) ve 25 kişiye birer adet 500TL
tutarında Outlet Center İzmit’te kampanyaya
dâhil mağazalarda kullanılmak üzere geçerli
Outlet Center İzmit Hediye Çekidir.
01 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecek olan
çekiliş kampanyasının asil ve yedek talihlileri, 26
Mayıs 2016 tarihinde saat 14.00’de Outlet Center
İzmit’te noter huzurunda ve halka açık olarak
yapılacak çekilişle belirlenecek.
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ANTİ KANSER ETKİSİ SAĞLAYAN 10 BESİN
Her yıl 15 milyon insanın karşı karşıya kaldığı kanser hastalığından korunmak için yapılacak birçok
şey var. Bunların başında da doğal kanser önleyici besinlerin mucizevi gücünden yararlanmak
geliyor. Uzm. Dyt. Nilay Keçeci “4 Şubat Dünya Kanser Günü” öncesinde kanserden koruyan ve
yaşam kalitesini artıran besinler hakkında bilgi verdi.
Soya fasulyesi anti kanser etkisi sağlıyor: Birçok hastalıkta olduğu gibi kanserden
korunmak için de doğru besinlerle sağlıklı ve dengeli beslenmek önemli bir rol oynuyor.
Anti kanser besinlerin başında da soya sütü ya da soya filizi olarak da tüketilen soya
fasulyesi gelmektedir. Özellikle östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserini
önlediğine dair pek çok çalışma vardır. Japonya’da yapılan bir çalışma, yüksek soya bazlı
protein tüketen erkeklerin mide kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu
farklı araştırmalarda belirtilmiştir. Ancak meme kanseri olan bireylerin de, östrojen etkisi
nedeni ile kaçınılması gereken bir besin olduğu da unutulmamalıdır.
Üzüm sağlıklı hücreleri korur: Kanser hücrelerinin toksik etkisini bloke ederek
büyümelerini engelleyen üzüm, sağlıklı hücrelerin de korunmasına yardımcı olmaktadır.
Birçok çalışma ile üzüm çekirdeğinin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu
kanıtlanmıştır. Üzüm, deri ve meme kanseri riskini azaltmada da faydalı olabilmektedir.
Yeşilçay ile kansere savaş açın: Polifenol içeren yeşil çay özellikle kansere karşı
koruyucu etkisi ile karşımıza çıkmaktadır. Yeşil çayın mide ve bağırsak kanserine
karşı olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Kanser büyümelerinin yavaşlaması ve
benzeri yayılımların önlenmesinde oldukça etkili olduğunu gösteren çalışmalar da
mevcuttur.
Çiğ brokolinin tadı acı olsa da koruyucudur: Brokoli çiğ yendiğinde acı bir
tat verse de bu acı tadın kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kolon
ve prostat kanseri riskini azaltma ve kanserden korunma konusunda etkilidir.
Omega 3 içeren ceviz ve balık: Somon, uskumru, sardalya gibi balıklar ve
cevizde bulunan omega 3, göz ve beyin hücrelerinin korunmasında etkili
olan bir besindir. Birçok çalışma meme, prostat ve bağırsak kanserlerinde
koruyucu etki gösterdiğini kanıtlamaktadır.
Soğan ve sarımsağın mucizevi etkisi: Soğan, içeriğinde bulunan
“organosülfür” ile birçok kanser türüne karşı koruyucu etki
göstermektedir. Soğan kadar sarımsak da etkili olan bir diğer besindir.
İçerdiği A ve C vitaminleri ve az miktarda içerdiği kalsiyum, potasyum,
kükürt ve çinko gibi mineraller ile sarımsak; yapılan çalışmalarda
deri, kolon, akciğer kanseri ve lösemiye karşı koruyucu etki gösterdiği
gözlemlenmiştir.

Limon doğallığı ile koruyucu: Kabuğu ince soyulup tüketildiğinde yüksek
antioksidan içeren limon, kansere karşı koruyucu etkisi olan besinlerdendir.
Özellikle karaciğer, akciğer, mide ve deri kanserinde koruyucu etki
gösterirken meme ve pankreas kanserleri tedavi süreçlerinde beslenme
planında yer alabilmektedir.
Brüksel lahanası kolon kanseri için etkili: Yüksek lif içeren brüksel lahanası; başta
kolon kanseri olmak üzere karaciğer ve akciğer kanseri gibi pek çok kanser türüne
karşı koruyucu rol oynamaktadır. Doku kültürlerinde tümör büyümesini önlemesi
yönünde de olumlu etkileri olan araştırmalar mevcuttur.
Deri kanserleri için keten tohumu: Meme kanseri olan hastalarda tüketilmesi
istenmeyen keten tohumu için pek çok çalışma, deri kanseri ve benzeri kanser
türlerinde yayılımı önleme ve koruyucu etkisini vurgulamaktadır.

MALl&MOTTO / 25.Sayı / Mart 2016

Günde 2 mandalinanın koruyucu etkisi: C vitamini içeriği yüksek
olan mandalina antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu bir
besindir. Günde 2 tane tüketilen mandalinanın kanseri önleyici
etkileri olduğu bilinmektedir.
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VICTORIA’S SECRET MELEKLERİ

2016 SWIM KATALOĞU İLE YAZA ŞİMDİDEN HAZIR

Moda fotoğrafçısı Guy Aroch’un objektifinden
yeni destinasyonumuz bu yaz, Bora Bora adası.
Sezonun en seksi, en şık bikini ve mayo modelleri
ise başrolde.
Dünyanın en gözde süper modellerini
yaratmasıyla tanınan Victoria’s Secret’ın Swim
kataloğunun kapağında bizi karşılayan Elsa
Hosk oluyor. 2011 yılından bugüne Victoria’s
Secret şovlarında podyumda beliren ve markanın
kampanyalarının yüzü olan İsveç asıllı Elsa
Hosk, kapakta giydiği örgü bikinisiyle hepimizi
meleklerin düş yaşamına davet ediyor.
Yaz sezonun trendlerini belirleyen koleksiyon,
sörf tutkunları ve bohem tarzlardan ilhamla
yaratılan renkli, farklı siluetlerde tasarlanan
modelleriyle öne çıkıyor.
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Örgü tasarımlardan fermuarlı spor modellere,
renk bloklarından seksi bant detaylarına tüm
koleksiyon yine tek bir hayalden yola çıkıyor:
Victoria’s Secret meleklerini sahillerin yıldızı
yapmak!
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DELOITTE 2016 TEKNOLOJİ, MEDYA VE
TELEKOMÜNİKASYON ÖNGÖRÜLERİNİ YAYINLADI
Deloitte’un yeni raporuna göre, 2016’da ilk 100 yazılım şirketinin 80’inden
fazlası makine öğrenimi, doğal dil işleme ya da konuşma tanıma gibi bilişsel
teknolojileri ürünlerine entegre edecek; sanal gerçeklik başlığı satışları 2,5 milyon
adede ulaşacak. Dokunmatik ticaret %150 büyüyecek, telefonlar yenilendikçe
17 milyar dolarlık ikinci el akıllı telefon pazarı oluşacak. Kullanıcıların %20’si
akıllı telefonlarını arama yapmaktan ziyade sadece veri paylaşımı amacıyla
kullanacak, internette ise 2,5 trilyon fotoğraf paylaşılacak.

D

enetim, vergi, yönetim danışmanlığı,
kurumsal risk ve finansal danışmanlık
hizmetlerinde dünyanın en büyük şirketlerinden
biri olan Deloitte, 15’inci “Teknoloji, Medya ve
Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri” raporunu
yayımladı. Rapor; sanal gerçeklik, bilişsel
teknolojiler, grafen kullanımı, reklam bloklama,
medya gelirlerindeki değişim ve akıllı telefon
pazarının bilinmeyen yüzlerine ilişkin çarpıcı
detaylar sunuyor.
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Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya,
Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga
Yaveroğlu raporla ilgili olarak; “2016 yılına
ilişkin TMT öngörülerimiz inovatif teknolojilerin
hayatın her alanında gittikçe benimsendiği,
birçok alanda veri paylaşımının ön planda
olduğu, hızın ve deneyimin her şey anlamına
geldiği bir teknoloji dünyasına işaret ediyor. 2016
yılında sanal gerçeklik başlıklarının satışlarının
düzenli teknoloji kullanıcıları tarafından 2,5
milyon adet seviyesine ve sanal gerçeklik
pazarının ise bir milyar dolara ulaşmasını
öngörüyoruz. Bununla birlikte, uzun vadede
bakıldığında sanal gerçeklik, akıllı telefon, PC
ya da televizyon gibi cihazların ölçeğine ya da
yaygınlığına ulaşmakta zorlanacak. Ancak,
sürükleyici, duyulara hitap eden teknoloji
geliştikçe, bu teknolojinin daha geniş bir
kapsamda benimsenmesi belki mümkün olabilir”
dedi.
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Bilişsel teknolojiler alanında ciddi bir büyüme
potansiyeli gördüklerini ifade eden Yaveroğlu;
“Bu yıl, ilk yüz yazılım şirketinin sekseninin
bilişsel teknoloji şirketi olacağını tahmin
ediyoruz. Bu durum, Nesnelerin İnterneti’nin
sunduğu potansiyeli açığa çıkararak, bilişim
sektörünü zaman içinde bugün bildiğimiz halinin
çok ötesine taşıyabilir. Bilişsel teknolojilere,
kısa dönemde yeni sanal gerçeklik başlıklarına
nazaran tüketiciler tarafından daha az ilgi
gösterilse de, bilişsel teknolojiler muhtemelen
uzun vadede hem işletmeler hem de tüketiciler
için çok daha büyük önem arz edecek” şeklinde
konuştu.

Tolga Yaveroğlu

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya,
Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri

Haberler / MALl&MOTTO
Teknoloji
Bilgi teknolojileri (BT) pozisyonlarında
kadınlar- eğitim önemli ancak konu eğitimden
çok daha öte: 2016 sonu itibariyle gelişmiş
ülkelerde kadınların, BT profesyonellerinin
sadece %25’ini oluşturması bekleniyor. Bu rakam,
2015 yılındaki orana çok yakın, hatta altında
bulunuyor.

Dokunmatik Ticaret- mobil çevrimiçi ödeme
işlemleri hız kazanıyor: Akıllı telefon ve tablet
gibi mobil cihazlar üzerinden yaptıkları satın
almalarda, üçüncü parti dokunmatik ödeme
sistemi kullanan kişi sayısının 2016 yılında
%150’lik bir artışla 50 milyona ulaşacağı tahmin
ediliyor. Dokunmatik ticaret, perakendecilerin,
perakende web sitelerini gezen ancak bunu
ödeme süreçlerini zahmetli bulduğu için
alışverişe çevirmeyen ve sayısı hızla artan mobil
ziyaretçilerden daha fazla faydalanmasına imkân
sağlıyor.
Grafen- şimdi araştır, önümüzdeki on yılda
faydasını gör: 2016 yılında, grafen materyal
pazar büyüklüğü muhtemelen 10-15 milyon dolar
seviyesinde kalacak olsa da, bu alandaki Ar-Ge
faaliyetleri yüz milyonlarca dolar büyüklüğünde
olacak. Orta vadede, grafen, yıllık değeri
milyarlarca dolara ulaşan ürünlere eklenebilir;
ancak bu materyalin sunduğu potansiyelin tam
olarak değerlendirilmesi onlarca yıl alabilir.
Medya
Mobil reklam bloklama: 2016 yılı sonunda,
mobil reklam bloklamayı tercih eden kullanıcı
sayısı, toplamın sadece %0,3’ü olacak. Yani,
toplam 70 milyar dolarlık mobil (akıllı telefon
ve tablet) reklam pazarının sadece 100 milyon
dolarlık kısmı olası bir tehlikede.
Mobil oyunlar lider ama daha az kârlı: 2016’da
akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların
yazılım gelirleri itibariyle lider oyun platformu
haline gelmesi ve 2015’dekine kıyasla %20’lik
artışla 35 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor.
PC oyunları ve oyun konsollarından elde edilecek
gelirin ise bir önceki yıla göre %5 ve %6’lık
artışlarla, sırasıyla 32 milyar ve 28 milyar dolar
olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak, oyun
başına ortalama gelire bakıldığında, platformlar
arasında ciddi farklar olması muhtemel.

eSpor- düşündüğünüzden hem daha büyük
hem daha küçük: eSpor, 400 milyon dolar gelir
yarattığı 2015’e göre %25’lik bir artışla 2016’da
500 milyon dolarlık bir küresel gelir yaratacak.
eSpor yaklaşık 150 milyonluk düzenli veya
aralıklı takip eden izleyici kitlesine ulaşacak.
Öte yandan bu rakam aslında; futbol, amerikan
futbolu, basketbol, beyzbol ya da buz hokeyi gibi
sporlardan elde edilen ve 4 ila 30 milyar dolar
arasında seyreden lig gelirlerinin sadece çok
küçük bir bölümüne tekabül ediyor.
Avrupa futbol gelirleri 30 milyar dolara ulaştı:
Avrupa futbol pazarı, 2011-2012 dönemine
kıyasla 8 milyar dolarlık bir artış ve yıllık %7’lik
bileşik büyüme ile 2016-2017 döneminde ilk kez
30 milyar dolar seviyesine ulaşacak.
Dijital medya istikrarlı gişe hasılatında düşüşe
yol açıyor: 2016’da ABD ve Kanada’da, toplam
1,3 milyar bilet satışı ile gişe hasılatlarının %3’lük
bir düşüş kaydetmesi ve 10,6 milyar dolara
gerilemesi bekleniyor.
ABD’de TV alanında erozyon var: 170 milyar
dolarlık 2016 beklentisi ile dünyanın en büyüğü
olan ABD geleneksel TV pazarının 2016’da en az
beş cephede erozyona uğraması bekleniyor: öde
izle aboneleri, öde izle penetrasyonunun toplam
nüfusa oranı, öde izle aboneliği için ödenen
aylık ortalama bedel, antenli TV’ye geçiş yapan
tüketiciler, genel nüfusun (özellikle 18-24 yaş
grubunun) yayınları canlı ve banttan izlenmesi…
Telekomünikasyon
Gigabit internet çağının doğuşu- her bit
değerlidir: Saniye başı gigabit (Gbit/s) internet
bağlantılarının 10 misli artışla ve %70’i ev
kullanımı olmak üzere, yıl sonunda 10 milyon
aboneye çıkması bekleniyor. Talepteki artış,
büyük olasılıkla daha geniş erişilebilirlik ve
düşen fiyatların etkisiyle tetiklenecek… 2020
yılı itibariyle gigabit tarifeli internet bağlantısı
sunan şebeke abonelerinin sayısının 600 milyona
ulaşması bekleniyor ki bu rakam dünyada
internete bağlı evlerin büyük kısmına tekabül
etmekte.

Kullanılmış akıllı telefonlar- 17 milyar
dolarlık hiç duyulmamış bir pazar: 2015
yılında ikinci el pazarının büyüklüğü 80
milyon adet telefon karşılığında 11 milyar
dolara ulaşmıştı. 2016 yılında ise 120 milyon
kullanılmış akıllı telefonun takas ya da ikinci
el satışlar yoluyla el değiştirmesi ve 17 milyar
dolarlık bir satış hacmi yaratması bekleniyor.
Ayrıca, 2016’da birinci el pazarında 500 dolar
ya da üstü fiyatla satılan, diğer bir deyişle
‘premium segment’ akıllı telefonların %10’luk
kısmının, ömrünü tamamlayana kadar 3
ya da daha fazla kez el değiştireceği tahmin
ediliyor.
Fotoğraf paylaşımında trilyon ve ötesi:
2016’da, bir önceki yıla oranla %15 artışla,
2,5 trilyon fotoğrafın paylaşılacağı ya
da çevrimiçi depolanacağı öngörülüyor.
Bu fotoğrafların %90’ı akıllı telefonlarla
çekilirken; dijital SLR, kompakt kamera ya da
tabletlerle dizüstü bilgisayarlar kalan %10’luk
kısmı oluşturacak. Cihaz hafızasında kalan
ve paylaşılmayan trilyonlarca fotoğraf ise bu
tahmin rakamlarına dâhil edilmemiştir.
“Veri amaçlı kullanım” kavramının
yükselişi: 2016 yılında, gelişmiş ülkelerdeki
akıllı telefon kullanıcılarının %26’sının,
herhangi bir haftada, cihazlarını geleneksel
arama maksatlı hiç kullanmayabileceği
öngörülüyor. Bu bireyler, “veri amaçlı
kullanıcılar” olarak değerlendiriliyor; yani
iletişimlerini geleneksel sesli aramadan kısa
mesaj, sesli mesaj ve OTT video hizmetlerine
kaydırmayı tercih ediyorlar.
VoLTE / VoWiFi- kapasite, erişim ve
sunulanlar: En az bir paket bazlı ses hizmeti
sunan mobil operatör sayısının 2016 sonunda;
2015 başına oranla 6 misli, bir önceki yılın
aynı dönemine oranla iki misli artışla 100’e
ulaşması bekleniyor. Raporda, yaklaşık 300
milyon kişinin, Voice over WiFi (VoWiFi)
ve/veya Voice over LTE (VoLTE) kullanıcısı
olmasının beklendiğinden bahsedilirken,
bunun da 2015 başına kıyasla 5 misli bir
artışa işaret ettiğine dikkat çekiliyor.
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Bilişsel teknolojiler kurumsal yazılımları
zenginleştirebilir: 2016’da, cirosal açıdan ilk 100
kurumsal yazılım şirketinin 80’inden fazlasının
makine öğrenimi, doğal dil işleme ya da konuşma
tanıma gibi bilişsel teknolojileri ürünlerine
entegre etmesi bekleniyor. Bu, ilk 100 yazılım
şirketinin 64’ünün bir ya da daha fazla bilişsel
teknolojiyi içeren ürün ve hizmetler sunduğu
2015’e kıyasla %25’lik bir artışa karşılık geliyor.
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ARDA TÜRKMEN AKASYA SOHBETLERİ’NE
KONUK OLDU!
İstanbul’un cazibe merkezi Akasya Acıbadem’in gelenekselleşen Akasya
Sohbetleri'nin dünkü konuğu şef Arda Türkmen oldu. Akasya Acıbadem
misafirlerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Arda Türkmen, şeflik
kariyerini ve yiyecek-içecek sektörü ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Yiyecek, içecek sektörü zor
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"Kendimi bildim bileli yiyecek, içecek
sektöründeyim" diyen Arda Türkmen, "Babam bu
sektörün içindeydi, baba figüründen ve ailemden
dolayı bu sektörde olmayı tercih ettim" dedi.
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İlk iş deneyimini 14 yaşında yaz tatilinde
yaşayan Türkmen, mutfakta bulaşıkçı olarak
işe başladığını daha sonra ise yemek bölümüne
geçtiğini söyledi.Kariyerine en alt noktadan
başlayıp gece gündüz çok çalışarak bugünlere
geldiğini anlatan Türkmen, yiyecek içecek
sektörünün zorluklarından da bahsetti.
“Plastik eldiven takmam, şef ceketi giymem”
İlk televizyon programı teklifi geldiğinde "Tek
şartım var. Plastik eldiven takmam, şef ceketi
giymem" dediğini belirten Arda Türkmen, "Ben
anneannemin ya da babaannemin mutfakta
plastik eldiven taktığını hiç görmedim, zaten
eminim evlerinde kimse de takmıyordur" diye
konuştu. Şef ceketi konusunda ise"Televizyonda
samimi ve içten olmak istedim, şef ceketi
giydiğinizde bana göre izleyicilere tarifleri
anlatırken ben yapabilirim, siz yapamazsınız
izlenimi veriyor" dedi.

Arda Türkmen
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DETOKS DİYETLERE DİKKAT

Gökçen Ural
Beslenme ve Diyet
Bölümü Diyetisyeni
yer alıyor. Detoks diyetlerinde içerik olarak en
çok meyve/sebze suları, bitkisel çaylar ve su
kullanılıyor. Detoks bilimselliği kanıtlanamamış
popüler diyetler arasında yer alıyor.
Detoks diyetler kilo verme amaçlı
kullanıldığında nasıl sonuç veriyor?

Detoks diyetler sebze ve meyve tüketimini
artırarak posa ve antioksidan alımını yükseltiyor.
Vücut ihtiyacı olan vitaminleri, lifleri ve
antioksidanları alıyor. Düşük kaloriye sahip
bu diyetler kilo verilmesini de sağlıyor. Detoks
Bayındır Söğütözü Hastanesi Beslenme ve
diyetinde kilo verilmesinin tek nedeni kalori
Diyet Bölümü Diyetisyeni Gökçen Ural, detoks
kısıtlamasının yapılması. Bu diyetler zayıflama
diyetlerle ilgili şu bilgileri veriyor;
için kullanılmaması gereken, insan sağlığını
Detoks diyetler neden uygulanır?
riske atan diyetler. Bu tür diyetlerden özellikle
hamilelerin, tansiyon, diyabet ve böbrek hastalığı
Detoks diyetlerinin amacı; vücudumuzda üretilen olan kişilerin kaçınması gerekiyor.
kimyasal ve toksik bileşiklerin atımını ya da
uzaklaştırılmasını sağlamak. Bunu yaparken
Detoks diyetlerin yanlış uygulanmasının
de vücudumuz havayı, yiyecekleri ve suyu
zararları nelerdir?
kullanıyor. Detoks diyetlerinin birçok çeşidi
Bu tür diyetlerde özellikle et ve süt ürünleri
bulunuyor ve besin kaynağı olarak genellikle
tüketilmiyor. Bu yüzden vücut açlığa girerek kas
meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve tohumlar
kayıplarının olmasına neden oluyor ve ileriki
kullanılıyor. Hayvansal kaynaklı ürünler, şeker,
kafein ve alkol gibi besinsel içerikleri olan
yaşlarda hem kemik kırılmaları ve erimelerine
yiyecekler de tercih edilmeyen besinler arasında
hem de sarkopeni denilen ciddi kas kayıplarına

neden olarak; ellerde titreme ve kavrama
gücünde zayıflık, yutma güçlüğü ve demans
(bunama) gibi hastalıkların ortaya çıkmasına da
neden olabiliyor. Detoks diyetlerini zayıflama
amaçlı yanlış uygulayan kişilerde kısa vadede
baş ağrısı, anksiyete, kas ve sıvı kaybı ve kan
şekerinde ciddi düşmeler gibi durumlar ortaya
çıkıyor.
Detoks diyetlerine vücudumuzun ihtiyacı var
mı?
Vücudumuzda detoksifikasyon işlemini yapan
organlarımız var. Detoks diyetleri popüler
olmadan önce de karaciğer, akciğer, böbrek ve
deri detoksifikasyonu sağlayarak toksinlerin
atılmasını düzenli ve olması gerektiği gibi yerine
getiriyorlardı.
Detoks diyetlerini uygulamak daha fazla
vücudun arınmasına yardımcı olur mu?
Detoks diyetler vücudun arınmasına yardım
oluyor tabii ancak fazla dozlarda ve miktarlarda
alınan vitamin, mineral ve posa yine bazı
hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Mesela
fazla alınan lif; demir mineralinin emilimini
azaltarak anemiye neden olabiliyor.
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Günümüzün popüler beslenme trendlerinden
detoks diyetleri çoğunlukla amacının dışında
uygulanmaya başlandı. "Detoksifikasyonu" yani
vücutta arınma sağlamak için ortaya çıkan bu
diyetler kilo vermek için kullanılıyor. Ancak
detoks diyetleri yanlış uygulandığında vücutta
kalıcı hasarlara sebep olabiliyor. Uzmanlar
detoks diyet uygulamak isteyenlerin doktorlarına
danışmalarını; diyetisyen kontrolünde bu
diyetlere başlamalarını ve kesinlikle egzersiz veya
spor yapmamalarını öneriyor.
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SÖMESTİR TATİLİ AVM’LERDE
HAREKETLİLİĞİ ARTIRDI
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Sömestir tatili, sezon indirimi ve soğuk havaların etkisiyle AVM’lerde
hareketlilik arttı. Bu hareketlilik ise en çok perakendecileri mutlu etti.
AVM giriş çıkışlarının önceki aylara oranla %15, geçen yıla oranla %25
artış gösterdiğini söyleyen Özdilek Center Müdürü Şadi Aşıroğlu, bu yıl
sömestir tatilinin sektörü olumlu yönde etkilediğini söyledi

H

avaların soğuması, markaların
sezon sonu indirimi ve sömestir
tatilinin aynı döneme denk gelmesi
AVM’lerde yoğunluğu artırdı. Özellikle
AVM’lerde sinema, yeme-içme ve giyim
alışverişlerinde hareketlilik yaşandı.
Hareketliliğin en çok sinemada yaşandığını
açıklayan Özdilek Center Müdürü Şadi
Aşıroğlu yaşanan hareketlilikle ilgili şunları
söyledi; “Hem indirim kampanyaları,
hem havaların soğuk seyretmesi hem
de sömestir tatilinin aynı dönemde
yaşanması AVM giriş çıkışlarında önceki
aylara göre %15, geçen yıla göre ise %25
artış gösterdi. Bir önceki ayı baz alarak
konuşursak bu artış en çok %30 artış
ile sinema bölümünde yaşandı. Sinema
bölümünü %20 ile yeme-içme bölümü,
%10 ile giyim bölümü takip etti. Özellikle
sezon kampanyalarının bu döneme denk
gelmesi ise tüketicilerin yüzünü güldürdü.
Şubat ayının ilk haftasında da Sevgililer
Günü nedeniyle bu artışları koruyoruz. Üç
kategoride Sevgililer Günü haftasında da
bir önceki aya göre %15 artış bekliyoruz”
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Bu dönem kampanya başvurularını da
etkiledi
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Alışverişleri kazanca ve eğlenceye çevirmek
için kampanyalar düzenlediklerini belirten
Aşıroğlu sözlerine şöyle devam etti; “Bu
yıl misafirlerimiz için büyük bir kampanya
hazırladık. Hem yeni yıl hem de Sevgililer
Günü alışverişleri için çekiliş ile BMW
i8 kampanyası başlattık. Kampanyanın
da güzel geri dönüşlerini aldık. Kasım
ayında başlattığımız kampanyaya şimdiye
kadar 160 binden fazla kişi katıldı. Diğer
kampanyalarımıza oranla kampanya
başvuru sayısında da %15 artış yaşandı.
Bu dönemde çocukları da unutmadık.
Çocuklar için de eğitici ve öğretici
etkinlikler düzenleyerek tatilde keyifli vakit
geçirmelerini sağladık”

Özdilek Center Müdürü Şadi Aşıroğlu
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GÖZALTI MORLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Göz altı morlukları genetik ve yapısal olarak
göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına
bağlı olarak meydana gelebilir ya da uykusuzluk
,düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı
gibi nedenlerle göz çevresindeki venöz dolaşımın
yavaşlamasına bağlı oluşabilir. Atopik ve diğer
bazı egzemalar göz altlarında koyu halkalara
neden olabilmektedir. Demir eksikliği anemisi,
bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da
göz altı morlukları oluşumuna neden olabilir.
Konuyu biraz daha derinlemesine analiz
edersek; derimizin dermis tabakası 0.3-0.4 mm
kalınlığında iken göz altı deride kalınlık zaman
içinde elastin ve kollajen liflerinin harabiyetine
bağlı olarak 0.1-0.2 mm ye kadar iner. İncelmiş
olan göz altı kapağı derisi şeffaflaşarak alttaki
toplardamarların daha belirgin hale gelmesine
neden olur. Toplardamarlar mavimtrak bir renge
sahip olduklarından gözaltlarında mavi-mor
halka görünümü ortaya çıkar.

içeren kremler koyu halkaların hafiflemesine
yardımcı olur. Derideki pigmentasyonun
hafifletilmesine yönelik pigment açıcı kremlerin
yanında profesyonellerce uygulanan leke açmaya
yönelik mezoterapi uygulamaları, son zamanlarda
popüler olan göz altı PRP ve ışık dolgusu
uygulamaları etkili ve başarılı yöntemlerdir.
Göz altı morluklarının derecesine göre
değişmekle birlikte profesyonellerce uygulanan
tedaviler sonrasında düzenli olarak krem
kullanıldığında leke ve morluk düzeyinde
azalma gözlenecektir. Göz altı kremlerinde
kullanılan içerikler tedavinin etkinliğinde önem
taşımaktadır. Göz çevresi dolaşımı düzenlemek
üzere K vitamini ve kafein , pigment açıcı
etki için C vitamini, laktobionik asid, üzüm
çekirdeği ekstresi , retinol , kojik asid gibi etkili
olabilecek içerikler aranmalıdır.
Serumlar
genellikle daha yoğun içerikte tedavi edici
etki potansiyelleri daha fazla olan kozmetik
formlardır. Kremlerde kullanılan içeriklerin
daha yüksek konsantrasyonunu içeren serumlar
özellikle gece yatarken masajla kullanılırsa daha
etkili olacaktır.

Göz altı kapatıcılar problemin sadece üzerini
örtmek ve dış görünümü geçici de olsa daha iyi
Gözaltı morluklarıyla baş edilirken bu
duruma getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Son
mekanizmaları göz önünde bulundurulduğunda
zamanlarda göz altı morluklarını tedavi edici
tedavide başarı elde etmemiz sürpriz
içerikler eklenen kapatıcılar kullanıma sunulsa
olmayacaktır. Öncelikle alttaki damar ağının
da tedavi edici içerik düşük olduğundan göz
kolay görünmesine yol açan derideki incelmenin altı tedavi edici krem ya da serum kullanıldıktan
önüne geçilmesi ve kollajen sentezini arttırıcı
sonra istenirse üzerine mineral bazlı kapatıcı
işlemler önerilmelidir. Bu amaca yönelik olarak
ürünler kullanılması daha etkili olacaktır.
fraksiyonel lazer ile cilt soyma,peeling işlemleri,
Öte yandan vücutta ödeme yol açan durumlar
roller uygulamaları başarılı olacaktır. Derinin
göz altında dolaşımı yavaşlatarak ödem ve mor
hidrasyonunun arttırılmasını sağlayan hyaluronik halkaların belirginleşmesine neden olmaktadır.
asid içeren mezoterapi enjeksiyonları , derinin
Bununla bağlantılı olarak su tüketiminin
ışığı daha iyi yansıtarak daha parlak ve canlı
arttırılması, tuz alımının azaltılması ilk
görünümüne katkı sağlar.
alınacak önlemler olmalıdır. Bunun yanında
antioksidan içeriği yüksek olan meyve ve sebze
Göz yaşı oluğunun belirginleştiği durumlarda
tüketimi önemlidir. Renkli meyveler (ahududu,
yorgun ifadeyi iyileştirmek üzere göz altı
böğürtlen, yaban mersini ) , C vitamininden
ışık dolgusu anında etki ile yüksek hasta
zengin turunçgiller ve öğünlerimizde mutlaka
memnuniyeti sağlayan uygulamalardır. Göz
yer almalıdır. Bunun yanında vitamin E içeriği
altı ışık dolgusu içerdiği antioksidanlar ve
yüksek ceviz, fındık gibi kabuklu kuruyemişler,
çöküklükleri giderici etkisi ile son zamanlarda
yulaf, yumurta , sakatat ve sıvı yağlar lekelerin
sıkça tercih ettiğimiz tedavi yöntemidir. Özel
açılmasında yardımcıdır.
formülü sayesinde güvenli uygulamaya imkan
tanırken hızlı düzelme sağlamaktadır. Dolaşımı
Her şeye rağmen yok edilemeyen inatçı
arttırmaya yönelik uygulamalar tedavide
gözaltı morlukları için uygulanan göz kürleri
kullandığımız diğer etkin yöntemlerdir.
nedene yönelik etki göstererek daha hızlı etki
Öncelikle yeterli uyku tedavide ilk adım olacaktır. sağlamaktadır. Dolaşımı düzenlemek amacıyla
İyi bir uyku; lenfatik dolaşımın sağlıklı bir şekilde mezoterapi tedavileri, derideki pigmentasyonu
devamını sağlayarak dolaşımın yavaşlamasına
hafifletmek ve kollajen sentezini uyarmak
bağlı olarak meydana gelebilecek damar
üzere yapılan peeling ya da fraksiyonel lazer
genişlemesinin önüne geçer. Bunun yanında
tedavileri kombine uygulandığında iyi sonuçlar
gece yatmadan önce göz çevresi dolaşımını
alınmaktadır. Damarlardaki belirginliği
hızlandıracak masaj ile K vitamini ve C vitamini
hafifletmek ve göz altı çukurluklarını kapatmak

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gül Yıldırım
üzere dolgu enjeksiyonları hızlı sonuç veren
yöntemlerdir. PRP enjeksiyonları ile de uzun
vadeli etkili sonuçlar alınmaktadır. Son olarak
unutulmaması gereken önemli bir nokta
güneş koruyucu kullanımının düzenli olarak
sürdürülmesidir. Estetik sorunlar ile ilgili
olarak hatırda tutulması gereken önemli nokta;
koruyucu basit önlemlerle problemlerin daha
başındayken profesyonel uygulamalarla önüne
geçilmesidir.
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Gözaltı morlukları son zamanlarda kozmetik
dermatolojide giderek artan şikayet konusu
olmaya devam etmektedir. Göz altı morluklarına
çözüm bulabilmek için öncelikle problemin
nereden kaynaklandığının iyi anlaşılması ve
tedavilerin bu doğrultuda planlanması gerekir.
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ANAVARZA BAL ITQI TARAFINDAN
ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

U

MALl&MOTTO / 25.Sayı / Mart 2016

luslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün
(International Taste&Quality
Institute) düzenlediği lezzet ve kalite
değerlendirmesinde Anavarza Bal, KevenKekik Balı 2 yıldız ile Üstün Lezzet Ödülü’nü
kazandı. Adayların alanında uzman şefler ve
sömeliyelerin kör tadım testine tabi tutulmasıyla
değerlendirildiği yarışmada, dünyanın en nitelikli
jürisi tarafından verilen ödül, uluslararası
tanınırlıkta tek olma özelliği taşıyor.
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Lezzeti uluslararası arenada tescillenmiş, hem
çocuklar hem de yetişkinler için doğanın
sunduğu en mucizevi besinlerden olan keven
– kekik balı, doğal ve sağlıklı oluşuyla günlük
beslenmenin olmazsa olmazları arasında yer
alıyor.
Ağzının tadını bilenler için…
Kayseri, Elazığ, Malatya, Bingöl çevresindeki
keven kekik çiçeklerinden elde edilen
Anavarza Keven – Kekik Balı, katkı maddesiz ve
el değmeden üretilerek; özenle ve bin bir emekle
sofralara taşınıyor. Ağzının tadını bilenler için
Anavarza Gurme Serisi’nde yer alan keven –
kekik balı, farklı lezzet arayanların da beğenisine
sunuluyor. Anavarza Bal, bal arılarının kısa ama
değerli hayatları boyunca ürettikleri bu hazineyi,
850 gr ve 450 gr boyutlarındaki özel şişelerinde
tutarak lezzet severlerle buluşturuyor.
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AVM’LER DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE HAYATIMIZA IŞIK SAÇIYOR

Sor Klip görüntülerini
İzlemek için okutunuz

Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?
Evet bir kaç güzel hatırası olan kolyem ve
bilekliklerim.
Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?
Siyah ve mavi.

Burçin Sel
Sevgili Cem Belevi; Herkes daha ünlü söz
yazarları ve bestecilerden şarkı almaya
çalışırken senin kendi sözlerin ve bestelerinle
yaptığın şarkılar dinleyiciler tarafından çok
beğeniliyor bunun sırrı ne?

Konser ve imza günleri için Avm’lere gittiğini
hatta oralarda izdiham yarattığını biliyorum
ama günlük hayatında alışveriş merkezlerine
gidiyor musun? Gidiyorsan en çok tercih
ettiğin avm hangisi?

Müzik kariyerimde yolculuğum beste yaparak
başladı ve ilk yaptığım besteden beri kendi
şarkılarımı insanlara duyurmak gibi bir hedef
belirlerdim. Devamlı üreterek kariyerime devam
etmek istiyorum. Sırrı şudur diyemem ancak
İşime olan bu tutkumun samimiyeti belki de
insanlara geçtiği içindir.

İstanbulda Anadolu yakasında yaşıyorum
Akasya Avm’yi çok severim. Mimari yapısı
Bana Londradaki Westfield alışveriş merkezini
hatırlatıyor çok geniş ve ferah ara sıra
gidiyorum. Neredeyse Türkiye’de ilgimi çeken
tüm markalar var, Avrupa yakasında ise İstinye
Park favorimdir. Hatta Bazı iş görüşmelerimi
İstinye Parkta yaparım.

Müzisyenliğin yanında oyunculuğa da adım
attın.”İnadına Aşk” final yapmasına rağmen
çok sevildi.Nasıl başladı oyunculuk serüvenin?
Bana oyunculuğunda kapısını açan müzik oldu,
yaptığım albüm ve şarkılar katıldığım programlar
beni insanlara tanıttı ve teklifler gelmeye başladı.
Bende oyunculuk eğitimi alıyordum ve gelen
teklifler arasından İnadına Aşk’ı değerlendirmek
istedim.
Cem Belevi müzik yapmadığı ve sette olmadığı
günlerde neler yapar? Bir günü nasıl geçer?
Spor yapar genelde Muay Thai,Fitness ve yüzmek
tutkusudur, dans eder, kitap okur, beste yapar,
sahnesine ve oyunculuğuna daha fazla ne
katabilir diye araştırır.

Kıyafetlerinde olmazsa olmazın nedir?
Deri Ceket giymeyi çok seviyorum.
Aksesuarlarımda mutlaka olur kolye veya
bileklik olmazsa olmazlarımdan.
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Kendime özel ve içinde rahat ettiğim ilk bakışta
iddiasız duran ama detaylarıyla iddialı olan
parçaları tercih ederim.
Neyi asla giymezsin?
Kadife kumaştan yapılmış her hangi bir parça
tercih etmem.

Evet severim ancak tek başıma mecbur
kalmadıkça çıkmam. Gözüne güvendiğim bir kaç
arkadaşımla gitmeyi tercih ederim.
Avm seçiminde neye dikkat ediyorsun?
Benim sevdiğim markaların olması, ulaşım ve
otopark sorununun olmaması, sinema ve kültür
salonlarına sahip, güzel şık restoran ve kafeleri
olanları tercih ederim.
Düzenlediğin bütün AVM imza günlerin ve
konserlerinde rekor sayıda katılım oluyor
bunun nedeni sence nedir?
İnadına Aşkla birlikte çok ciddi sayıda 18 yaş
altında sevenelerime hem oyunculuğum hem
de şarkılarımla ulaşma imkanı buldum. Onlarla
malesef yaş sınırı olan konserlerimizde bir araya
gelemiyoruz. Ancak AVM’lerdeki etkinlikler
bizi onlarla ve aileleriyle bir araya getiriyor
ve olağanüstü kalabalık kitlelerle AVM’lerde
buluşuyoruz.
Size göre AVM’ler hayatımızı nasıl etkiliyor?
Bence AVM’ler mağazalarının ışıklarından
çok düzenlediği sosyal etkinlik ve projelerle
hayatlarımıza daha çok ışık saçabiliyor.
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Röportaj

Mart ayında Ozan Çolakoğlu’nun düzenlediği
yepyeni bir single’ım çıkacak ve arkasından
diğer şarkılar gelecek bu yıl bitmeden
de bir albüm.Oyunculuğa ise beni çok
heyecanlandıracak bir proje gelene kadar küçük
bir dinlenme molası.

Cem Belevi

Sırada müzik ve oyunculuk hayatında neler
var?

Alışveriş yapmayı sever misin?Kiminle
alışverişe çıkarsın?
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
İş konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve
coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda
olacaktır. Yapmanız gereken işler konusunda
kendinizi yetersiz hissedebilir ve bu özelliğinizi
kapatmak için çevrenize karşı baskıcı davranışlar içinde olurken, her türlü gücün arkasında
maddi değerler arayabilirsiniz. Farklı kişilerin
fikirlerinden yaralanacaksınız. Onlarla ortak
işler yapabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Popüler konularda istediğiniz performansı
yakalayacaksınız. Bu dönem ön planda olma
isteğinizi körükleyen çalışmalar içinde olacak,
karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Toplumda göze çarpacak çalışmalar
yapmak istiyorsunuz.
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YENGEÇ
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Kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu dönem oldukça uygundur. Bu dönem kuracağınız iş karlı
bir yatırımı da beraberinde getirecektir. Aile
büyüklerinizin uygun göreceği bir işi seçebilir
veya aileden gelen bir işi seçebilirsiniz. Sizden
yaşça büyük bir kişiyle ortaklık kurabilirsiniz.
Danışmanlık ve yöneticilik yapabilirsiniz. Bu
dönemde baskıcı duygularınızın da ortaya çıkması bazı hatalara neden olacaktır. Sizi eleştirebileceklerini sakın düşünmeyin. Siz oldukça
zeki ve sezgisel davranıyorsunuz. Empati yeteneğiniz doğru kullanacaksınız.Bu ay, ilginç bir
evrensel deneyimden geçiyorsunuz. Sezgisel
yeteneğiniz güçlenecek ve olaylara farklı bir
boyuttan bakacaksınız.

BOĞA
Özellikle yeni tanışacağınız kişilerle iyi ilişkiler
içinde olmaktan mutluluk duyacaksınız. Yine
de, yeniliklere atlamadan biraz beklemelisiniz. Bu nedenle; çevrenin etkisinde kalmadan,
kendi düşünceleriniz doğrultusunda deneyimlerinizi genişletecek başlangıçlar ve fırsatlarla
karşı karşıya kalacaksınız. İç dengenizin size
gerekli olduğu bir dönem. Mantıklı olmak işe
yarayacaktır. İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Popüler çevrelerde
dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya
devam edeceksiniz.

ASLAN
Sorumluluklar sizin üzerinizde yoğunlaşacak.
Başarılarınıza tek başına sahip çıkarken, çevrenizde lider pozisyonunda olmaya devam
edeceksiniz. Farklı düşünüyor, farklı hareket
ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.
Telaşlı, aktif ve heyecanlı bir dönemde bulunuyorsunuz.. Hedefleriniz doğrultusunda bilinçli
hareket etmenin vereceği avantajlı günler sizi
bekliyor. Yaşam parametrelerinin olanakları sizin emrinize sunulmuş durumda. İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler ve kişisel
tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde
olacaksınız. Eğer bu tür grup çalışmalarında
esnek davranmazsanız; düşüncelerinize karşı
tepkiler alabilirsiniz.

İKİZLER
Önemli anlaşmaların alt yapısını hazırlarken,
işinde uzman kişiler karşınıza çıkacak. Güvence
konusu o denli önemli hale gelir ki, sizin için iş
ve kariyerin anlamı elinize geçen para miktarıyla eş değerdir. Yani ne kadar çok kazanıyorsanız kendinizi o denli başarılı hissedebilirsiniz.
İşinizden elde ettiğiniz gelir konusunda oldukça hassas davranabilir, haklarınızı elde etmek
adına girişimci olabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklar nedeniyle asıl güvencenin para
kazanmaktan ve paraya sahip olmaktan geçtiğini düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden korkmayın. Paranın kokusunu uzaktan hissetmelisiniz.
Daha atak ve çevik olmak için, her türlü destek
sizden yana unutmayın. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak.

BAŞAK
İlişkilerinizi denetlemek zorundasınız. Baskıcı tavırlarınızın onları üzmesine rağmen, siz
hiç kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz.
İlişkilerinizde yapıcı, güçlü, fakat denetleyici
olacaksınız. Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu dönem, düşünceler arasında kuşak
farklılığı yüzünden çatışmalar çıkabilir. Yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz belirleyecek, siz
çaba göstereceksiniz. İçinde bulunduğunuz ve
ilgilenmek zorunda olduğunuz her bir konuyu,
kendi özel şartlarınıza göre değerlendirerek bir
zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve
karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Bu konuda, Ay’dan da alacağınız olumlu etkiler size destek verecek.

Kariyerinizle ilgili gerekli hamleleri yapacaksınız. Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere
savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz. Zihinsel faaliyetlerinizi güçlü bir şekilde
dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki kişiler, bu kadar yoğun bir projeyi nasıl yapılandırarak ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler. Çevrenizde sizin
bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız. Özellikle maddi konularda hiç
kimsenin aklına gelmeyen konularda büyük paralar kazanabilirsiniz. Oldukça hırslı bir karakter
yapısıyla politika, ticaret gibi denemediğiniz
konularda başarılı olacaksınız. . Tüm bu olumlu
gelişmelerle birlikte koştururken, ara molalarla harcamalarınızda ki artışlara dikkat etmeyi
unutmayın.

OĞLAK
Birçok projeyle yakından ilgilenecek, iş sahasında ilerlemek adına birçok insanla tanışacak,
yeni ortamlara girecek, zekanızı ve cesaretinizi
gösterebilecek deneyimler yaşayacaksınız. İş
arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler
ve kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız. İş görüşmeleri gündeme gelecektir. Bu hareketlilik o denli fazla
olacaktır ki, sizler bu dönemde sürekli yollarda,
görüşmeler yapan, elinde ajandasıyla notlarını karıştıran bir hale gelebilirsiniz. İşte benim
size tavsiyem bu dönemde girişimci olmanız
fakat bunu yaparken de, dağılmadan, kendinizi
odaklamayı bilerek, kafanızın içindeki fikirleri
ve yaşamınız adına olumlu adımlar atmasını bilerek gerçekleştiriniz.

AKREP
Yenilikler konusunda temkinli olmalısınız. Bu
nedenle; beklentilerinizde yavaşlamalar ve
gecikmeler olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, daha önce üzerinde yoğunlaştığınız
ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce
bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri
de olabilir. Şimdiye kadar düşünmediğiniz konularla aklınız karışabilir. Bazıları da meslekleriyle alakalı değişimlere hazır olmalıdırlar. Bu
dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve
kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz. .. İkna kabiliyetiniz oldukça yüksek seyrediyor. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları
oluşturmakta kullanabilirsiniz.

KOVA
Parasal konularda dikkatli olacağınız bir aydasınız. Karşılıklı işlerde, borçlu duruma düşmekten
kaçının. Ortak kazançlar konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. İhtiyacınız kadar alış-veriş
yapın. Hedeflerinizde yalnızca egolarınızı kullanacaksınız. Gelecek kaygılarınız yüzünden çok
daha fazla çalışacaksınız yeni projeleriniz ortaya çıkacak ve çevresel ilişkilerinizin de katkılarıyla ortak kazanç platformu oluşturacağınız
çalışmaların içinde olacaksınız. Azimli ve hırslı
yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru
kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız. Zor olan hedeflere odaklanacaksınız.
Güçlü bir potansiyel sergilerken, çevrenizle iddialaşacaksınız.

YAY
Gücünüzün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız. Kararlı ve temkinli hareket
etmenize rağmen, aile yakınlarınızın düşüncelerinin de hayatınızda yeri olacaktır. Bazıları
baba mesleğini devir alabilir ve yeniden yapılandırabilirler. Aileden kalan ve atıl vaziyette
bekleyen bazı maddi konuların kazançlı bir şekilde gündem kazanması söz konusu. Bireysel
çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar yapacak
ve yaptığınız yolculukların yurt dışı menşeli olmasına dikkat edeceksiniz. Yenilikler konusunda temkinli hareket edeceksiniz. Çevrenizdeki
kişiler sizin alışkanlıklarınız konusunda tepkisel
davranabilirler fakat düşüncelerinizi inatla savunmanız nedeniyle yetersiz kalacaklar.

BALIK
Sıra dışı değişimlere hazır olun. Parlak zekanız
ve güçlü algılamanız heyecanlarınıza önderlik
edecektir. Hızlı hareket ederken, yerinde duramayan bir imaj sergileyeceksiniz. Ani olaylar
karşısında tepkilerinizin olumlu olması yanlış
ilişkileri de başlatabilir. Enerjinizin akıcı olması
detayları ve küçük ayrıntıları da gözden kaçırmanıza neden olabilir. Güneş size müthiş bir
enerji veriyor. İletişim ve hedefleriniz konusunda oldukça başarılı bir döneme gireceksiniz.
Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir
şekilde gerçekleştireceksiniz. Gücünüzün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız. Yüksek mevki arayışı içindeyseniz dikkatli
olmalı ve karşına çıkan sorunlarla savaşmak
yerine beklemeyi tercih etmelisiniz.
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FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NO
1
NO
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

İSTANBUL
City'S Nişantaşı
Forum İstanbul
Marmara Forum
İstanbul Cevahir
Kanyon
Vialand
Özdilek Park İstanbul
Brandium Ataşehir
Viaport-Asia Outlet
İstinyepark
Trump
M1 Meydan Ümraniye
Palladium Ataşehir
MarmaraPark
Buyaka
Akasya Acıbadem
Zorlu Center
Sapphire Çarşı
Mall Of Istanbul
Astoria
FACEBOOK

BEĞENİ
395.926
395.793
304.628
252.005
227.066
194.111
159.340
107.788
101.345
98.829
94.016
91.612
89.727
87.208
76.803
75.532
74.339
69.316
61.744
59.374

ANKARA

BEĞENİ

ANKAmall
İSTANBUL
ForumNişantaşı
Ankara Outlet
City'S
Gordıon
Kanyon
Acity Outlet
Özdilek
Park İstanbul
Cepa İstanbul
Galleria
Kentpark
Buyaka
Taurus
Capitol
Nata Vega
Outlet
Viaport
Outlet
Next
Level
Vialand
Atlantis
Trump
Anatolium Ankara
İstinyepark
Panora
Astoria
365 AVM Çarşı
Sapphire
Arcadium
Akasya
Acıbadem
Antares Ümraniye
CanPark
Park Vera
Arena
Park
Tepe
Prime
Avenue
Palladium Ataşehir
Kızılay
AVM
Zorlu Center
Bilkent Center
Kozzy
Podium -Ankara
Viaport
MarinaAVM

156.771
TAKİP
149.038
75.170
60.008
55.080
57.999
38.828
54.906
34.692
52.125
34.513
40.906
18.206
35.975
16.162
35.144
11.829
31.575
11.042
27.695
10.649
22.263
9.606
19.658
8.926
17.958
8.466
17.683
7.195
15.955
6.234
14.562
5.292
13.720
5.228
13.570
4.716
11.348
4.673

20 Marmara Forum
NO
1 ANKAmall
NO

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NO
1
NO
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

ANKARA
ANKAmall
Forum Ankara Outlet
Gordıon
Acity Outlet
Cepa
Kentpark
Taurus
Nata Vega Outlet
Next Level
Atlantis
Anatolium Ankara
Panora
365 AVM
Arcadium
Antares
Park Vera
Tepe Prime Avenue
Kızılay AVM
Bilkent Center
Podium Ankara AVM
TIWITTER
DİĞER
Forum Kayseri ANKARA
Mavibahçe AVM
ANKAmall
Forum Mersin
Antares
Forum Gaziantep
Bilkent
Center
ForumPrime
Trabzon
Tepe
Avenue
Espark
Kentpark
Terracity
Nata
Vega Outlet
Gebze
Cepa Center
MarkAntalya
Armada
Antalya Migros AVM
Gordıon
Forum Bornova
Atlantis
Özdilek Park Antalya
Panora
Park Afyon
Acity
Outlet
Prime
Mall Gaziantep
365 AVM
Konya
TaurusKent Plaza
Point Bornova
Arcadium
Deepo Ankara
Outlet Center
Forum
Outlet
Sanko
Park
Next Level
Forum Çamlık
Anatolium
Ankara
Prime Mall
İskenderun
Gimart
Outlet

4.562

20 Park Vera

ANKARA

TAKİP

İSTANBUL

8.724
BEĞENİ

INSTAGRAM
NO
DİĞER
1 Highway OutletANKARA
NO

TIWITTER

BEĞENİ
156.771
149.038
60.008
57.999
54.906
52.125
40.906
35.975
35.144
31.575
27.695
22.263
19.658
17.958
17.683
15.955
14.562
13.720
13.570
11.348

BEĞENİ
122.535
TAKİP
118.037
8.724
110.949
7.483
106.422
6.027
101.384
4.891
101.045
4.796
100.088
3.830
96.948
3.699
87.251
2.697
77.137
2.483
71.387
2.078
69.381
2.039
60.573
2.028
60.316
1.862
60.241
1.702
57.165
1.553
54.981
1.471
51.175
1.430
49.747
1.179
46.811
1.175
736

TAKİP
10.559
BEĞENİ

16
17
18
19
20

FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA
ANKAmall
Forum Ankara Outlet
Gordıon
Acity Outlet
Cepa
Kentpark
Taurus
Nata Vega Outlet
Next Level
Atlantis
Anatolium Ankara
Panora
365 AVM
Arcadium
Antares
Park Vera
Tepe Prime Avenue
Kızılay AVM
Bilkent Center
Podium Ankara AVM

BEĞENİ
156.771
149.038
60.008
57.999
54.906
52.125
40.906
35.975
35.144
31.575
27.695
22.263
19.658
17.958
17.683
15.955
14.562
13.720
13.570
11.348

TIWITTER
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA
ANKAmall
Antares
Bilkent Center
Tepe Prime Avenue
Kentpark
Nata Vega Outlet
Cepa
Armada
Gordıon
Atlantis
Panora
Acity Outlet
365 AVM
Taurus
Arcadium
Forum Ankara Outlet
Next Level
Anatolium Ankara
Gimart Outlet
Park Vera

TAKİP
8.724
7.483
6.027
4.891
4.796
3.830
3.699
2.697
2.483
2.078
2.039
2.028
1.862
1.702
1.553
1.471
1.430
1.179
1.175
736

BEĞENİ
8.805

75.532
74.339
69.316
61.744
59.374

NO
DİĞER
1 Forum KayseriİSTANBUL
NO
Mavibahçe
AVM
12 City'S
Nişantaşı
Forum Mersin
23 Kanyon
4
Forum Gaziantep
3 Özdilek
Park İstanbul
Forum Trabzon
45 Galleria
İstanbul
6
Espark
5 Buyaka
Terracity
67 Capitol
Gebze Center
78 Viaport
Outlet A s i a
9
MarkAntalya
8 Vialand
10
Antalya Migros AVM
9 Trump
11
Forum Bornova
10 İstinyepark
12 Astoria
Özdilek Park Antalya
11
13
Park Afyon
12 Sapphire
Çarşı
14
Prime
Mall
Gaziantep
13 Akasya Acıbadem
15
Konya
Kent
Plaza
14 CanPark Ümraniye
16 Arena
Point Bornova
15
Park
17
Deepo
Outlet
Center
16 Palladium
Ataşehir
18
Sanko
Park
17 Zorlu Center
19 Kozzy
Forum Çamlık
18
20
Prime Mall
İskenderun
19 Viaport
- Marina

BEĞENİ

20 Marmara Forum

4.562

NO
DİĞER
1 Highway Outlet
NO
İSTANBUL
Sera Kütahya
12 Zorlu
Center
Kayseri Park
AVYM
23 Brandium
Ataşehir
4
Deepo
Outlet
Center
3 Vialand
5
Terracity
4 Kanyon
Gebze
56 Mall
OfCenter
Istanbul
7
Korupark
AVM
6 Galleria İstanbul
Özdilek Park Antalya
78 Viaport-Marina
AVM
9
Malatya Ümraniye
Park
8 CanPark
10
Espark Venezia Outlet
9 Viaport
11
Forum Gaziantep
10 Viaport-Asia
Outlet
12
Antalya
Migros
11 Forum İstanbul AVM
13 Torium
Palladium Antakya
12
14 Akasya
Forum Acıbadem
Mersin
13
15
Yeşilyurt
AVM
14 City'S Nişantaşı
16
Agora
AVM
15 İstinyepark
17 Astoria
Sanko Park
16
18
Zafer Plaza
17 Starcity
Outlet Center
19
Ceylankaravil
Park
18 Maltepe Park AVM
20
Forum
Bornova
19 Rings

TAKİP

20 Capitol

INSTAGRAM
NO
ANKARA
1 Gimart Outlet

Akasya Acıbadem
Zorlu Center
Sapphire Çarşı
Mall Of Istanbul
Astoria

NO
1 Terracity

122.535
TAKİP
118.037
75.170
110.949
55.080
106.422
38.828
101.384
34.692
101.045
34.513
100.088
18.206
96.948
16.162
87.251
11.829
77.137
11.042
71.387
10.649
69.381
9.606
60.573
8.926
60.316
8.466
60.241
7.195
57.165
6.234
54.981
5.292
51.175
5.228
49.747
4.716
46.811
4.673

10.559
BEĞENİ
7.992
24.211
5.646
10.677
4.461
10.399
4.174
7.322
3.962
6.882
3.723
6.560
3.713
5.395
3.360
4.997
3.115
4.201
2.713
4.170
2.672
4.037
2.403
3.899
2.386
3.634
2.198
3.373
2.140
2.974
2.139
2.632
2.086
2.595
2.074
2.420
1.814
2.307
2.282

DİĞER

BEĞENİ
8.059

1
1
1
1
2

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

16
18
17
19
18
20
19
20
NO
1
NO
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

Palladium Ataşehir
KızılayCenter
AVM
Zorlu
Bilkent
Kozzy Center
Podium -Ankara
Viaport
MarinaAVM
Marmara Forum
TIWITTER
ANKARA
ANKAmall
İSTANBUL
Antares
Zorlu Center
Bilkent Center
Brandium
Ataşehir
Tepe Prime Avenue
Vialand
Kentpark
Kanyon
Nata Of
Vega
Outlet
Mall
Istanbul
Cepa İstanbul
Galleria
Armada
Viaport-Marina
AVM
Gordıon
CanPark Ümraniye
Atlantis Venezia Outlet
Viaport
Panora
Viaport-Asia
Outlet
Acity Outlet
Forum
İstanbul
365 AVM
Torium
Taurus Acıbadem
Akasya
Arcadium
City'S
Nişantaşı
Forum
Ankara Outlet
İstinyepark
Next
Level
Astoria
Anatolium
Ankara
Starcity
Outlet
Center
Gimart
Outlet
Maltepe Park AVM
Park Vera
Rings

20 Capitol
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INSTAGRAM

ANKARA
Gimart Outlet
ANKAmall
Podium Ankara AVM
Nata Vega Outlet
Gordıon
Kentpark
Acity Outlet
Next Level
Cepa
Atlantis
Tepe Prime Avenue
Taurus
Armada
Arcadium
Panora
Antares
Bilkent Center
Park Vera
Kızılay AVM
365 AVM

5.292
13.720
5.228
13.570
4.716
11.348
4.673
4.562

TAKİP
8.724
BEĞENİ
7.483
24.211
6.027
10.677
4.891
10.399
4.796
7.322
3.830
6.882
3.699
6.560
2.697
5.395
2.483
4.997
2.078
4.201
2.039
4.170
2.028
4.037
1.862
3.899
1.702
3.634
1.553
3.373
1.471
2.974
1.430
2.632
1.179
2.595
1.175
2.420
736
2.307
2.282

BEĞENİ
8.805
8.034
3.356
3.048
2.486
2.389
2.299
2.271
2.146
2.086
1.963
1.665
1.539
1.420
1.341
1.207
850
736
547
407

16
18
17
19
18
20
19
20
NO
1
NO
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

Forum Ankara Outlet
SankoLevel
Park
Next
Forum
Çamlık
Anatolium
Ankara
Prime
Mall
İskenderun
Gimart Outlet
Park Vera
INSTAGRAM
DİĞER
Highway OutletANKARA
Sera Kütahya
Gimart
Outlet
Kayseri Park AVYM
ANKAmall
Deepo Outlet
Center
Podium
Ankara
AVM
Terracity
Nata Vega Outlet
Gebze Center
Gordıon
Korupark AVM
Kentpark
Özdilek
Park Antalya
Acity
Outlet
Malatya
Park
Next
Level
Espark
Cepa
Forum Gaziantep
Atlantis
Antalya
Migros
AVM
Tepe
Prime
Avenue
Palladium Antakya
Taurus
Forum Mersin
Armada
Yeşilyurt AVM
Arcadium
Agora AVM
Panora
Sanko Park
Antares
Zafer Plaza
Bilkent
Center
Ceylankaravil
Park
Park
Vera
Forum AVM
Bornova
Kızılay

20 365 AVM
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DİĞER
Terracity
Mavibahçe AVM
Park Afyon AVM
Point Bornova
Forum Gaziantep
Antalya Migros AVM
Forum Mersin
Malatya Park
Symbol AVM
Korupark AVM
Forum Bornova
Highway Outlet
Bursa Kent Meydanı
Deepo Outlet Center
Sera Kütahya
Agora İzmir AVM
Sanko Park
Gebze Center
MarkAntalya
Zafer Plaza

1.471
51.175
1.430
49.747
1.179
46.811
1.175
736

TAKİP
10.559
BEĞENİ
7.992
8.805
5.646
8.034
4.461
3.356
4.174
3.048
3.962
2.486
3.723
2.389
3.713
2.299
3.360
2.271
3.115
2.146
2.713
2.086
2.672
1.963
2.403
1.665
2.386
1.539
2.198
1.420
2.140
1.341
2.139
1.207
2.086
850
2.074
736
1.814
547
407

BEĞENİ
8.059
7.938
6.863
6.366
4.694
4.191
4.006
3.396
3.276
2.612
2.492
2.218
2.211
2.088
1.946
1.722
1.687
1.664
1.574
1.497
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SOSYAL SORUMLULUK MU? YOKSA SOSYAL YALAN PROJELERİ Mİ?

Değerli okuyucularımız bu sayımızda sosyal
sorumluluk projelerine değinmek istiyorum.
Özellikle son günlerde etkinlikler içine sosyal
sorumluluk projeleri eklemek yada finaline bir
sosyal sorumluluk vurgusu eklemek diye bir yeni
trendimiz var. Sosyal sorumluluk kavramında
en önemli eksik bence etkinlik sonunda iş
sonucunun ölçülemez olması ve yorumlar ile
değerlendirilmesidir. Sosyal sorumluluk nedir?
Niye yapılır? Nasıl yapılır? Bu kavramlardan
biraz uzaklaşarak basında ne kadar yer alır?
Kapı girişimize ne katkı sağlar? İç müşteri ve
dış müşterilerimiz tarafından nasıl algılanır
şeklinde ki kavramlar ile seçiliyor. Yapılan işin
oluşturduğu katma değer analizi yapılmıyor.
Kadına şiddete hayır t-shirtleri giyen ünlülerin
resim sergisini yapalım. Yapalım da , bu
resimleri gördükten sonra kaç kadın şiddete
maruz kalmaktan kurtulacak? Ya da kaç ayı
kadına şiddeti sonlandıracak? cevap veriyorum
kocaman bir sıfır, Ünlüleri AVM içine toplayalım
downsendromlu çocuklar ile fotoğraf çektirelim.
Sonuç? Down sendromu için nasıl bir çözüm

Yapılan bu etkinliklerde sanatçılara para
kazanıyor, organizasyon firmaları para kazanıyor
ama dezavantajlı gruplar veya sosyal yalan
için kullanılan mağdurlar hiçbir şey. Yapılması
gereken ise çok basit proje kararı verilmesi
aşamasında sonuçlarının da istenmesi.

Orada yaşadığım bir olayı hiç unutamıyorum 6
yaşında ki bir mahkum çocuğu ilk defa hayatında
bizim getirdiğimiz pastayı yedi ve sordu burada
niye böyle bir şey bize vermiyorlar diye? Bu bir
sonuçtur. Amaca ulaşmaktır. Yada 212 İstanbul
Power Outlet de yapılan bir etkinlik sonrası
toplanan para ile Mardin’de devlet hastanesinde
açılan yeni doğan ünitesine kuvez almak suretiyle
erken doğan çocukları Mardin’den Diyarbakır’a
göndermek yerine orada müdahale edilmesini
sağlayarak yeni doğan yüzlerce çocuğun hayata
tutunmasına vesile olmak..işte bu da bir sonuçtur.

İki tane örnek çalışmayı sizinle paylaşmak
istiyorum. Yıllar önce Takvim gazetesinde
Hicran Aygün’ün organize ettiği “Güneşe
Hasret Çocuklar” projesini takip ettim. Bu
projede Bakırköy kadın tutukevinde yer alan
mahkumların çocuklarına yönelik bir çalışma
yapıldı. Bir çok beyaz yakalı, çocuk bezi, çikolata,
süt oyuncak gibi çeşitli malzemeler topladı ve
tutukevine götürdü orada çocuklar ile güzel
bir etkinlik yapıldı iş öyle büyüdü ki dönemin
adalet bakanı M.Ali Şahin’de etkinliğe katıldı.

25 Bin TL vererek bir ünlüyü getirip resim
çektirmek ona söyleşi yaptırmak yada 50 Bin
TL karşılığı bir popçuya kitap toplatmak ve
bu kitapların kaybolmasını seyretmek ,üç dizi
oyuncusuna t shirt giydirmek ve resim çektirmek
ise sosyal yalan projesine taşeronluk yapıp, halkın
zekasıyla dalga geçmektir. Sosyal sorumluluk
projesine karar verirken birilerini zengin etmek
ve aradan nemalanmak yerine sorumluluk
sahibi bir yönetici duruşuyla karar verilmeli diye
düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

platformu oluştu? Ünlüleri çağıralım şarkı
söylesinler kitap toplasınlar ve bu kitapları
doğuda bir okula yollayalım . Yıllardır toplanan
kitaplar bir araya gelse dünyanın en büyük
kütüphanesi kurulurdu inanın.
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C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü
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2.0 DİZEL MOTOR YENİ DISCOVERY SPORT
Land Rover Discovery model ailesinin en
yeni üyesi Land Rover Discovery Sport,
2.0 Dizel Ingenium Motor seçeneği ile
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıların’da.
Yeni Land Rover Discovery Sport, 2.0 LT
dizel motor seçeneğine de kavuştu. Land
Rover tarafında azaltılmış CO2 emisyonu ve
düşük yakıt tüketimi ile birlikte etkileyici tork
ve güç çıkışları sunmak üzere tasarlanan yeni
2.0 LT dört silindirli Ingenium serisi dizel
motorlar iki farklı güç çıkışı ile sunuluyor. İlk
seçenek 150 hp güç ve 380 Nm tork üretiyor,
diğer daha güçlü versiyon 180 hp güç ve 430
Nm tork değerlerine sahip. Hem manuel
hem de otomatik şanzımnan ile alınabilen
2.0 LT dizel motorlardan 150 hp’lik olanı
Land Rover Discovery Sport’un ortalama
4.9 LT tüketim ve 129 gr / km’lik emisyon
değerlerine ulaşmasına imkan veriyor. Yüksek
performanslı Discovery Sport ise 180 hp’lik
motora, otomatik şanzımana ve 5 koltuklu
oturma düzenine sahip. Bu araç 0’dan 100
km/s hıza 8.9 saniye ivmelenebilirken, 188
km / s hıza çıkabiliyor.

Yeni Discovery Sport Hakkında
•Geleneksel beş koltuklu SUV'lara göre daha
kompakt bir yapıya ve modele çok yönlülük katan
5+2 koltuğa sahiptir.
•Yol çevikliği ve arazi kapasitesi için yepyeni çok
bağlantılı arka aksa ek olarak yüksek seviyede
kalite ve geniş iç mekan sunar.
•SE, HSE ve HSE Luxury olarak 3 donanım
paketi ile satışa sunulur ve diğer donanım
seçenekleri ile kişiselleştirilir.
•Black Tasarım Paketi ile siyah ızgara, çamurluk
havalandırmaları, yan aynalar, kaput üzerinde
siyah Discovery yazısı ve bagaj amblemi ile 19 inç
veya 20 inç parlak siyah alaşım jant sunulur.
•ED4 turbo diesel modelinin CO2 emisyonu
119g/km CO2.
•Yüksek verimliliğe sahip dokuz ileri otomatik
şanzımana sahiptir.
•Active Driveline özelliği iki ve dört çeker
seçenekleri arasında kusursuz bir geçiş sağlayarak

emisyonu azaltır ve yol ve arazi sürüş kapasitesini
artırır.
•Optimize edilmiş bir yaklaşım ile her türlü arazi
koşuluna uygun rakipsiz performans, yaklaşma
ve rampa açıları ile birlikte Terrain Response® ve
Wade Sensing™ teknolojisi sunar.
•Optimize edilmiş elektrik takviyeli direksiyon
sistemi ile bağlantılı yol tutuşu, MagneRide™
amortisörler ve Frenlemeli Tork Yönlendirme
bulunuyor.
•Sınıfının lideri yaya hava yastığı, yaya koruma
düzeyini artırır.
•Bağımsız Acil Durum Freni sürücünün
çarpışmaları önlemesine yardımcı olur.
•Sezgisel kontroller ve arttırılmış bağlantı kalitesi
ile yepyeni 8 inçlik dokunmatik ekrana sahip
bilgi/eğlence sistemi yer alıyor.
•Maksimum güvenlik ve kullanım kolaylığı için
Head Up Display önemli sürüş bilgilerini ön
cama yansıtır.

MOTTOCAR
Haberler / MOTTOCAR

2.0 LT dizel Ingenium motor alternatifi ile

Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında!
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Yeni Land Rover Discovery Sport
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MOTTOCAR / Haberler

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2016’DAN UMUTLU
İşte 2015 yılında marka ve modellerine göre
otomobillerin satış rakamları:
A Segmenti Hatchback araçlardan 2015 yılında;

Hyundai i10 3 bin 95 adet, Citroen C1 377 adet, Fiat
500 233 adet, Kia Picanto 185 adet, Fiat Panda 182 adet,
Smart Forttwo 88 adet, Opel Adam 40 adet, Alfa Romeo
Mito 13 adet, Skoda Citigo 1 adet satıldı.

B Segmenti Sedan araçlardan 2015 yılında;

Mustafa Doğan

İletişim: md@markaanahtari.com
2015 yılını yüksek satış rakamları ile kapatan
otomotiv sektörü, 2016 yılından umutlu.
Ülkemizde uygulanan yüksek vergi oranlarına
rağmen başarılı satış grafikleri yakalayan
markalar, 2016 yılı için yeni modellerine ve
bir önceki yıl piyasaya çıkarttıkları modellerin
yeni motor ve aksesuar paketlerine
güveniyor.
2015 Yılı Satış Rakamları...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam
pazarı, 2015 yılında bir önceki yıla göre %26.1
artarak 968.017 adet olarak gerçekleşti. 2014
yılında 767.681 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
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Otomobil satışları, 2015 yılında bir önceki yıla
göre %23.54 artarak 725.596 adete yükseldi. 2014
yılında 587.331 adet satışa ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılında geçen yıla
göre %34.42 oranında artarak 242.421 adete ulaştı.
Geçen yıl 180.350 adet satış yapılmıştı.
2015 yılında otomobil pazarı motor hacmine göre
incelendiğinde, en yüksek paya %95,93 oranıyla
yine 1600cc altındaki otomobiller 696.076 adet ile
sahip oldu. Ardından %3,18 pay ile 1600-2000cc
aralığındaki otomobiller ve %0,87 pay ile 2000cc
üstü otomobiller yer aldı.
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2015 yılında otomatik şanzımanlı otomobil
satış adetleri 2014 yılına göre %37,77 arttı.
2015 yılı otomobil satış adetleri geçen yıl ile
kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil
satışlarının payı %44,75’den %49,90’ya (362.108
adet) yükseldi.
Pazarın %82,90’ını yine vergi oranları düşük
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar
oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde,
en yüksek satış adetine %52,11 pay alan C
(378.141 adet) segmenti ve ardından %30,21 pay
ile B (219.181 adet) segmenti ulaştı.
2015 yılında dizel otomobil satışları geçen yıla
göre %22,25 oranında arttı. 2015 satış adetleri,
2014 yılı ile kıyaslandığında, dizel payı %62,44’den
%61,78’e (448.304 adet) geriledi.

Renault Symbol 23 bin 922 adet, Hyundai Accent Blue
13 bin 177 adet, Peugeot 301 10 bin 970 adet, Citroen
C-Elysee 10 bin 914 adet, Skoda Rapid bin 974 adet,
Seat Toledo bin 849 adet, Mitsubishi Attrage 410 adet,
Kia Rio Sedan 142 adet satıldı. Hatchback araçlardan
2015 yılında; Renault Clio 26 bin 468 adet, Hyundai i20
22 bin 142 adet, Volkswagen Polo 21 bin 651 adet, Opel
Corsa 13 bin 188 adet, Dacia Sandero 11 bin 516 adet,
Ford Fiesta 10 bin 777 adet, Seat İbiza 5 bin 375 adet,
Toyota Yaris 5 bin 40 adet, Peugeot 208 3 bin 854 adet,
Kia Rio 3 bin 520 adet, Nissan Micra 2 bin 588 adet,
Skoda Fabia bin 830 adet, Fiat Grande Punto bin 350
adet, Mini Cooper bin 174 adet, Citroen C3 580 adet,
Honda Jazz 222 adet, Mistubishi Space star 190 adet,
Tata Vista 168 adet, Audi A1 145 adet, Citroen DS3 48
adet, Renault Zoe 36 adet, Mini John Cooper Works
23 adet, Suzuki Swift 11 adet satıldı. Station araçlardan
2015 yılında; Renault Clio Sport Tourer 4 bin 609 adet,
Seat İbiza ST 547 adet, Skoda Fabia Combi 4 adet satıldı.
MPV araçlardan 2015 yılında; Fiat 500L 2 bin 81 adet,
Ford B-Max 405 adet, Nissan Note 85 adet, Opel Meriva
38 adet, Skoda Roomster 5 adet satıldı. SUV araçlardan
2015 yılında; Opel Mokka 5 bin 243 adet, Renault
Captur 3 bin 902 adet, Nissan Juke 2 bin 878 adet,
Peugeot 2008 2 bin 496 adet, Jeep Renegade 2 bin 191
adet, Citroen C4 Cactus bin 883 adet, Fiat 500X bin 257
adet, Mazda CX-3 547 adet, Ssangyong Tivoli 414 adet,
Kia Soul 304 adet satıldı.

C Segmenti Sedan araçlardan 2015 yılında; Fiat

Linea 35 bin 41 adet, Toyota Corolla 34 bin 961 adet,
Renault Fluence 33 bin 764, Ford Focus sedan 25 bin
860, Volkswagen Jetta 21 bin 535 adet, Opel Astra Sedan
13 bin 205 adet, Honda Civic Sedan 10 bin 865 adet,
Skoda Octavia 9 bin 996 adet, Audi A3 Sedan 7 bin 29
adet, Fiat Egea 5 bin 674 adet, Mercedes CLA 4 bin 889
adet, Hyundai Elantra bin 418 adet, Mazda3 Sedan 735
adet, Proton Gen2 305 adet, Mitsubishi Lancer 78 adet,
Chery Niche 73 adet, Geely Emgrand 25 adet satıldı.
Hatchback araçlardan 2015 yılında; Volkswagen Golf
24 bin 400 adet, Opel Astra 11 bin 660 adet, Seat Leon
8 bin 577 adet, Toyota Auris 5 bin 872 adet, BMW
1 Serisi 5 bin 275 adet, Hyundai i30 4 bin 600 adet,
Renault Megane 4 bin 543 adet, Audi A3 4 bin 441 adet,
Mercedes A Serisi 3 bin 282 adet, Peugeot 308 3 bin 10
adet, Skoda Rapid Spaceback 2 bin 190, Kia Cee’d bin
660 adet, Volvo V40 bin 443 adet, Citroen C4 bin 421
adet, Ford Focus bin 260 adet, Alfa Romeo Giulietta 833
adet, Volvo V40 Cross Country 712 adet, Volkswagen
Beetle 628 adet, Mazda3 hatchback 257 adet, Proton
Gen2 195 adet, Honda Civic hatchback 175 adet,
Citroen DS4 148 adet, Chery Chance 86 adet, Audi S3
53 adet, Fiat Bravo 14 adet, Toyota Prius 3 adet satıldı.

Station araçlardan 2015 yılında; Seat Leon ST 322 adet,
Ford Focus Station 322 adet, Kia Cee’d Sportswagen
294 adet, Renault Megane Sport Tourer 253 adet, Skoda
Octavia Combi 79 adet, Opel Astra Sports Tourer 44
adet satıldı. MPV araçlardan 2015 yılında; Dacia Lodgy
5 bin 371 adet, Mercedes B Serisi bin 544 adet, Ford
C-Max 965 adet, BMW 2 Serisi 946 adet, Citroen C4
Picasso 884 adet, Toyota Verso 731 adet, Peugeot 5008
222 adet, Seat Altea XL 191 adet, Renault Scenic 101
adet, Opel Zafira Tourer 45 adet satıldı. SUV araçlardan
2015 yılında; Nissan Qashqai 17 bin 413 adet, Dacia
Duster 15 bin 268 adet, Kia Sportage 7 bin 607 adet,
Volkswagen Tiguan 5 bin357 adet, Honda CR-V 4
bin 904 adet, Renault Kadjar 3 bin 877 adet, Hyundai
Tucson 3 bin 221 adet, Hyundai ix35 2 bin 755 adet,
Mercedes GLA bin 741 adet, Skoda Yeti bin 693 adet,
Ford Kuga bin 501 adet, Audi Q3 bin 81 adet, Peugeot
3008 995 adet, BMW X1 898 adet, Subaru Forester 735
adet, Subaru XV 627 adet, Mitsubishi ASX 605 adet,
Mini Countryman 542 adet, Toyota Rav4 311 adet,
Range Rover Evoque 270 adet, Chery Tiggo 235 adet,
Mazda CX-5 171 adet, Suzuki Sx4 S-Cross 166 adet, Jeep
Compass 160 adet satıldı.

D Segmenti Sedan araçlardan 2015 yılında;
Volkswagen Passat 30 bin 167 adet, Mercedes C
Serisi 10 bin 465 adet, BMW 3 Serisi 9 bin 180
adet, Skoda Superb 4 bin 316 adet, Audi A4 3
bin 511 adet, Opel Insignia 3 bin 501 adet, Volvo
S60 3 bin 456 adet, Ford Mondeo 2 bin 219 adet,
Peugeot 508 bin 234 adet, Toyota Avensis 978
adet, Renault Latitude 271 adet, Jaguar XE 175
adet, Citroen C5 165 adet, Honda Accord 72 adet,
Mazda6 49 adet, Infiniti Q50 24 adet, Hyundai i40
12 adet, Kia Optima 1 adet satıldı.
SUV araçlardan 2015 yılında; Nissan X-Trail 3 bin
457 adet, BMW X3 bin 333 adet, Jeep Cherokee
785 adet, Volvo XC60 661 adet, Audi Q5 437 adet,
Porsche Macan 358 adet, Mercedes GLK 317 adet,
Mercedes GLC 274 adet, Land Rover Discovery
Sport 259 adet, Subaru Outback 235 adet, BMW
X4 177 adet, Kia Sorento 160 adet, Ssangyong
Rexton W 137 adet, Jeep Wrangler 117 adet, Fiat
Freemont 109 adet, Mitsubishi Pajero 57 Hyundai
Santa Fe 40 adet, Mitsubishi Outlander 26 adet
satıldı.
E Segmenti Sedan araçlardan 2015 yılında; BMW

5 Serisi 8 bin 316 adet, Mercedes E Serisi 6 bin 571 adet,
Audi A6 bin 785 adet, Volvo S80 393 adet, Jaguar XF
107 adet, Maserati Ghibli 43 adet, Bentley Mulsanne 1
adet satıldı.

F Segmenti SUV araçlardan 2015 yılında; BMW

X5 bin 331 adet, Range Rover Sport 512 adet, Range
Rover 435 adet, Porsche Cayenne 356 adet, Jeep Grand
Cherokee 254 adet, Volvo XC90 246 adet, Volkswagen
Touareg 205 adet, Audi Q7 143 adet, Mercedes M Serisi
125 adet, Land Rover Discovery 101 adet, Mercedes
GLE Coupe 99 adet, Toyota Land Cruiser 99 adet,
Mercedes G Serisi 78 adet, BMW X6 75 adet, Mercedes
GL Serisi 74 adet, Infiniti QX70 20 adet, Infiniti FX 3
adet satıldı.
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HEYECAN VE EĞLENCENİN BULUŞMA NOKTASI:

SONY ACTION CAM SNOWBOARD FESTİVALİ
13-14 Şubat 2016 tarihleri arasında Uludağ’da düzenlenen Sony Action Cam Snowboard Festivali hem ödüllü
yarışması hem de eğlenceli partileri ile katılımcılara unutulmayacak bir hafta sonu yaşattı.

S

ony Action Cam Snowboard Festivali, 13-14
Şubat 2016 tarihleri arasında Uludağ Beceren
Otel’de gerçekleştirildi. Sony Action Cam’in
düzenlediği, Land Rover Experience işbirliği
ile hayata geçirilen festival kapsamında, 13
Şubat Cumartesi günü Beceren Cafe önündeki
pistte, katılımcıların, karın yanısıra farklı objeler
üzerinde zıplama, kayma gibi marifetlerini
sergiledikleri ‘Rail Jam’ formatında Freestyle
Snowboard yarışı yapıldı. Heyecan ve eğlencenin
dorukta olduğu bir saat süren yarış boyunca,
18 kişi SONY Action Cam ve Land Rover
Experience için tasarlanan 5 farklı engelden en iyi
atlayışlarını yapmaya çalıştı.

En iyi atlayışı yapan ilk üç kişi sırasıyla Deniz
Altınok, Süleyman Atlı ve Kerem Gürdal oldu.
Birinci PlayStation®4 ve DC marka snowboard,
ikinci HDR-AS50 model Action Cam ve DC
marka snowboard bağlama ve üçüncü ise Sony
kulaklık ve DC marka mont kazandı. Yarıştan
sonra Beceren Cafe’de düzenlenen after ski parti
ile performans sergilediği parti, eğlencenin
dozunu arttırdı ve katılımcıların festival keyfini
ikiye katladı.
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İlk üçe girenler birbirinden güzel ödüllerin
sahibi oldu!
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BAHAR AYLARINDA HASSAS CİLTLERDE EGZAMA RİSKİ ARTIYOR
Cilt sağlığının mevsim geçişlerinden olumsuz yönde etkilenmemesi için
cilt tipini çok iyi bilmek gerekiyor. Mevsim koşullarına uygun cilt bakımı
yapılması ve kullanılan bakım ürünlerinin yılda iki kez gözden geçirilmesi
dış faktörlerin olumsuz etkisini en aza indiriyor. Özellikle hassas cilt yapısı
olanların uzman yardımı alması büyük önem taşıyor.
Zeytinyağı içeren kremler cildi parlaklık veriyor
Soğuk havalar cildin nemini azaltır ve bunun sonucunda cilt kurur, ölü
hücreler oluşur. Bu ölü hücreler gözenekleri kapatır ve kapanan gözenekler
de sivilceye neden olur. Kurumayı önlemek için hassas yıkama jelleri
kullanılmalı ancak nemlendiriciler daha yoğun tercih edilmelidir. Özellikle
hyaluronik asit, shea yağı ve zeytinyağı içeren kremler cilde parlaklık verir.
Aşırı sıcak sudan uzak durulmalı
Kış aylarında ciltteki tüm yağ tabakasını alacağı için aşırı sıcak sudan
kaçınılmalı ve ılık su ile duş alınmalıdır. Duş süresi 10 dakikayı
geçmemelidir. İçinde bulunulan ortamında nem oranına da dikkat
edilmelidir. Kan dolaşımını artırmak için hareket edilmeli, bol su içilmeli
ve iyi beslenilmelidir. Yoğun peelinglerden uzak durulmalı, meyve asitli
peelingler tercih edilmelidir.
Hassas ciltler kışın da güneş koruyucu kullanmalı
Sorunlu ve lekelenmeye meyilli ciltler kış aylarında da güneş koruyucu
krem sürmeyi ihmal etmemelidir. Kış aylarında da artık zararlı güneş
ışınları ile temas edilebilmektedir. Özellikle kayak yapmaya gidenlerin
güneş ve aşırı soğuk nedeniyle cildinde yanıklar oluşabilir. Mutlaka güneş
koruyucu krem kullanılmalı ve asla ihmal edilmemelidir.
Hafif peelingler ile cildinizi bahara hazırlayın
Cilt tipi iç ve dış faktörlerin etkisiyle zaman içerisinde değişiklik

gösterebilir. Hava koşullarına uygun ürünlerle bakım yapılmadığı takdirde
cilt matlaşabilir, yağlanabilir ve sivilcelenebilir. Özellikle kıştan bahara
geçerken cildin kuru ve mat bir yapıya sahip olacağı unutulmamalıdır. Bu
nedenle kışın ciltte oluşan ölü tabakayı atmak ve cildi bahara hazırlamak
için hafif peelingler yapılmalı, su bazlı nemlendiricilerle de bakım
tamamlanmalıdır.
Alerjik bünyeli kişiler baharda dikkatli olmalı
Mevsim değişikliklerinden ısı değişimiyle birlikte en fazla etkilenen hassas
ciltler olmaktadır. Özellikle ilkbaharda, ısı değişimine uyum sağlamaya
çalışan vücut ve artan alerjenler de cildi olumsuz yönde etkilenmektedir.
Alerjiye yatkın olan kişilerde havada artan alerjenlerin etkisiyle kanda da
alerjenler artar. Kandaki bu artış cilt dengesini de etkiler. Ciltte kızarıklık,
döküntü ve yanma hissi olabilir. Gerekli önlemler alınmazsa egzama
oluşumuna da ilerleyebilir.
Her cildin tonik ihtiyacı olmayabilir
Yılda iki kez kullanılan cilt bakım ürünleri gözden geçirilmelidir. Az ve öz
ürün kullanılmalı ve doktor önerisiyle cilt bakım ürünleri alınmalıdır. Her
cildin tonik ihtiyacı olmayabilir. Özellikle nemlendirici seçimi mevsime
uygun olmalıdır. Kışın daha yoğun, yazın daha losyon gibi su bazlı
nemlendiriciler kullanılmalıdır. Genel anlamda bunlara bile dikkat edilse
cilt mevsim değişimlerinden daha az etkilenir.
Cildin bahar alerjenlerinden olumsuz etkilenmemesi için…
•Agresif cilt bakım şeklinden uzak durulmalıdır.
•Cilt tipi yağlı bile olsa kimyasal peeling ve aşırı kurutucu tonikler
kullanılmamalıdır.
•Hassas ciltler için olan köpük kıvamında yıkama jelleri ile cilt
temizlenmelidir.
•Nemlendiricilerin alkolsüz, parfümsüz ve parabensiz olmasına dikkat
edilmelidir.
•Stres mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
•İyi beslenilmelidir.
•Alerjenlerden uzak durulmalıdır.
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Sıcak havalar sivilce ataklarına neden olabilir
Yaz aylarında cilt bakımının daha kolay olacağı düşünülse de sıcak havalar
birçok cilt sorununu beraberinde getirebilir. Akne tedavisi gören kişiler
yaz aylarında güneş ışınlarına dikkat etmelidirler. Bazı kişilerde güneş,
sivilceleri kuruturken bazı kişilerde tam tersi etki yaratabilir. Özellikle
aşırı terleyen ve gözenekleri tıkanan kişilerde sivilce oluşumu artabilir.
Yeterli temizliği yapılmayan havuzları sık kullananlarda klor aknesi
görülebilmektedir.
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Duş sonrası granüllü peeling yapılabilir
Yaz aylarında cilt daha fazla soyulabilir. Bu nedenle de daha sık
peeling yapılabilir ya da soyucu nitelikte olan ürünler yıkama jellerine
karıştırılabilir. Duşlardan sonra granüllü, fiziksel peeling de yapılabilir. Yaz
aylarında nemlendirici seçimi de önemlidir. Öncelikle sıcak havalarda cildi
daha az nemlendirmek gerekir, hatta kimi cilt tiplerinin nemlendirilmeye
bile ihtiyacı olmayabilir. Seçilen nemlendiricinin ya da serumların ise su
bazlı olmasına dikkat edilmelidir.

Uz. Dr. Eneida Kote

Memorial Şişli Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı

Güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkılmamalı
Sağlıklı bir cilt için güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir. Hiçbir
cilt tipinde sorun yaratmayacağı için en az 30 koruma faktörlü ve su bazlı
güneş koruyucular tercih edilmelidir. Sadece güneş koruyucu kremler
de korunmada yeterli olmamaktadır. Şapka, gözlük ve giyim gibi fiziksel
koruyuculara da dikkat edilmelidir. Bronzlaşmanın cilde zarar verdiği ve
güneşin yaşlandırdığı unutulmamalıdır. Yaz aylarında alkol tüketimi de
sınırlanmalıdır.
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