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Oh yaz geldi!
Nihayet beklenen mevsimdeyiz.
Tatil planları, alışveriş hareketi, Ramazan ayı derken yaz geldi.
Tekrar ettiğimiz bir çok konu, yeni arayışlarımız, yaz için projelerimiz,
heyecanımız, güneşin enerjisi hepsi umut dolu.
Sektörün önemli dergisi olarak bizde yaz ayının tüm renklerini bu ay ki sayımızda
karşınıza getiriyoruz.
Yaz geldiğinde bilinenin aksine, alışveriş merkezlerinin yaşam alanlarında
hareket artar. İnsan trafiği çoğalır. Ama bunu en iyi değerlendiren her zaman
söylüyorum iyi bir algı ve marka çalışmasıyla kazanır.
Gelelim Ramazan ayında ‘’İftar’’ çalışmalarına.
Yemek katları veya yemek alanlarına bu dönem çok iş düşüyor.
Hızlı, pratik ve güler yüzlülük en çok ihtiyaç duyulan konu.
Etkinlik planlamasında ise yıllar önce bir çok AVM’nin yaptığı ve bana göre
bir duygusal hata olarak düşündüğüm sanatçılı sosyal yardım projeli iftar yemekleri.
Bir sanatçı ile anlaşılıp, bir yardım kuruluşu ortak edilip AVM içinde yapılan iftar
yemeği. Bu etkinliklerde bir tek sanatçının magazin basınında haberi çıkmasından
başka bir işe yaramıyor. Ne o yardım kuruluşuna ne de o işi düzenleyen AVM’ye
katkısı yok. Biraz sert oldu farkındayım. Ancak bu her yıl yaşanan bir talihsizlik
gibi geliyor bana.
Eğer ki iyi bir yardıma imza atılacaksa gerçekten bunun PR çalışması için değil,
amaca hizmet edecek bir planlama olmasından yanayım.
Güzel bir yaz diliyorum...
İyi Okumalar!

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.
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ÜNLÜ YAZAR KAHRAMAN TAZEOĞLU
PARK AFYON AVM’DE KİTAPLARINI İMZALADI
Kahraman Tazeoğlu, Park Afyon AVM’de düzenlenen imza gününde
okurlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören etkinlikte Usta yazar ve şair, tüm
okurlarıyla tek tek ilgilendi.

10 Eylül 2015 de hayata merhaba diyen Park
Afyon AVM, şehrin tam merkezindeki konumu,
güçlü marka karması, yenilikçi mimarisi, etkin
yönetim anlayışı ile şehrin yeni alışveriş, buluşma
ve eğlence noktası; afyonluların yaşamının
vazgeçilmez bir parçası oldu.
Afyonkarahisarlı işadamlarının yerel sermaye ve
emek birlikteliğini ortaya koyarak oluşturdukları
Afyon Girişim A.Ş.’nin bir yatırımı olan Park
Afyon Alışveriş Merkezi’nin kiralaması ve
yönetimi ECE Türkiye tarafından yapılıyor.
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Açıldığı günden beri bir çok ünlü simayı
afyonlularla buluşturan Park Afyon
AVM Yönetimi, 22 Mayıs da ünlü şair ve
yazar Kahraman Tazeoğlu’nu buluşturdu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
düzenlediği imza etkinliğinde ünlü yazar
hayranlarıyla tek tek ilgilendi ve bol bol sohbet
etti. D&R önünde yapılan imza etkinliği
D&R’daki kitapların tükenmesi ile sona erdi.
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MCDONALD’S TÜRKİYE’NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ
OĞUZ UÇANLAR BASINLA BULUŞTU
“Eti, sütü, peyniri, ekmeği, salatası, turşusu,
ambalajıyla restoranlarımızda kullanmakta
olduğumuz yaklaşık 450 kalem malzemenin
% 98’i yurt içinde imal ediliyor ve Türkiye'deki
üreticilerden temin ediliyor. Tedarikçilerimizle
2015 yılı iş hacmimiz 113 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Tedarikçilerimizin Türkiye’de
yaptıkları toplam yatırım ise 100 milyon doları
geçti. Bu yüzden McDonald’s Türkiye için ‘yerel
bir marka’ demek yanlış olmaz”
“McDonald’s önemli bir ekonomik
potansiyelin dinamosudur”
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McDonald’s’ın dünyada her gün 69 milyon
kişiye hizmet verdiğini, 1 milyon 900 bin kişiye
istihdam sağladığını ve 100’den fazla ülkede
faaliyet gösterdiğinizi vurgulayan Uçanlar,
McDonald’s Türkiye’nin ise 2016 başı itibariyle,
Türkiye’de 40’tan fazla ilde 262 restoranı ile, her
gün 300 bin misafire hizmet verdiğini belirtti.
Uçanlar, McDonald’s Türkiye’nin 29 yıllık
verilerini ise şöyle açıkladı:
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McDonald’s Türkiye’nin yeni Genel Müdürü
Oğuz Uçanlar, basınla buluştu. Basın
toplantısında Türkiye’nin 30 yıllık markası
McDonald’s’ın sektöre kattığı değeri anlatan
Uçanlar, markanın gelecek vizyonuna da
değindi, “Biz bu sektörde oyuncu değil, oyun
kurucuyuz. İlklerin öncüsü olarak 30 yıldır
olduğu gibi önümüzdeki uzun dönemde de
bu tecrübemizden aldığımız güçle markamızı
büyütmeye ve sektörümüzü geliştirmeye devam
edeceğiz” dedi.

lazım. Bu gerçeği görüp süreci en verimli şekilde
değerlendirenler kazanacaktır. Biz de McDonald’s
olarak tüm büyüme hedeflerimizi verimliliğe
odaklanarak yapıyoruz” dedi.

“Sektörde büyüme verimli yönetim ile
sağlanacak”

“McDonald’s için “yerel bir marka” diyebiliriz”

“McDonald’s hep ilklerin markası oldu”

McDonald’s’ın kurulduğu ilk günden beri
sektörde birçok ilke imza attığını belirten
Oğuz Uçanlar, şunları söyledi: “Türkiye’de hızlı
servis restoranları sektörünün oluşmasına
McDonald’s liderlik etti. Sektörde oyuncu değil,
McDonald’s’ın 2015 yılı performansı hakkında
her zaman oyun kurucu olduğunu gösteren
bilgi veren Oğuz Uçanlar, “Hem global hem de
McDonald’s, 30 yıl önce açılan ilk restoranla
Türkiye ekonomisi anlamında çok da parlak
Türk tüketicilerini ilk defa menüsü hamburger
olmayan, durgun ve hatta tedirgin bir yıl geçirdik. çeşitleri, patates, içecek ve tatlılardan oluşan
Buna rağmen 2015 yılını % 10’luk büyüme ile
uluslararası bir restoran zinciri ile tanıştırdı.
kapattık. Toplam satışlarımızda da bir önceki
Tabii aynı şekilde kalite, hijyen, gıda güvenliği,
seneye göre % 10’luk artış gerçekleşti. 2015
müşteri memnuniyeti gibi o güne kadar alışkın
yılı satışlarımızın toplamı ise 700 milyon TL
olmadığımız dünya standartları ve kavramları da
civarında oldu” diye konuştu.
hayatımıza McDonald’s ile girdi.”

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğuz
Uçanlar, “Perakende sektörü son birkaç yılda
yaşanan ekonomik sarsıntılardan, terörden,
gerilimden ister istemez etkilendi. Ancak ben
olumlu düşünüyorum. Önümüzde birçok fırsat
var. Sektörümüzü yeniden yapılandırmamız

Oğuz Uçanlar, 2005 yılından beri Anadolu
Grubu çatısı altında % 100 Türk sermayeli bir
şirket olarak faaliyet gösterdiklerine dikkat
çekerek, McDonald’s Türkiye’nin, global
sistemde ihtiyaçlarını en yüksek oranda yerel
tedarikçilerden temin eden az sayıdaki ülkeden
biri olduğunu belirtti. Uçanlar, şöyle devam etti:

Uçanlar, “Bu rakamlar McDonald’s
ekonomisinin sadece bir parçası. Yarattığımız
istihdam ve iş hacmiyle birlikte Türkiye’de
büyük bir ekonomik potansiyelin dinamosuyuz”
diye konuştu.
“Kulaklarımızı daha çok açtık”
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz
Uçanlar McDonald’s’ın Türkiye’deki 30’uncu
yılını geride bırakmış olmasından duydukları
mutluluğu dile getirerek, markanın gelecek
vizyonunu ise şöyle aktardı: “Şimdiden
önümüzdeki dönemin oldukça dinamik,
proaktif, her alanda sektördeki öncülüğümüzü
gösteren ve bu alandaki programları hızla hayata
geçireceğimiz bir dönem olacağı konusunda
ipuçları verebilirim. İlk ve büyük önceliğimiz,
niteliksel olarak büyümeyi devam ettirmek
olacak. Söz ettiğimiz, açtığımız restoran sayısı
değil. Doğru zamanda, doğru lokasyonda,
sürdürülebilir operasyonlar kurarak ölçtüğümüz
bir büyümedir. İkinci en önemli önceliğimiz ise
çok daha müşteri odaklı bir anlayış ile faaliyet
göstermektir. Şimdi, müşterilerimizi dinlemek
için kulaklarımızı her zamankinden daha çok
açtık. Servis odakli yaklaşımımızla, markamızla
ilgili farkındalığı artıracağız. Daha fazla insana,
daha fazla müşteri memnuniyetine ulaşmak
istiyoruz. Tüm müşterilerimiz bu değişimi
görecek ve hissedecek. Her bir misafirimize
“McDonald’s bir restorandan beklediğim
herşeyi, benzersiz bir şekilde sağlıyor. Yani
McDonald’s gibisi yok” dedirteceğiz!”

Toptepe Mah. Hacımansur Sok. 3B/87 Canik SAMSUN
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AVM PERFORMANSINIZI ÖLÇEREK MÜKEMMELLEŞTİRİN

A
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lışveriş Merkezi günümüzde ortaya
çıkmış bir kavram gibi görünüyor. Oysa
AVM’ler Türk insanının tarihe armağan
ettiği kavramlardan biri. Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’a girmesinin hemen ardından, 1461
yılında Kapalıçarşı’yı yaptırmış olması bunun en
önemli kanıtı. Bu alanlar; insanların birbirleriyle
buluşması, politikadan felsefeye kadar tüm
konuların konuşulmak için buluşulduğu, ama
en önemlisi ticaret için çok önemli adımların
atıldığı alanlardı. Günümüzde konuşmanın
büyük bölümü ve ticaretin ise bir kısmı internete
kaymış olsa da, fiziki mekanlar hayatımızda halen
çok önemli bir rol oynuyor. Bugün AVM’ler, eski
zamanların buluşma alanlarının yerini almış
durumda. Türkiye’nin her yerine yayılmış bu
alanlarda, Türk ekonomisinin ciddi bir kısmı
dönüyor.
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AVM yöneticilerinin ve burada faaliyet gösteren
markaların çok temel istek ve ihtiyaçları var.
Bunları “artış” parantezine alarak şu şekilde
sıralamak mümkün: Satışlarda artış, iş yapış
verimliliğinde artış, ziyaretçi sayısında artış,
ziyaretçi sadakatinde artış…
”Artış”ı sağlayabilmek için doğru teknolojlerle
planlama yapmak ve strateji kurgulamak
gerekiyor. Sensormatic’in sunduğu RetailNext
ziyaretçi trafiği analiz platformu ile AVM’lerin
hem karlılığı hem de operasyonel verimliliği
artıyor. AVM’ler kararlarını veriye dayalı alıyor.
AVM’lerdeki geliri artırmanın en önemli
yöntemlerinden biri, içerideki ziyaretçi trafiğinin
analiz edilmesi. AVM girişinde ve içerisindeki
trafiği, yaş ortalamasını, cinsiyet bilgisi ile yüksek
doğruluk oranıyla ölçümleyen RetailNext,
AVM içindeki satış verileriyle entegre olarak,

kişilerin hangi kapıdan girip hangi istikamete
doğru yürüdüğünü, nerelerde durduğunu, hangi
markalar ile etkileşime geçtiğini ve satışa dönüş
oranlarını raporlayabiliyor.

hangi gününde alışveriş merkezlerinin daha
çok ziyaretçi aldığını öğreniyor, buna göre
doğru çalışan sayısı, çalışma bölgesi ve mesai
saatlerinin ayarlanmasına yardımcı oluyor.

Mevcut kamera ve sistemlerle entegre olan bu
platform, AVM’lerin yoğunluk haritalarını
çıkarıyor. Böylece alışveriş merkezlerinin hangi
alanının daha çok trafik aldığı veya atıl durumda
kaldığı tespit edilebiliyor. Bu verilere göre
AVM’ler, doğru marka karması oluşturularak
daha fazla kazanç elde edebiliyor.

Ziyaretçilerin nerede bulunduğunu
görmenin yanı sıra, onların hangi, web
sitelerine girdiğini, hangi ürünlere baktığını
öğrenebilmek de çok önemli. Bunun için
RetailNext, ziyaretçi WiFi uygulaması
hizmetini de sunuyor. AVM tarafından sunulan
WiFi hizmeti ile, AVM’deki ürün ve hizmetlere
gösterilen ilgi raporlanabilir hale getiriliyor.
Bu raporlar kullanılarak ziyaretçi sayısını
artıracak kampanyalar ve sadakat programları
planlanabiliyor.

Operasyonel verimliliği etkileyen bir diğer faktör
ise personel optimizasyonu. RetailNext kullanan
AVM yönetimi; günün hangi saati, haftanın
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CAPACITY ÜNLÜ YILDIZLARLA YAZA “MERHABA” DEDİ

Dide Bayülkem

Tuğba Özerk

Yasemin Şefik

Recep Altan

Esra Balamir

Yasemin Şefik

S

ahip olduğu güçlü
marka karmasıyla
modanın nabzını
tutan, Bakırköy’ün
en gözde alışveriş
ve yaşam merkezi
Capacity, imza attığı muhteşem etkinliklerle de ziyaretçilerini keyif dolu
bir yolculuğa çıkarttı. Türkiye’nin en iyi radyo istasyonları arasında yer
alan Best FM işbirliğinde, Yasemin Şefik’in HİTNOZ programı alışveriş
merkezinden gerçekleştirilen canlı yayınlar aracılığıyla ziyaretçilerini
sürpriz konuklar ile buluşturan Capacity mayıs ayında da ziyaretçilerine
müzik dolu anlar yaşattı.
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Pop müziğinin ünlü isimlerini ağırladı
Her hafta birbirinden ünlü ismi Capacity AVM'den canlı yayınla Best
FM'de ağırlayan Yasemin Şefik, mayıs ayı içerisinde müzik dünyasının en
çok takip edilen isimlerini ağırladı. 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen
yayında, 5 yıllık uzun bir aradan sonar “Söke Söke” adlı single
çalışmasıyla yeniden müziksevererle buluşan Esra Balamir, hayranlarıyla
hasret giderdi. Balamir, uzun süren suskunluk döneminin ardından
piyasaya sunduğu yeni şarkılarının hazırlık aşamalarını da anlattı.
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16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen canlı yayında, Türk rock müziğinin
çıkış dönemine damga vuran Kargo grubunun solisti olan Koray
Candemir, rock müzik tutkusunun başladığı ilk günlerden bugünlere
uzanan öyküsünü müzikseverlerle paylaştı. Geçtiğimiz Mart ayında
piyasaya sunduğu “Son” adlı albümle yeniden hayranlarının karşısına
çıkan rock müziğin yakışıklı sanatçısı Candemir, uzun süren suskunluk
döneminde yaşadıklarını Capacity ziyaretçilerine anlattı...

Koray Candemir

Yasemin Şefik

Reyhan Karaca

Yasemin Şefik

Ertunç

Yasemin Şefik

23 Mayıs Pazartesi günkü canlı yayında, geçtiğimiz yıl “Sobe” isimli single
ile farklı bir tarzda hayranlarının karşısına çıkan Reyhan Karaca, herkesi
şaşkına çeviren yeni tarzıyla keyifli bir sohbetin başrol oyuncusu oldu.
Karaca, yaz aylarında piyasaya sunmaya hazırlandığı yeni şarkısı ile ilgili
merak edilenleri anlattı.
Mayıs ayının son canlı yayını olan 30 Mayıs Pazartesi günü ise, pop
müziğinin yeni çıkış yapan isimlerinden, Türkiye’nin O Ses Türkiye
yarışması aracılığıyla tanıdığı Ertunç, Capacity ziyaretçileriyle buluştu.
Dünya yıldızı Justin Bieber’e benzerliği nedeniyle yerli Justin Bieber
olarak anılan, yeni single şarkısı “Adam Olmazsın” ile genç kızların
sevgilisi haline gelen Ertunç, hayranlarıyla müzik dolu bir sohbet
gerçekleştirdi..
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BURGER KING
SAPANCA NG BEDESTEN AVM’DE
YERİNİ ALDI

NTS
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Danışmanlık tarafından
kiralaması yapılan, 2016
ikinci çeyreğinde kapılarını açması
planlanan NG Bedesten AVM’de
kiralamalar da son hızıyla devam
ediyor. Türkiye’nin hızlı servis
restoran zinciri sektör lideri TAB
Gıda bünyesinde bulunan Burger
King de NG Bedesten AVM ailesine
katılan markalar arasında yerini aldı.
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Kiralama ve yönetimi NTS Danışmanlık
tarafından gerçekleştirilen, otel yatırımları ve
turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Nafi
Güral (NG) Grubu’nun ilk alışveriş merkezi
projesi olan NG Bedesten projesinde sona
yaklaşılıyor.
2016 ikinci çeyreğinde kapılarını açması
planlanan NG Bedesten AVM’de kiralamalar
da son hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin hızlı
servis restoran zinciri sektör lideri TAB Gıda
bünyesinde bulunan Burger King de NG
Bedesten AVM ailesine katılan markalar arasında
yerini aldı.
Toplam 23 bin 321 metrekare inşaat alanı ve
15 bin metrekare kiralanabilir alanı ile yol üstü
konseptiyle inşa edilen NG Bedesten Alışveriş

Merkezi 2016 yılının ikinci çeyreğinde kapılarını
ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

BEDESTEN AVM LOKASYON AVANTAJINA
SAHİP OLACAK

Sabiha Gökçen Havaalanı’na 95 kilometre,
Kartepe’ye 37 kilometre, Sapanca şehir
merkezine 3 kilometre ve İzmit şehir merkezine
22 kilometre uzaklıkta yer alacak olan NG
Bedesten AVM’nin kiralaması NTS Danışmanlık
tarafından gerçekleştiriliyor. NG Bedesten
AVM’de, Kütahya Porselen, NG Kütahya Seramik,
Migros, Watsons, LC Waikiki gibi birçok yerli
ve ulusal marka yer alıyor. Bunun yanı sıra NG
Bedesten’de, bin 250 metrekare yapı market, bin
metrekare çocuk eğlence alanı yer alacak. Toplam
20 adet bahçeli fast food ve cafe alanının yanı sıra
doğa manzaraları ve teras katında 3 adet büyük
restoran alanı yer alacak.

Merkezi bir konumda hayata geçirilecek olan
NG Bedesten AVM’ye; Ankara gişelerinden
iki saat, İstanbul gişelerinden bir saat, İzmit
gişelerinden 15 dakika, Adapazarı gişelerinden
10 dakika içerisinde ulaşmak mümkün. İstanbul
- Ankara yolu üzerinde dinlenme ve çekim
merkezi oluşturacak olan NG Bedesten AVM
aynı zamanda İzmit ile Adapazarı merkez ve
ilçelerinden önemli bir müşteri potansiyeline
sahip. Sapanca sahip olduğu lokasyon avantajı ile
iş toplantıları ve özellikle sağlık turizmi açısından
değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara, İzmit,
Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle
tercih ediliyor.
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COCA-COLA İÇECEK’İN NET SATIŞ GELİRİ %8 ARTTI
Coca-Cola İçecek’in 2016 yılının ilk çeyreğinde net satış geliri, Türkiye
operasyonlarının etkisiyle %8 artarak 1,3 milyar TL oldu. Net kâr ise geçen yılın
ilk çeyreğindeki 91 milyon TL zarara karşın, 29 milyon TL’ye ulaştı.
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Burak Başarır - Coca Cola İçecek CEO’su
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A

nadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu
Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve
Pakistan’da 25 fabrika ve 10 bini aşkın
çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek
(CCİ), 2016 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını
açıkladı. CCİ’nin net satış gelirleri Türkiye
operasyonlarının etkisi ile %8 artarak 1,3
milyar TL’ye ulaştı. Net kâr ise geçen yılın ilk
çeyreğindeki 91 milyon TL zarara karşın, 29
milyon TL oldu.
CCİ CEO’su Burak Başarır yaptığı açıklamada,
sezonsal olarak en küçük dönemleri olan birinci
çeyrekte coğrafyalarındaki makroekonomik ve
jeopolitik zorluklara rağmen hacim ve net gelir

büyümesi sağlandığı için memnun olduğunu
dile getirerek, “2016’nın ilk üç ayında Türkiye
operasyonumuzda satılan paket sayısı %10
artış ile hacimden daha hızlı büyüdü. Tüketici
güveni bu dönemde zayıf kalsa da, başarılı
tüketici kampanyaları ve küçük paketlerin
toplam paketler içindeki payının artışı ünite kasa
başına net gelir büyümesini destekledi” şeklinde
konuştu.
Pakistan’da çift haneli hacim büyümesi elde
ettiklerini belirten Başarır, kar marjını da rekabet
baskısına rağmen, başarılı promosyonlar ve
rasyonel iskonto oranları sayesinde artırdıklarını
açıkladı.

2016 yılında serbest nakit akışı sağlamayı
hedefliyoruz
Başarır, “Yılın geri kalanında en büyük
pazarlarımız olan Türkiye’de ve Pakistan’da
pozitif ivmenin devam etmesini, Orta Asya’da
da makro ekonomik göstergelerin beklenenden
iyi gerçekleşmesini bekliyor ve tüm bunlara
paralel olumlu sonuçlar açıklamayı hedefliyoruz.
Hacim ve gelir büyümemizi destekleyecek ticari
uygulamaları iyileştirmeye ve maliyet ve faaliyet
giderlerimizi düşürecek verimlilik çalışmalarına
imza atmaya devam edeceğiz. Önemli kapasite
yatırımlarını tamamladığımız için, görece düşük
yatırım harcamaları ile 2016’da önemli miktarda
serbest nakit artışı sağlamayı hedefliyoruz.
Her zaman olduğu gibi hissedarlarımız için
sürdürülebilir ve pozitif ivmeli büyüme sağlamak
için kararlılığımız sürüyor.
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/CapacityAVM
KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI: Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı’nın 24.05.2016 tarih ve 40453693-255.01.02-1358-4188 nolu izni ile düzenlenmiştir. Kampanya tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan şirketimize ait Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan mağazalardan
(Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi içerisindeki bankalar ve ATM’lerden alınan makbuz ve ödeme ﬁşleri, döviz bürosu işlemleri, tütün ve tütün mamülleri, alkollü içecekler, şans ve talih oyunu harcamaları, hediye çekleri ile yapılan alışverişler, Tobacco Shop alışverişi, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/dakika yüklemeleri, kuyum alışverişi,
otopark harcamaları, vale ﬁşleri, ticari ﬁrmalar tarafından yapılan tüm alışverişler, faturalandırılmamış erken rezervasyonlu tatil alışverişleri dahil değildir.) kampanya süresince toplamda 100 TL ve katları tutarında (her 100 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş şartını yerine getirenler katılabilir. Kampanya süresince katılımcılar ﬁş/faturalarını ibraz
etmek suretiyle üzerinde çekiliş katılım numarası, ad, soyad, adres, doğum tarihi, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecektir. Kampanya 01.06.2016 (saat 10:00) 31.07.2016 (saat 22:00) tarihleri arasında yürütülecektir. Çekiliş 06.08.2016 tarihinde saat 13:00’de Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi
B1 katı etkinlik alanı/ Ataköy 1. Kısım Mah. Fişekhane Cad. No:7 Bakırköy / İstanbul adresinde yapılacaktır. Kazanan talihliler 12 Ağustos 2016 tarihinde Posta Gazetesi’nde ilan edilecektir. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine aynı anda taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır. Ayrıca, çekiliş sonuçları Capacity Alışveriş
ve Yaşam Merkezi kurumsal web sitesinde ilan edilecektir. 27 Ağustos 2016 tarihi akşamına kadar başvurmayan asil talihliler ile 11 Eylül 2016 tarihi akşamına kadar başvurmayan yedek talihlilere ikramiyeleri verilmez. Çekiliş hediyeleri; 1 çifte Maldivler tatil paketi, 3 çifte Voyage Belek Otel tatil paketi, 3 çifte Titanic Beach Lara Otel tatil paketi, 3 çifte
Rixos Sungate Otel tatil paketi, 2 çifte Paris turu tatil paketi, 2 çifte Barcelona turu tatil paketi, 2 çifte Roma turu tatil paketi, 2 çifte Fas turu tatil paketi. İkramiye tesliminde ﬁş/fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazı zorunludur. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya tarihleri arasında yapılan alışverişlerde alınan ürün veya ürünlerin iptal edilmesi
durumunda çekiliş hakkı da iptal edilir. Seyahat ikramiyeleri talihli dışında başkası tarafından kullanılamaz, devredilemez, nakde çevrilemez. Seyahat ikramiyeleri talihli ile birlikte çift kişilik olup talihlilerin seyahate gitmeden önce, seyahat sırasında kendilerinden kaynaklı herhangi bir sorundan (talihlinin uçağı kaçırması, son anda katılamaması, vize ve
pasaport alamaması, hastalık ve kaza) kampanyayı düzenleyen şirket sorumlu olmayacaktır. Yurtdışı seyahati İstanbul’da başlayıp İstanbul’da biter. Talihlilerin İstanbul’a kadar ulaşım masraﬂarı, vize ve pasaport işlemleri kendilerine aittir. Yurtiçi seyahatleri otelde başlayıp otelde biter. Seyahat alanı dışından gelen talihlilerin yol, uçak bileti ve transfer
maliyetleri kendilerine aittir. Yatırım İşletmecilik Turizm İnşaat Tesisat ve Taahhüt A.Ş çalışanları, Empati Reklam Görsel Hizmetler Organizasyon Promosyon Gıda ve Tic. A.Ş çalışanları, Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi mağaza çalışanları ve sahipleri , 18 yaşından küçükler bu kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri
verilmez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Çekiliş ile ilgili bilgi almak için 444 9 272 numaralı Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi telefonuna başvurulabilir. Bu kampanyaya iştirak eden herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.
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DISNEY COLLECTION ABD VE MEKSİKA’DAN SONRA
TEKNOSA İLE TÜRKİYE’DE!
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lideri TeknoSA, dünyanın en değerli
eğlence markası The Walt Disney Company ile büyük bir işbirliğine
imza atıyor. Disney çatısı altındaki Disney Collection, dünyada ABD ve
Meksika’dan sonra TeknoSA ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarına
giriyor. Disney Collection ürünleri, Ağustos ayından itibaren 31 ildeki 80
TeknoSA mağazasında tüketicilerle buluşacak.

T

eknoloji perakendeciliğinin lideri
TeknoSA, sektöre kazandırdığı
yenilikleri bu kez dünya çapında bir boyuta
ulaştırıyor. TeknoSA dünyanın en değerli
eğlence markası The Walt Disney Company
ile işbirliğine giderek Disney Collection’u,
ABD ve Meksika’dan sonra Türkiye’ye
getiriyor. Bu işbirliğiyle Disney Collection’u
ilk kez bir teknoloji zincirine entegre etme
başarısını gösteren TeknoSA, dünya teknoloji
perakendeciliğinde de bir ilke imza atıyor.
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Disney Collection ürünleri Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde
Ağustos ayından itibaren ilk kez Türkiye’de
ve sadece TeknoSA’da ailelerle buluşacak.
Türkiye genelinde 31 ildeki 80 TeknoSA
mağazasında, 100-150 metrekarelik özel
alanlarda satışa sunulacak olan Disney
Collection ürünleri arasında oyuncaktan
kıyafete, peluştan kırtasiyeye, kostümden
ayakkabıya, 6 farklı ana kategoriden 300’ü
aşkın ürün çeşidi yer alıyor. Lansmanı
takiben özel dönemlerde ve sezonluk olarak
ürün çeşitliliğinin giderek zenginleşmesi
planlanıyor.
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İşbirliğinin duyurusu TeknoSA Genel
Müdürü Bülent Gürcan, The Walt Disney
Company Avrupa, Ortadoğu & Afrika
Tüketici Ürünleri, Genel Müdürü ve Başkan
Vekili Simon Philips ve The Walt Disney
Company Türkiye, İsrail, Yunanistan,
Malta ve Kıbrıs Ülke Müdürü Giovanni
Mastrangelo’nun katıldığı basın toplantısı ile
gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan
TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan,
lansmanla ilgili olarak; “Disney Collection
ürünlerini TeknoSA mağazalarında
tüketicilerimize sunarak dünya teknoloji
perakendeciliğinde bir ilki gerçekleştiriyoruz.
TeknoSA olarak hedefimiz; teknoloji ve
eğlence ürünlerinde tüketiciler için ‘tek
adres’ ve ailenin her ferdinin en sevdiği
buluşma noktası olmak. Dünyanın en değerli
eğlence markası The Walt Disney Company
ile yaptığımız bu işbirliği, ailenin tüm
fertlerine özel bir deneyim yaşatmak adına
bize güç katacak.” dedi.

MALl&MOTTO / H a b e r le r

KOTON’A ‘EN İYİ MAĞAZACILIK ZİNCİRİ’ ÖDÜLÜ

M

odanın öncü ismi Koton, global bir
moda markası olma yolunda emin
adımlarla ilerlerken sahip olduğu
ödüllere de bir yenisini daha ekledi. Yenilikçi,
öncü ve dinamik projeleri ile müşterilerinin
ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiği
koleksiyonları, uygun lokasyonlarda ve
ulaşılabilir fiyat aralığında sunma politikasını
yürüten Koton, üniversiteli gençlerin tercihi
oldu.
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İstanbul Gelişim
Üniversitesi tarafından
bu yıl üçüncüsü
düzenlenen ‘Sektörün
Enleri’ Ödül Töreni,
22.000 öğrenci arasında
yapılan oylamalar
sonucunda farklı
kategorilerde ‘en iyi’
markaları belirledi.
Koton da bu yıl
rakiplerini büyük fark
ile geride bırakarak
‘Mağazacılık Zinciri’
dalında ‘en iyi’ seçildi.

22

İstanbul Gelişim
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde
gerçekleşen törene,
Koton adına ödülü
almak üzere Koton
Yurtiçi Mağazacılık
Satış Direktörü
Merter Demir katıldı. Demir “Her zaman
müşterilerimize yenilikçi, öncü ve farklı
projeler sunmayı bir ilke haline getirdik ve
bu doğrultuda da emin adımlar attığımıza
inanıyoruz. Yeniliklere önem veren, genç ve
dinamik bir marka olmamız nedeniyle de
gençlerin bizim gözümüzde bambaşka bir
yeri olduğunu belirtmek isteriz. Bu yüzden
özellikle gençlerden aldığımız ödüller bizim
için son derece önemli. İstanbul Gelişim
Üniversitesi öğrencilerinin Koton’u tercih
ediyor olmasının yanı sıra bu ödülün de bizi
son derece gururlandırdığını, motive ettiğini
ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu
anlamamızı sağladığını söylemek isterim.
Koton adına, bizleri bu ödüle layık gören tüm
gençlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Merter Demir
Koton Yurtiçi Mağazacılık Satış Direktörü
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BURCU ÇETİNKAYA BUCAK ANNELER GÜNÜ’NDE
SÜRÜŞ EĞİTİMİ VERDİ

Ü

nlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya Bucak,
KAYRA Tekstil ile birlikte Anneler
Günü’nün en şanslı annesine unutulmaz
bir gün yaşattı. Kendi aracı ile Ankara’ya gelen
Burcu Çetinkaya co-pilot koltuğuna geçti ve
şanslı isme sürüş eğitimi verdi. Yedi yıldır
ehliyeti bulunan ancak şoför koltuğuna bir
kere geçen Gülay Elbir Burcu Çetinkaya Bucak
eğitmenliğinde araç kullanmayı test etti.
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Ankara’nın simge yerlerinden olan Ankara
Kalesi'ni ve Kuğulu Parkı gezen Burcu Çetinkaya
Bucak ve Gülay Elbir Şehir turunun ardından
birlikte yemek yedi. Araç sürmenin cesaret
işi olduğunu dile getiren Burcu Çetinkaya
Bucak, kadınların trafikte araç kullanmalarının
desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
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SMG SUNDUĞU ÇÖZÜMLERE
KİŞİ SAYIMINI DA EKLEDİ
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Perakende mağazaları, AVM’ler, restoran ve kafeler, turistik mekanlar, spor
ve sağlık merkezleri gibi 7000’e yakın halka açık noktada kapalı devre yasal
müzik ve reklam yayını yapan SMG, artık kişi sayımı hizmeti de veriyor. SMG,
özel olarak geliştirdiği cihazla video analitik teknolojisi kullanarak belirli bir
bölgedeki insan trafiğinin yönlerine göre ölçümlenmesini sağlıyor. SMG Counter
adlı bu sistemi, SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil anlattı.
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2009 yılından bu yana Şirketlere yasal müzik,
anons ve reklam yayını desteğinin yanı sıra
bekleme müziği, entegre ses-görüntü ve ekran
yönetimi çözümleri sunan SMG, verdiği
hizmetlere kişi sayımı da ekledi. Başta perakende
sektörü olmak üzere mağaza, AVM, müze,
kütüphane ve benzeri alanlarda kullanılan SMG
Counter, belirlenen bir bölgeden yönlerine göre
kaç kişinin geçtiğini ölçme imkanı sağlıyor.
Kişi sayımından elde edilen bilgiler promosyon
ve reklamların müşteri sayısındaki değişime
etkisinden iş gücü planlanmasına, zincir
mağazaların performans karşılaştırılmasından
AVM’lerde kira yönetimine kadar birçok alanda
kullanılabiliyor.

saatlik olarak işletmenizi ziyaret eden potansiyel
müşteri sayısını ve bu müşterilerin hangi oranda
alışveriş yaptığını öğrenebilirsiniz. Kişi sayımı
sayesinde işlek bölgeleri belirleyerek kampanya
ve reklamlarını daha etkin yerleştirebilirsiniz.
Ayrıca pazarlamaya yönelik yatırımlarınızın
sonuçlarını daha hızlı bir şekilde değerlendirerek
stratejinizi belirleyebilirsiniz. Mağazalarınızın
açılış ve kapanış saatlerini belirleyebilir, mağaza
içi yerleşimi etkin bir biçimde yapabilirsiniz.
AVM içindeki tüm mağazalardaki ziyaretçi sayısı
belirlenerek işletme giderleri düzenlenmesinde
kullanabilirsiniz Hava koşulları, terör, bayram
gibi önemli dış etkilerin sayım sonucuna olan
etkilerinin analizinin yapılabilirsiniz.”

SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer
Alimgil, şirket bünyesinde geliştirdikleri SMG
Counter’ı hizmet verdikleri markalardan gelen
talep üzerine işletmelerin verimliliğini arttırmak
ve kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesini
sağlamak amacıyla tasarladıklarını söylüyor.
Alimgil, kişi sayımının işletmelere sağlayacağı
avantajları ise şöyle anlatıyor: “SMG Counter ile

Kişi sayma sistemlerinde kızılötesi, termal
görüntüleme, video analitik ve wifi tabanlı
teknolojiler kullanılıyor. SMG Counter ise
bunlardan video analitik teknolojisini kullanarak
istenilen bölgedeki insan trafiğinin yönlerine
göre ölçümlemesini yapabiliyor. Sistem,
geliştirilen bulut tabanlı veri saklama özelliği
sayesinde tüm bilgisayar ve mobil cihazlardan

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
anlık veri izleme ve kontrol imkanı tanıyor.
SMG Counter’ın veri tabanı üzerinde tüm
bilgiler 10 yıla kadar cihaz üzerinde ve bulutta
saklanabiliyor. Ayrıca herhangi bir donanım
ve yazılım değişikliği yapmadan tüm sayma
sonuçları müşteri tarafındaki bir sunucuya
aktarılabiliyor. Birden fazla cihazın birlikte
çalışmasına imkan sağlayan sistem sayesinde
birden fazla noktada sayma yapılarak sonuçlar
otomatik olarak birleştirilebiliyor. Ürüne özel
geliştirildiğimiz yazılımla kurulacak bölgedeki
network altyapısının özelliklerinden bağımsız
olarak, çift yönlü ve şifreli veri haberleşmesi
sayesinde uzaktan kurulum, servis ve izleme
güvenli bir şekilde yapılabiliyor.
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ZUHAL TOPAL TORIUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE
HAYRANLARIYLA BULUŞTU

İ

stanbul'un yükselen merkezlerinden
Beylikdüzü ve Avcılar arasında Haramidere
E-5 Karayolu üzerinde gayrimenkul sektörünün
güvenilir isimlerinden Torunlar GYO tarafından
inşa edilen Torium AVM, büyüklüğü, geniş
marka karması ve hizmet kalitesiyle milyonlarca
yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği
yapmaktadır.
Açıldığı günden beri konserler, imza günleri,
tiyatro gösterileri gibi etkinliklerle ziyaretçilerine
keyifli alışveriş imkanı sunan Torium AVM,
8 Mayıs Anneler Günü'n de ünlü televizyon
programcısı Zuhal Topal ile çok özel bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
gerçekleştirdiği etkinlik oldukça yoğun ve
heyecanlı geçti.

Torium AVM Müdürü Yavuz Güler ve AVM Yönetim Ekibi.
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Ziyaretçilerin sorularını yanıtlayan Zuhal Topal,
sohbete katılanlar arasından belirlenen bir kişiye
Saat & Saat 'den Anneler Günü hediyesini kendisi
teslim etti.
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BAUHAUS TÜRKİYE’DE 20. YILINI KUTLUYOR!
T
ürkiye’deki ilk yatırımını 1996 yılında
İstanbul’da gerçekleştiren Avrupa’nın
en büyük Atölye, Ev ve Bahçe Uzmanı
BAUHAUS, 20. Yılını çeşitli etkinliklerle
ve özel fiyat uygulamaları ile kutluyor.
Tüketicilerin atölye, ev ve bahçeleri için
ihtiyaç duydukları her türlü ürünü tek çatı
altında rahatça bulabildikleri, keyifli bir
alışveriş imkanı sağlayan BAUHAUS Türkiye,
20 yıldır kalite çizgisinden ödün vermeden
ürün ve servis sunuyor.
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Türkiye’de “kendin–yap” (do-it-yourself)
kavramını yerleştiren, geniş kapsamlı hizmet
çeşitleri, kaliteli servisi, fiyat avantajları
ve uyguladığı birçok ilk ile dikkat çeken
BAUHAUS, 19 ülkede 300’ü aşkın şubesi, 15
binden fazla çalışanı, 120 bin ürün çeşidi
ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin en başarılı
şirketleri arasında yer alıyor.
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BAUHAUS Türkiye’nin 20 yıldır kaliteli ürün,
kaliteli servis anlayışı ile tüketiciye ulaştığını
belirten BAUHAUS Türkiye Genel Müdürü
Erol Yelmer: “1996 yılında İstanbul’da
açtığımız ilk şubemizden bugüne tüketicinin
gönlünde taht kuran BAUHAUS Türkiye’nin
20. Yaşını müşterilerimiz, çalışanlarımız
ve çözüm ortaklarımızla kutluyoruz.
Ziyaretçilerimizi 20 yıldır gerçek yapı market
konseptiyle, en fazla ürün çeşidi ile en
düşük fiyat garantisi vererek şubelerimizde
ağırlıyoruz. 1000’in üzerinde yerli firmadan
mal ve hizmet alarak, istihdama ve üretime
katkı sağlarken, personel eğitimine de
büyük önem veriyoruz. Ayrıca yatırım
yaptığımız bölgelerdeki küçük ve orta
ölçekli kuruluşlardan mal ve hizmet temin
ederek, yerli üreticiler için BAUHAUS’un
Avrupa’daki şubelerine ihracat kapılarını
açıyoruz. Bu sayede bölgesel üreticiye
destek sağlıyoruz. Kuruluşunun 55. yılında
Avrupa’nın 19 ülkesinde faaliyette olan
BAUHAUS’un Türkiye’de 20 yıldır kaliteden
en ufak bir ödün vermeden kesintisiz
şekilde ürün ve servis sunarak tüketicilerin
beğenisini ve takdirini kazanmasından büyük
mutluluk duyuyoruz ” dedi.
En iyi ürünü en uygun fiyatla ziyaretçilerine
sunan BAUHAUS Türkiye İstanbul,
Ankara, Antalya ve Bursa şubelerinde
banyodan aydınlatmaya, bahçeden sanatsal
malzemelere, seramikten boyaya, ahşaptan
hırdavata, makinalardan ev gereçlerine
kadar uzanan bir ürün yelpazesi ile her türlü
ihtiyacı karşılıyor.

RAMAZAN
SOHBETLERİ

NİHAT HATİPOĞLU
7 HAZİRAN 2016
3 TEMMUZ 2016

SALI 21:30
PAZAR 21:30
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SEKTÖRE YÖN VEREN İSİMLER
PERAKENDEDEKİ DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ TARTIŞTI
Perakende dünyasının temsilcileri, Koç Üniversitesi ve Migros işbirliği ile bu yıl altıncı kez düzenlenen KÜMPEM Forum
Perakende Konferansı’nda bir araya geldi. İki gün süren ve uluslararası konuşmacıların ağırlandığı konferansın bu yılki
teması ‘Yeni Cesur Dijital Dünyada Operasyon Yönetimi’ oldu.
hissi vermek artık hepsinden daha önemli”
dedi. Migros’un sektörde bir ilk olan ‘Tam Bana
Göre’ sisteminin tamamen kişiye özel kampanya
kurgusu ile fark yarattığını belirten Demirel,
“Her dönem 27 milyon adet Tam Bana Göre
teklifi sunuyoruz. 2015 sonundan bugüne 1.1
milyon müşteri bu uygulamadan yararlandı”
dedi. Geçmişte bir tüketicinin ortalama olarak
dikkatinin 12 saniyede dağılırken, şimdi bu
rakamın 8 saniyeye düştüğünü söyleyen Demirel,
“Bu düşüşte teknolojik cihazların kullanımının
artması önemli bir faktör. Bu değişim pek çok
yaklaşımı kökünden sarsacak” dedi.
2 gün boyunca perakendenin kalbi bu
konferansta attı
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1999 yılında Türkiye’nin perakende alanına
odaklanan ilk üniversite-iş dünyası işbirliği
örneği olarak Migros’un desteğiyle Koç
Üniversitesi’nde kurulan KÜMPEM, perakende
dünyasını bir kez daha bir araya getirdi. İki gün
süren konferansın bu yılki teması ‘Yeni Cesur
Dijital Dünyada Operasyon Yönetimi’ olarak
belirlendi. Odakta ise moda perakendesi vardı.
Moda operasyonlarında gelişimi etkileyen temel
dinamiklerin ele alındığı konferansa alanında
ün sahibi 18 akademisyen, girişimci ve üst düzey
profesyonel, konuşmacı olarak katıldı.
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Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Demir Aytaç: “Her iş saatinde 6 kişiyi işe
alıyor, her çalışana yılda 18 gün eğitim
veriyoruz”
Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Demir Aytaç, ilk üniversite-iş dünyası modeli
olan Koç Üniversitesi-Migros Perakende Eğitim
Merkezi’nin (KÜMPEM) sektöre katkılarını
aktardı. Günde 1.100 adet iş başvurusu
aldıklarını belirten Aytaç, her iş saatinde 6
kişiye iş başı verdiklerini, şirketin stratejik
hedeflerini hayata geçirecek insan kaynağını,
kişisel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda
geliştirdiklerini ifade etti. Migros Perakende
Akademisi’nin verdiği eğitim gün sayısının
standartların çok üzerinde olduğunu belirten

İki gün süren KÜMPEM FORUM Perakende
Konferansı’nda perakende ve moda sektörünün
etkili isimleri ile yerli ve yabancı akademisyenler
katılımcılarla buluştu. Konferansın ilk
gününde Duke Üniversitesi’nden Dr. Fernando
Bernstein kişiselleştirilmiş data yönetimi
hakkında bir sunum yaparken, Hepsiburada.
Aytaç, “Türkiye’deki şirketlerde kişi başına
verilen eğitim ortalaması 5,5 gün, ABD’de eğitim com Veri Yöneticisi İsmail Parsa da müşteri
segmentasyonu konusunu ele aldı. Migros Ar-Ge
ortalaması 8,5 gün iken Migros Perakende
Merkezi Yazılım Mimarı Dr. Zeynep Turgay,
Akademisi’nde bu rakam 18 gün” dedi.
‘Tüketici Verisini Kullanan Akıllı Perakende’
oturumunda şirketin TÜBİTAK ve Avrupa Birliği
KÜMPEM Forum Direktörü Yrd.Doç.Dr.
destekli yaptığı çalışmaları anlatarak, Dağıtım
Meltem Kayhan: ‘’Dünya işaret parmağımızın
ucunda’’
Merkezi’nde hayata geçirmekte oldukları ürün
yerleşim düzeni ve toplayıcı yürüme mesafesi
KÜMPEM Forum Direktörü Yrd.Doç.Dr. Meltem optimizasyonu ile yüzde 35’lik kaynak ve
Kayhan, konferans teması olan ‘Yeni Cesur Dijital zaman tasarrufu sağladıklarına dikkat çekti.
Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Koen Powels’ın
Dünyada Operasyon Yönetimi’ başlığına dikkat
‘Yeni Dünyada Akıllı Perakende’ başlıklı
çekerek, artık dünyanın işaret parmağımızın
ucunda, dijital hakimiyet altında olduğunu
sunumunun ardından, Konferansın ilk gününde
Retailcake.com Kurucusu Barış Çakar’ın ‘Moda
vurguladı. KÜMPEM’in kuruluş amacının
endüstri-üniversite işbirliğini geliştirerek sektöre Perakendesinde Rekabetçi Akıl’ sunumunun
ardından, Texas Üniversitesi’nden Dr. Dorothee
değer yaratmak olduğunu belirten Dr. Meltem
Kayhan, ‘’Sektördeki dönüşümü daha iyi anlamak Honhon ‘Büyük Datadan Öğrenmek’, John
için bilgi ve deneyim paylaşımı çok önemli.
Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Özge Şahin
KÜMPEM Forum altı yıldır bu amaca yönelik
de ‘Tüketici Araştırmalarının Planlama ve
Fiyatlamaya Etkisi’ başlıklı konuşmaları
önemli bir platform sunuyor’’ dedi.
gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını Koç
Üniversitesi’nden Dr. Meltem Kayhan ve Prof. Dr.
Migros Marka İletişimi ve CRM Direktörü
Gürhan Kök’ün yaptığı ikinci gün oturumlarında
Kına Demirel: “Geçmişteki verilere göre bir
tüketicinin ortalama olarak dikkati 12 saniyede ‘Omni-Kanal Perakendede Bilgi ve Tedarik
dağılırken, şimdi bu rakam 8 saniyeye düştü”
Yönetimi’ başlıklı sunumu yapan Dr. Santiago
Gallino’nun ardından öğleden sonraki oturumda
ise Türk perakende sektörünün önemli isimleri
Migros Marka İletişimi ve CRM Direktörü
‘Müşterinin Yeni Gerçekliği Ne?’ sorusuna yanıt
Kına Demirel, “Ürün fiyatının uygun olması bir
aradı.
hijyen faktörü. Ama ödediğimiz paraya değer
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LOVELET AVM'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

A

çıldığı ilk günden itibaren bölgeye büyük bir
canlılık kazandıran Lovelet, sadece Samsun’a
değil çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilere de
hizmet vermektedir.
Lovelet Alışveriş keyfinin yanında ziyaretçileri
için her türlü ihtiyaca cevap verecek özel bir
yaşam alanı sunarken düzenlediği etkinliklerle de
adını duyurmaya devam ediyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramın da
Best Fm 'in canlı yayını ile ödüllü Programcı
Yasemin Şefik ve Gökhan Türkmen'i
hayranlarıyla buluşturdu.

Yasemin Şefik

Gökhan Türkmen
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Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
düzenlediği etkinlikte ziyaretçiler sıcacık sohbet
ve şarkılarla coşkulu bir gün yaşadılar. Karşılaştığı
ilgiden oldukça memnun kalan Gökhan Türkmen
yeni albümünü de temmuz ayında çıkaracağı
müjdesini samsunlu hayranlarıyla paylaştı.
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KİPA’NIN SATIŞLARINDA BÜYÜME
Kipa, 2015-2016 finansal yıl sonuçlarına göre
satışlarını arttırdı. Kipa’nın çizgi üstü maliyeti %7
oranında düşerken; stok değer düşüşü ise %22.3
oldu. En çok satış büyümesi ise %29.8 ile spor
malzemeleri, %27.6 ile elektronik ürünleri ve
%22.1 ile çanta kategorilerinde gerçekleşti.
Sonuçlarla ilgili bir açıklama yapan Kipa
CEO’su Bill O’Neill, “Müşterilerimize yaptığımız
yatırımın sonuçlarını alıyor olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Bu yıl tüm ekibimizle
birlikte stratejimizi, işimizin kalbini oluşturan
müşterilerimize her gün biraz daha iyi hizmet
sunabileceğimiz koşulları yaratmak olarak
belirledik. Bir yandan mağazalarımızdaki hizmet
ve ürün kalitemizi arttırırken diğer bir taraftan
da müşterilerimize sunduğumuz teklifleri ve
kampanyaları çeşitlendirdik. Bu adımların
müşterilerimiz tarafından da takdir edildiğini
görmekten dolayı çok memnunuz. Önümüzdeki
yıl da rekabet gücümüzü arttırmaya odaklanarak
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
2015 Haziran ayında Türkiye’ye gelmesinin
ardından bir dizi önemli yapısal düzenlemeyi
hayata geçiren Bill O’Neill, bir yıl boyunca hayata
geçirilen çalışmaları ise şöyle özetledi:
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İŞKUR ile ortak “İşbaşı Eğitim Programı”
başlattık. Bir yıl sonunda 1.000 kişiye uygulamalı
perakende eğitimi vermeyi, bunun % 20’sini de
istihdam etmeyi hedefledik.
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Kipa CEO'su Bill O'Neill
oyunlarla İzmir’in bugüne kadar gördüğü en
büyük temalı alan etkinliklerini getirdik, binlerce
çocuğu eğlendirdik.
AVM’lerimizi ve hipermarketlerimizi “Aile
Dostu” konseptiyle düzenlemeye devam ettik.
Çocuklara özel oyun alanlarının yanı sıra
çocuklara özel yemek alanları kurduk, bebek
odalarını yeniledik.

Kipa’nın 23‘üncü yaşgünü, yeni yıl ve dini
bayramlar başta olmak üzere tüm özel
dönemlerde müşterilerimize cazip kampanyalar
Taze Gıda kategorisinde yaptığımız yenilikçi
ve renkli etkinlikler sunduk. Mevcut
çalışmalarımız kapsamında, Kipa’nın sütlü
kampanyalarımıza ek olarak ürün bazında
şarküteri özmarkası Kipa Mandıra’nın lansmanını günlük sürpriz indirimlerimizle müşterilerimizin
sevdiği yenilikçi bir kampanya oluşturduk.
yaptık. Ezine, klasik beyaz, İzmir ve Bergama
tulum gibi 11 ürün çeşidinden oluşan Kipa
Müşterilerimize, sadece promosyon
Mandıra kısa sürede müşterilerimizin büyük
beğenisini kazandı. Kipa’da satılan sütlü ürünlerin dönemlerinde değil, her gün ucuz fiyat sunmak
yaklaşık yüzde 10’u Kipa Mandıra ürünleri oldu. için ‘Yok Böyle Fiyat’ lansmanını yaptık. Bu
kampanya ile müşterilerimize üç ay boyunca sabit
fiyatlar sunabiliyoruz.
Yüzde yüz yerli tekstil markamız BradforD’un
lansmanını yaptık. Türk insanının beğenisine
Çevre dostu enerji düzenlemelerimiz ile tüm
ve vücut yapısına uygun ürünleri, ulaşılabilir
mağaza ve dağıtım merkezinde metrekare
fiyatlarla müşterilerimize sunduk. Böylece
başı karbon salınımını %50 oranında azaltma
Türkiye’de kendi tekstil markasını yaratan ve
sözümüzü planlanandan altı yıl önce yakaladık.
mağaza içinde “giyim mağazası” kuran ilk
Karbon salınımımızı azaltarak doğaya 100 bin
perakendeci olduk.
ağacın yapabileceği katkıyı sağladık.
Alışveriş merkezlerimizde, çocuklara ve ailelerine
Kipa adı ile özleşen “1 TL Günleri” ve “Teknokipa
güzel vakit geçirebilecekleri ortamlar sunmaya
devam ettik. “Çocuk Krallığı” ve “Vikingler” gibi Günleri” gibi kampanyaları hem süre hem ürün

kapsamı olarak genişlettik. Yeni ürünlerimizi,
rekabetçi fiyatlarla sene boyunca farklı
dönemlerde müşterilerimizle buluşturmaya
devam ediyoruz.
Yerelleşme stratejimiz bu yıl da devam etti.
Ürün gamımızı yerel lezzetlerle zenginleştirdik
ve yerel ürün satışlarımız 15 milyon TL’ye
ulaştı.
İzmir’in kültürel hayatının çok önemli
bir parçası olan “İzmir Uluslararası Kukla
Günleri”nin ana sponsoru olduk. Binlerce
izleyicinin dünyaca ünlü sanatçıların
gösterilerini ücretsiz izlemelerini sağladık.
TEGV ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘İyi
Yaşam Programı’ aracılığıyla 60 bin çocuğa
sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve
kişisel farkındalık alanlarında eğitim sağladık.
Sosyal sorumluluk alanında belirlediğimiz;
‘gençler için yeni fırsatlar yaratmak’, ‘sağlıklı
yaşamı desteklemek’ ve ‘gıda israfının
azaltılmasına öncülük etmek’ önceliklerine
uygun olarak birçok projeyi hayata geçirdik.
Ege Bölgesi’ndeki girişimcilere yönelik olarak
hayata geçirilen ‘Girişim Kampüsü’ projesinin
ana sponsoru olduk. Türkiye’de ilk kez Kipa
tarafından oluşturulan ve eğitim, sağlık gibi
birçok konuda projeler hayata geçiren Aile
Kulüplerimiz 12 bin üyeye ulaştı. Toplum
Elçilerimiz ise yine toplum yararına birçok
önemli projeyi hayata geçirdi.
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PIAZZA SAMSUN 19 MAYIS’I SİNAN AKÇIL İLE KUTLADI

Alışveriş ve Yaşam Merkezi

R

Açılışından bu yana kalitesinden ödün vermeyen
Samsun Piazza AVYM , düzenlediği etkinlikler
ile de bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramında
ziyaretçilerini ünlü besteci ve yorumcu Sinan
Akçıl ile buluşturdu. 20.000 den fazla kişinin
katılımıyla gerçekleşen etkinliği Farkındalık
Stüdyosu gerçekleştirdi.
Birbirinden güzel şarkılarını samsunlular
için seslendiren Sinan Akçıl, Kurtuluş Savaşı
mücadelesinin başladığı şehirde olmaktan
mutluluk duyduğunu belirtti.Doğum gününü
hatırlayan hayranlarına teşekkür eden AKÇIL,
10.yıl marşını samsunlularla beraber söyleyerek
veda etti.
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önesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve
Amstar Global Partners (AGP) ortaklığıyla
29 Mart 2013 Cuma günü kapılarını halka
açan, 300 milyon TL tutarında bir yatırım
ile gerçekleştirilen Piazza Alışveriş ve Yaşam
Merkezi, sadece Samsun’un değil, tüm Orta
Karadeniz Bölgesi’nin ticari ve sosyal hayatına
yön vermeye devam ediyor. Piazza AVYM,
140.000 m2’lik inşaat ve 63.500m2 kiralanabilir
alanıyla Karadeniz Bölgesi’nin en büyük AVM
yatırımı olarak dikkat çekiyor.
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BORSA YATIRIMCISI VIA GYO ZİYARETE DE
ORTAKLIĞA DA ‘EVET’ DEDİ

V

‘Hayata bekleriz’ sloganıyla Viaport Asia, Viaport Marina, Viaport Venezia ve
Vialand’den oluşan portföyü ile halka açılan Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş’nin (VIA GYO) halka arzı, başarıyla tamamlandı. Halka arza yaklaşık 2,3
kat talep gelerek yatırımcılardan yaklaşık 710 milyon TL büyüklüğünde talep
toplandı.

ia GYO, alışverişle eğlenceyi bir araya
getiren portföyüyle son iki yılın en
büyük ve en önemli halka arzlardan
birine imza attı. Yurtiçi bireysel ve kurumsal
yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve Finans
Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğindeki
konsorsiyum tarafından 5-6 Mayıs tarihlerinde
talep toplanan Via GYO’nun halka arzında, arz
edilen payların yaklaşık 2,3 katı kadar talep
toplandı. Via GYO’nun paylarının 13,60 TL halka
arz fiyatından sunulduğu halka arzda toplam
22.500.000 TL’lik nominal tutarlı pay satılarak
şirketin %25’i halka açıldı.
Yurtiçi Bireysel’e 244,8 milyon TL, Yurtiçi
Kurumsal’a 61,2 milyon TL’lik satış
Yurtiçi bireysel yatırımcılara 244,8 milyon TL’lik
tahsisat planlanan halka arzda, pay talep eden
bireysel yatırımcıların sayısı 2 bin 429’u bulurken,
talep tutarı ise 631 milyon TL’ye ulaştı. Halka arz
sonucunda 2 bin 426 bireysel yatırımcıya 244,8
milyon TL’lik satış gerçekleşti.
Yurtiçi kurumsal yatırımcılara 61,2 milyon TL’lik
tahsisat planlanan halka arzda, pay talep eden
kurumsal yatırımcıların sayısı 29’u bulurken,
talep tutarı ise 78,5 milyon TL’ye ulaştı. Halka arz
sonucunda 29 kurumsal yatırımcıya 61,2 milyon
TL’lik satış gerçekleşti.
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2015’ten bu yana en büyük halka arz
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Halka arz sonrasında payların %80’i yurtiçi
bireysel yatırımcılara, %20’si ise yurtiçi kurumsal
yatırımcılara tahsis edilmiş Via GYO halka arzı,
2015 yılından bugüne kadar piyasalarda yapılmış
en büyük ve en önemli halka arzlardan biri oldu.
Yatırımcıya dikkat çeken halka arz teşvikleri
sunuldu

taahhüdünün geçerli olduğu halka arzda ortaklar,
1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında pay
da satmayacaklar. Halka arz sonucu VIA GYO
Via GYO halka arzında, şirketin sunduğu halka
payı alan tüm yatırımcılar, halka arzdan satın
arz teşvikleri de dikkat çekti. Buna göre Via GYO aldıkları payların tamamını veya bir kısmını
halka arzında halka arz edenler, halka arz edilen
VIA GYO paylarının Borsa’da işlem görmeye
payların Borsa’da işlem görmeye başladığı gün
başlamasından itibaren 90 gün süreyle aralıksız
dâhil olmak üzere 15 iş günü süreyle her bir işlem bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda,
gününün açılış seansında, halka arz fiyatından
90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda
225.000 adet günlük alım emri girecek. Via GYO bulunan en düşük şirket pay miktarının 14,00 TL
ve ortaklar tarafından 180 gün boyunca pay
fiyatından halka arz edenlere geri satma hakkına
satmama ve bedelli sermaye artımı yapmama
sahip olacak.
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İSTANBUL CEVAHİR ÇİÇEK AÇIYOR!
Birbirinden keyifli etkinlikler ve zengin alışveriş seçenekleriyle İstanbul’un
kalbi olan Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 16 Mayıs itibariyle
çiçeklere bürünerek ziyaretçilerini mutlu ediyor!

16 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında
Cevahir’e gelenler, çiçeklerle donatılacak alışveriş
merkezinde birbirinden renkli aktivitelere
katılarak keyifli zamanlar geçirecekler.
Çiçeklerin Büyülü Dünyası
Eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek olan
atölyelerde ziyaretçiler, şehir hayatlarının
yorgunluğunu çiçeklerin büyülü dünyasında
atacaklar. Ayrıca Cevahir’in minik ziyaretçileri
de çiçek atölyelerine katılarak kendi boyadıkları
saksılara rengârenk çiçekler dikecek ve çiçekten
taçlar yapacaklar.

MALl&MOTTO / 28.Sayı / Haziran 2016

250.000’den fazla takipçisi olan Facebook
kanalında ise mutluluk dolu bir uygulama
hayata geçirilecek. “Bu Çiçek Sana” Facebook
uygulaması ile takipçiler, sevdiklerine sanal
ortamda çiçek gönderecek ve sürpriz hediyeler
kazanacaklar. Ayrıca Cevahir, günün belirli
saatlerinde takipçilerin sanal çiçeklerini
gerçek çiçeklere dönüştürerek takipçilerini ve
sevdiklerini mutlu edecek.
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NİHAT HATİPOĞLU İLE BERAT KANDİLİNE ÖZEL SÖYLEŞİ

Nihat Hatipoğlu 21 Mayıs da Serdivan Alışveriş
Merkezi’nde Berat Kandili sebebiyle özel bir
söyleşi gerçekleştirdi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu'nun
düzenlediği ve katılımın oldukça yoğun olduğu
söyleşi de ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.
Kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun
kalan Hatipoğlu , böylesine güzel bir ortamla
buluşmasını sağlayan Alışveriş Merkezi
Yönetimine teşekkür etti.
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Etkinlik görüntülerini
İzlemek için okutunuz

36

Serdivan AVM Yönetim Ekibi

Etkinlik / MALl&MOTTO

SERDİVAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE
ETKİNLİKLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ziyaretçilerine , keyifli ve kazançlı alışveriş
imkanı sunan Serdivan AVM Yönetimi,eğlenceli
alışverişi de garanti ediyor...
14 Mayıs Cumartesi günü ödüllü programcı
Yasemin Şefik’in moderatörlüğünde Fettah Can
ile çok özel bir sohbet gerçekleştirdi. Sanatçı
hakkında merak ettiklerini soran ziyaretçiler,
Fettah Can’ın marş olmuş şarkılarını hep birlikte
söylediler..

Serdivan AVM Yönetim Ekibi
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Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşi ve
akustik konserin organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu gerçekleştirdi. Aşırı ilgiden çok
memnun olan Fettah Can Sakaryalı hayranlarıyla
kendisini buluşturan AVM Yönetimine ayrıca
teşekkürlerini sundu.
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AKASYA RAMAZAN AYINI KONSERLERLE KARŞILIYOR!
Açılışından bu yana gerçekleştirdiği sohbet, özel gösterim ve konserler
ile de Anadolu yakasının önemli kültür sanat merkezlerinden biri olan
Akasya, bir gelenek haline getirdiği “Ramazan Konserleri”ne hazırlanıyor.

Misafirler, Akasya Park’ta Haziran
ve Temmuz aylarında gerçekleşecek
Itrî&Bach, İncesaz, Erkan Oğur&İsmail
Hakkı Demircioğlu, Göksel Baktagir
konserleri ile keyifli bir iftar sonrası yaz
akşamı geçirecekler.
Konser dizisi, 11 Haziran’da
gerçekleşecek, biri Klasik Batı müziğinde
diğeri Klasik Türk müziğinde mihenk
taşı olmuş iki büyük besteciyi anan
Itrî&Bach konseri ile başlıyor. Misafirler,
konser kapsamında Murat Aydemir’i
tanburda, Ertan Tekin’i dudukta, Çağ
Erçağ ve Serdar Mamaç’ı viyolonselde
dinleyecekler.
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18 Haziran’da gerçekleşecek ikinci
konser, 1997 yılında Murat Aydemir
(tanbur), Derya Türkan (kemençe) ve
Cengiz Onural (gitar) tarafından kurulan
İncesaz’ı konuk ediyor. Geleneksel Türk
sazlarını modern melodiler eşliğinde
sunan grup, geçen sene olduğu gibi bu
sene de Akasya sahnesinde yerini alıyor.

38

Erkan Oğur ve İsmail Hakkı
Demircioğlu, çoğu eski Anadolu
türkülerinden oluşan repertuvarı birlikte
seslendiriyor. Türk halk müziğinin iki
usta sanatçısının “duo” formatındaki
bu benzersiz birlikteliği 25 Haziran’da
gerçekleşecek.
Kanun sanatçısı ve besteci Göksel
Baktagir'in müziğin renkli form
ve tınılarını içinde barındıran
konseri 2 Temmuz’da gerçekleşiyor.
Geçen sene olduğu gibi bu sene de
enstrümantal müziğimizin önemli
kanun icracılarından Göksel Baktagir ile
unutulmaz bir müzik şöleni yaşanacak.
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JLL TÜRKİYE MASLAK’TA YENİ OFİSİNDE HİZMET VERİYOR
Kurumsal gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren JLL
Türkiye, Maslak Link Plaza’daki yeni ofisine taşındı. JLL Türkiye Mayıs ayı
itibariyle yeni ofisinde hizmet verecek.

T

icari gayrimenkul üzerine finansal ve
profesyonel hizmetler veren, yatırım
yönetimi alanında danışmanlık
hizmetleri sunan JLL Türkiye, faaliyetlerini
Maslak Link Plaza’daki yeni ofis binasında
sürdürecek. Türkiye’de bugüne kadar
sadece Gold seviyesinde alınabilmiş LEED
CI (Commercial Interiors) Yeşil Bina
Sertifikası’nı Platinum seviyesine taşıyarak
bir ilke imza atmayı ve çevreye en duyarlı
ofis olmayı hedefleyen yeni ofisin tasarımı
ve inşaatı, JLL’nin iştiraki TETRIS tarafından
gerçekleştirildi.

Yeni ofis ile birlikte ticari gayrimenkul
danışmanlığındaki hizmetlerine daha güçlü
bir şekilde devam edeceklerini belirten JLL
Türkiye COO/CFO’su Volkan Müller, “80
ülkede faaliyet gösteren global bir firmanın
Türkiye ofisi olarak her geçen gün giderek
büyüyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz
‘Dev Güçbirliği’nin ardından çalışanlarımızın
sayısı merkez ofiste 200’ü toplamda ise 600’ü
geçti. İnsan kaynağımız ile sınırların ötesine
geçmek için daha geniş bir ofis alanına ihtiyaç
duymaya başladık. Uzmanlığımız gereği,
birleşme ve satın almalarda durumu fırsata
çevirmenin ve gayrimenkulle değer yaratmanın
mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Fırsatı en
iyi şekilde değerlendirdik ve daha kullanışlı,
daha çevre dostu bir ofise ‘merhaba’ dedik.
Taşınma ile birlikte ofis alanımız 1.450
metrekareden 2.600 metrekareye çıktı.
Çalışanların istekleri doğrultusunda tasarlanan
yeni ofis binamızda, motivasyonun ve
verimliliğin de artacağını düşünüyoruz” diye
konuştu.
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JLL Türkiye’nin yeni ofisi pek çok ‘ilk’e ve
Türkiye’deki diğer kurumsal ofislerden farklılık
gösteren bazı alanlara sahip olacak. Açık ofis
düzeninin olacağı yeni ofisteki alanlar ihtiyaca
ve etkileşime göre kullanılacak ve herkesin
masası olmayacak. Çalışanların yaklaşık % 70’i
ofise geldiklerinde kendilerine ayrılan masaları
değil; ihtiyaçlarına uygun alanlarda çalışma
fırsatı bulacak. JLL Türkiye’nin yeni ofisinde,
toplantı odaları ve masaları JLL’nin kendi
mobil uygulaması üzerinden rezervasyon
sistemiyle yönetilecek.
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ESAS 14 BURDA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
YAZ SEZONUNU MUHTEŞEM BİR DEFİLE İLE AÇTI

G

erek yurtiçi gerek yurtdışı gerçekleştirdiği
projeler ile yatırım fırsatlarına odaklanmış
lider sermaye yatırım gruplarından Esas Holding
14 Burda AVM ile Bolu da yepyeni bir keyif ,
eğlence, alışveriş merkezini de hayata geçirdikten
sonra bir ilke daha imza attı. Bolu’da ilk konseptli
AVM defilesini gerçekleştirdi.
Şimdiye kadar Bolu 'ya yapılan en büyük
yatırımla gerçekleşen Esas 14 Burda AVM,
açıldığı günden beri düzenlediği etkinliklerle de
oldukça ses getirmeye bu defile ile devam etti.
28 Mayıs da düzenlenen İlkbahar / Yaz
koleksiyonlarının tanıtıldığı muhteşem bir defile
ile yaz sezon açılışını yaptı.
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Ayşenur Balcı
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Fatoş Kabasakal

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ ve Bu Tarz Benim’in
fenomen yüzü Ayşenur Balcı’nın yanı sıra
Türkiyenin en önemli modelleri Ece Gürsel, Elif
Ece Uzun, Yeliz Öney, Fatoş Kabasakal, Tatsyana
Tsvikeviç, Seviye İkbal Tulgar, Deniz Yonluk ve
genç yetenek Buket Akpunar gibi oyuncu ve
modellerden oluşan defilenin organizasyonunu
Farkındalık Stüdyosu gerçekleştirdi. Defile
müziklerini Best FM'in ödüllü radyo programcısı
Yasemin Şefik hazırladı. Koreografide ise Serhat
Türkkan imzası vardı.

Deniz Yonluk

Buket Akpunar

Etkinlik / MALl&MOTTO

Tatsyana Tsvikeviç

Arzu Yanardağ

Seviye İkbal Tulgar

Ece Gürsel
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Yeliz Öney
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Ece Gürsel

Elif Ece Uzun

Fatoş Kabasakal

Arzu Yanardağ
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Defile için FAY Mücevher'in özel takı kolleksiyonu büyük beğeni kazandı. 2 Milyon liralık özel koleksiyon tanıtıldı.
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Defile müziklerini Best FM’in ödüllü
radyo programcısı Yasemin Şefik hazırladı.

Defile Koreografisinde
Serhat Türkkan imzası vardı.

Defileye katılan ünlü modeller defile sonrası özel koleksiyonun geri kalan kısmını görmek için FAY Mücevher’in ve
Atasay’ın mağazalarını da ziyaret ettiler Fay Mücevher sahibi Fatih Yamaner modellere çeşitli hediyeler vererek
jest yapmayı da ihmal etmedi.
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Esas 14 Burda AVM Yönetimi Ekibi
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MEDIA MARKT’TAN 2 YENİ ATAMA
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Remko Rijnders
Media Markt Operasyonlardan Sorumlu COO
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Media Markt Operasyonlardan Sorumlu COO
görevine Remko Rijnders atandı

Media Markt Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Direktörü görevine Çağanur Atay Uçtu atandı

Media Markt Türkiye’de Temmuz 2015’ten
bu yana Operasyonlardan Sorumlu Co-COO
olarak görev yapan Remko Rijnders, şirkete
Operasyonlardan Sorumlu COO olarak atandı.
Media Markt’ın yeni COO’su Remko Rijnders,
üst yönetimde Media Markt Türkiye İcra Kurulu
Başkanı Yenal Gökyıldırım’a bağlı olarak görev
yapacak.

Media Markt Türkiye yönetici kadrosunda
yeni bir atama daha gerçekleşti. Media Markt
Türkiye’de Pazarlama Grup Müdürü olarak
görev yapan Çağanur Atay Uçtu, Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Direktörü oldu.

Remko Rijnders kimdir?
Üniversitede iktisat eğitimi aldıktan sonra Lidl
ve AbS Watson Group’ta Bölge Müdürü olarak
edindiği kapsamlı ticari deneyimiyle Media
Saturn Holding’e katıldı. Grup bünyesindeki
kariyerine 2008 yılında, Hollanda’da Mağaza
Müdürü olarak başlayan Rijnders, ardından
Media Markt Çin’de dört yıl süresince farklı
pozisyonların yanı sıra Satış Direktörlüğü’nü
üstlendi. 2013’ten bu yana Media Markt Türkiye
Bölge Direktörü olarak görev yapan, Temmuz
2015 yılında Operasyonlardan Sorumlu Co-COO
üstlenen Remko Rijnders, Media Markt’taki
görevini Nisan ayı itibariyle Operasyonlardan
Sorumlu COO olarak sürdürüyor.

Çağanur Atay Uçtu kimdir?
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan
Çağanur Atay Uçtu, iş hayatına Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş. Pazarlama Departmanı’nda
başladı. Çizdiği yükselen başarı grafiği ile
sırasıyla Anadolu Hayat Emeklilik ve HSBC
Türkiye’de görev alan Uçtu, son 3 yıldır Media
Saturn Holding bünyesinde bulunan Media
Markt Türkiye’de, sırasıyla “Marka ve Kurumsal
İletişim Departman Müdürlüğü” ve “Pazarlama
Grup Müdürü” görevlerini üstlendi.
Çağanur Atay Uçtu 1 Nisan tarihi itibariyle
görevine, “Media Markt Türkiye Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Direktörü’’ olarak devam
ediyor.

Çağanur Atay Uçtu
Media Markt Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Direktörü
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AXIS İSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇILDI
Sur Yapı ve Hayat
Holding ortaklığıyla
inşa edilen Axis İstanbul
Alışveriş Merkezi, 18
Mayıs saat 10:00’da
135 mağazası, kafe ve
restoranları, terasları,
1.400 kişi oturma
kapasiteli yeme-içme alanı, çocuklar için büyük
bir eğlence ve oyun alanı, 10 salonlu sineması
ve fitness merkezi ile kapılarını açtı. Alışveriş
Merkezi’nin birinci fazı 40.000 m2 kiralanabilir
alandan oluşuyor. Planlanan ikinci fazın da
açılması ile birlikte kiralanabilir alan 60.000
m2’ye ve mağaza sayısı da 170’e ulaşacak.
Alışveriş Merkezi’nde 2.000 kişiye istihdam
sağlanacak. Axis İstanbul, merkezi konumu ve
kolay ulaşımı ile rakiplerinden ayrılıyor.

Z. Altan Elmas
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas:
“Axis İstanbul, hayata geçirilen altyapı yatırımları,
yeni konut alanları, modern ve konforlu ofisler
ve ticaret merkezleri ile geçmişin gelecekle
birleştiği, tarihi yarımadanın yanı başında
Eyüp ilçesinde paha biçilmez bir lokasyonda
yer alıyor. Bu büyük yatırımı Sur Yapı ve Hayat
Holding ortaklığında gerçekleştirdik ve Alışveriş
Merkezi’nin birinci fazını açıyor olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz.” dedi.

ECE Türkiye Genel Müdürü Andreas Hohlmann ve
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas

Axis İstanbul AVM açılışında ECE Türkiye
Genel Müdürü Andreas Hohlmann: Sur
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas’a
Hamburg’u simgeleyen bir model gemi hediye
etti. Hohlmann konuşmasında: “ECE, Hamburg
kökenli bir firmadır. Bildiğiniz gibi Hamburg
bir liman şehridir. Limanlar, aslında gemilerde
taşınan ürünlerin el değiştirdiği yerlerdir.
Bizim Sur Yapı ile işbirliğimiz de hizmetlerin
ve fikirlerin değiş tokuşundan oluşuyor. Axis

Nuri Şapkacı
ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Alışveriş Merkezi’nin açılışı anısına
Hamburg’un simgesi olan, 120 yıllık geçmişe
sahip ve bugün müze olarak hala Hamburg
limanında ziyaret edebileceğiniz Rickmer
Rickmers gemisinin el yapımı maketini, verimli
işbirliğimizin sembolü olarak Sn. Altan Elmas‘a
hediye etmek istiyorum“ dedi.
ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Nuri
Şapkacı: “Axis İstanbul, kapsamlı bir kentsel
dönüşümün yaşandığı Eyüp’ün yeni çekim
merkezi olacak. İstanbul’un hızla gelişen bu
bölgesinde büyük potansiyel görüyoruz. Bu
potansiyeli ve geniş çekim alanını göz önünde
bulundurarak tanınmış, her zevke hitap
edebilecek markalar, çok çeşitli gastronomi
konseptleri, eğlence alternatifleri ile dengeli
ve kaliteli bir marka karması oluşturduk. Axis
İstanbul, bu özellikleri ile ailelere, yakın çevredeki
ofis çalışanlarına ve her yaştan ziyaretçilerine
konforlu bir alışveriş deneyimi sunacak” dedi.

MALl&MOTTO / 28.Sayı / Haziran 2016

Bu büyük karma projenin yatırım ortakları,
gayrimenkul, inşaat ve enerji sektörlerinde
Türkiye’nin lider firmalarından olan Sur Yapı
ile 100’den fazla ülkedeki ağıyla Türkiye’nin
en büyük ihracatçıları ve sanayi gurupları
arasında yer alan Hayat Holding. ECE Türkiye,
Axis İstanbul’un konsept optimizasyonunu,
kiralamasını ve uzun dönemli yönetimini
üstlendi.
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PRONTOTOUR’DAN BABALAR GİBİ TUR
Yurt dışı tur lideri Prontotour’dan, Babalar Günü’nde EUROCUP 2016 keyfi ve Avrupa seyahati…

P

rontotour, babasına klasik hediye almak
istemeyenlere özel bir tur hazırladı. 2016
yılında unutulmaz bir Babalar Günü geçirmek
isteyenler, Prontotour ile hem EUROCUP 2016
Avrupa Futbol Şampiyonası’na gidiyor, hem de
Avrupa’nın en güzel şehirlerini geziyor.

Torino

2 gece – 3 gün süren seyahatlerde Paris,
Brüksel, Cannes, Nice, Torino, Lens gibi tarih ve
sanatın muhteşem uyumunu yansıtan şehirleri
keşfederken, ekstra olarak EUROCUP 2016
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda babanızla
birlikte unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Türkiye
A Milli Futbol Takımı’nın da yer alacağı bu
tarihi turnuvada, babanızla birlikte milli takımı
destekleyebilirsiniz. Prontotour’un EUROCUP
2016 paketleri 599 Euro’dan başlayan fiyatlarla
babasına unutulmaz bir Babalar Günü yaşatmak
isteyen seyahat severleri bekliyor.
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87’den fazla ülkeye seyahat düzenleyen
Prontotour, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz
anlar yaşamanız için dünyayı keşfetmeye devam
ediyor.
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MODERN EAST 141 MAĞAZASI HİZMETE AÇILDI

M

için bize eşsiz bir olanak sağladı. Modern East,
içerisinde bulunduğu karma projede yaşayan
ve çalışan nüfusun, tüm ihtiyaçlarına aynı çatı
altında ulaşabilecekleri, kafe ve restoranlarında,
eğlence alanlarında aileleri ve arkadaşları ile
keyifli vakit geçirebilecekleri ilk adresleri olacak.
Bu büyük kompleks, çekim alanımızda yaşayan
insanlar için yüksek kaliteli bir alışveriş, çalışma
ve yaşam alanı oluşturacak” dedi.

Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid’in ev
sahibi olduğu Santiago Bernabeu Stadyumu’nun
mimarı tarafından tasarlanan Modern East,
doğal gün ışığı ve iç mekandan en iyi şekilde
faydalanmak üzere tasarlanmış fonksiyonel bir
Modern East, yaklaşık 700.000 nüfusu ile
mimariye sahip. Yaratılan peyzaj alanları ve
İstanbul’un en büyük dördüncü ve Anadolu
teraslar, alışveriş merkezinin müşterileri, konut
yakasının en büyük ilçesi olan Ümraniye’de yer
sakinleri ve ofis çalışanlarına açık havada keyifli
alıyor. Ümraniye, son on yılda hayata geçirilen
vakit geçirme imkanı sunuyor. Modern East,
yeni ofis, ticaret ve konut yatırımları sayesinde
İstanbul’un en önemli kavşaklarından biri olan
büyük bir gelişim gösterdi. Şehrin en büyük
Ümraniye kavşağında yer alıyor. Avrupa ve
projelerinden olan ve önümüzdeki yıllarda
Anadolu’yu birleştiren, aynı zamanda İstanbul’un
İstanbul’un ilk aşamada bölgesel, daha sonra da
ana arterleri olan TEM ve E-5’i birbirine bağlayan
küresel bir finans merkezi olmasını hedefleyen
bu kavşak, Şile otobanına ve yapımı devam
“İstanbul Finans Merkezi” de ilçe sınırları
eden 3. Köprü bağlantı yoluna da doğrudan
içerisinde bulunuyor.
erişim sağlıyor. Konumunun getirdiği avantajla,
şehrin yoğun nüfuslu ilçeleri olan Kadıköy,
ECE Türkiye Genel Müdürü, Andreas
Üsküdar, Çekmeköy ve Ataşehir’den ve her iki
Hohlmann: “Modern East, Ümraniye’de ofis
köprüden de Alışveriş Merkezi’ne gerek özel
kuleleri ve konut alanları ile çevrilmiş mükemmel araçlar gerekse toplu taşıma araçları ile hızlı bir
bir konuma sahip. Ümraniye ise İstanbul’un
şekilde ulaşılabiliyor. Bölgede yapımı devam eden
gelişimini sürdüren yeni ticaret merkezi olarak
projelerden, 2016 sonuna kadar tamamlanması
öne çıkıyor. Artan nüfus ve bölgedeki yeni
planlanan Üsküdar-Tepeüstü-Çekmeköy metro
oluşumların beraberinde getirdiği yüksek yaşam
hattı, Tepeüstü transfer merkezi ve kavşağı,
standardı, kaliteli perakende talebine alışveriş ve
Modern East’e toplu taşıma ile ulaşımı daha da
eğlenceyi bir araya getirerek cevap verebilmemiz kolaylaştıracak.
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odern East Alışveriş Merkezi, 19 Mayıs,
Perşembe günü, İstanbul’un yeni finans
merkezi Ümraniye’de kapılarını ziyaretçilerine
açtı. Dört kat üzerinde 141 mağazası, 1.500 kişi
oturma kapasitesine sahip geniş yeme-içme alanı,
36 kafe ve restoranı, terasları, hizmet ve eğlence
üniteleri ve 3.000 araçlık otoparkı ile Modern
East, 60.000 m2 kiralanabilir alandan oluşuyor.
Planlanan ikinci fazın da gerçekleştirilmesi ile
alışveriş merkezinin kiralanabilir alanı 90.000
m2’ye ve mağaza sayısı da 240’a ulaşacak.
Böylelikle İstanbul’un en büyük alışveriş
destinasyonlarından biri hayata geçirilmiş
olacak. Modern East, 67.000 m2 kiralanabilir
alandan oluşan üç ofis kulesi ve yaklaşık 600 lüks
konutun yer aldığı rezidans bloğunun da dahil
olduğu karma projenin bir parçası. Aktif olarak
kiralaması devam eden LEED sertifikasına aday
ofis bloklarında, katlarda 350 m2’den 1.450 m2’ye
kadar farklı büyüklüklerde A+ ofisler bulunuyor.
200 milyon Euro yatırım hacmine sahip Alışveriş
Merkezi’nde 2.900 kişiye iş imkanı sağlanırken,
ofislerde de yaklaşık 6.500 kişi istihdam edilecek.
ECE Türkiye, Alışveriş Merkezi’nin konsept
optimizasyonu ve kiralamasının yanında uzun
dönemli yönetimini de üstleniyor.
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Yavuz Güler

Torium Alışveriş Merkezi Müdürü - Yazar
Bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz?
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İki yıl önce Markantalya AVM’de çalışırken,
kendime bir kitap armağan etme isteğiyle
yazmaya başladım. Önceleri çok ciddiye
almadım ama sayfalar ilerledikçe o güne kadar
keşfetmediğim yanlarımı ve yaratıcılığımı
görmenin şaşkınlığını yaşadım. Kitabın başına
oturduğumda kelimeler akıp gidiyordu sanki. Ve
sonunda da işte böyle bir kitap ortaya çıktı.
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Peki kitabın konusu nedir? Yirmi yıldır AVM
sektöründe olduğunuz için ilk akla gelen
sektörle ilgili bir kitap oluyor.
Evet, genelde sektördeki arkadaşlarımın ilk
tepkisi öyle oluyor. Ama hayır, bu tamamen
farklı. Bir roman. Kişisel gelişim odağında,
kitabın kahramanının yaşadığı biraz da sıra
dışı olayların anlatıldığı bir hikaye. Aslında bu
kitap neyi anlatıyor diye sorduklarında, tam
olarak cevap veremiyorum. Çünkü, içinde çok
şey anlatılıyor. Ama kısaca şöyle diyebiliriz;
bir gün kendisini ve yaşamını sorgulayan ve
bu sorgulama sonucunda pek çok şeyi bırakıp,
uzun bir süre sonra tekrar geri dönen birinin
hikayesi diyebiliriz. Ama geri dönen artık aynı

Hayatta “bize bağlı olarak” herşey yolunda gidebilir...
kişi değildir. Hayata bakışı, tepkileri, duyguları
değişmiştir.
Okuyanların tepkisi nasıl?
Hepsinin ortak görüşü konusuyla hemen içine
alan, sürükleyici ve bitirmeden bırakılamayan bir
kitap olduğu yönünde. İdeal bir tatil kitabı olarak
tanımlanabilir bu yönüyle.
Bazı okuyanlar “Yok canım, her şey bu kadar
da iyi gidemez” gibi eleştirilerde bulunmuş.
Bununla ilgili ne diyeceksiniz?
Bu kitapta kötü bir şey olmuyor. Öyle alışmışız
ki hayatımızda kötü şeylerin olmasına, aksi bir
fikir bile bizi rahatsız edebiliyor. Ben bu kitapta
hayatta “bize bağlı olarak” her şeyin yolunda
gidebileceğini anlatmaya çalıştım. Yeter ki bizler
buna kalpten inanalım. Ama çocukluğumuzdan
beri içimize ekilen karamsar tohumlar bu
inancın önündeki en büyük engel. İşte kitabın
kahramanıyla bu engellerin nasıl aşılacağına şahit
oluyor okuyucular. Onun bu yolda yaşadıklarını,
tökezlemelerini, düşmelerini ama tekrar ayağa
kalkıp, devam etmesini izliyorlar.
Bu nasıl bir şey? Yani siz bir AVM

müdürüsünüz, günlük hayatta hep işle ilgili
olayların içindesiniz, ama aynı zamanda yazar
kimliğinizi ortaya çıkarabiliyorsunuz.
Bu anlatılması zor bir şey aslında. Kitabı yazmak
için bilgisayarımın başına oturduğum zaman
sanki başka biri oluyorum. Düşüncelerim ve bu
düşüncelerimi kelimelere dökmek çok farklı bir
şekle dönüşüyor. Orada sınırlarımı zorluyorum,
orası benim dünyam oluyor. Kurallarını
kendimin yazdığı bir dünya. Yaratıcıya en yakın
olunan andır herhalde böyle bir deneyim. Yani,
sanal da olsa bir dünya yaratmak, dünya yüzünde
olmayan karakterler yaratmak, onların kaderini
çizmek. Hayatımda yaptığım en keyifli işti
diyebilirim. Çünkü tamamen bana ait bir şey. Her
şeyiyle bana ait bir yaratımda bulunmak harika
bir duygu.
Kitabın başında AVM’lere “Günümüzün
Tüketim Tapınakları” demişsiniz. Bunu açıklar
mısınız?
Yıllardır bu sektörde olan, bu sektörün
gelişmesinde çok küçük de olsa rol almış
kişilerden biri olarak Alışveriş Merkezleri
benim hayatımın çok önemli bir yerinde
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duruyor. Ama bir yandan da tüketim toplumu
olmanın sorgulanmaya başlanması gerektiğini
düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu kitabı
yazan tarafımla, günlük yaşamımdaki tarafım
birbirinden çok farklı. Aslında kitabın
içeriğinde gayrimenkul ve AVM sektörü
başrolde diyebilirim. Çünkü kitabın kahramanı
Gayrimenkul Danışmanı. Onun bu konudaki
farklı bakış açılarını da kitapta bulabiliyor
okuyucular.
Yazmaya devam edecek misiniz?
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Aslında devam ettim. Ve edeceğim. Bu kitap
bittikten birkaç ay sonra “Bu kitap bitmedi.
Devamını yazmalıyım.” diye düşünmeye
başladım. Sonra devam kitabının ilk satırlarını
yazmaya başladım. Bir süre yazdıktan sonra,
birkaç aylık bir ara verdim. GOA yayınevi,
kitabımı yayınlamaya karar verdikten sonra
büyük bir şevkle ikinci kitabımı bitirdim. İlk
kitabın seyrine göre ikinci kitabın basımına karar
vereceğiz. Her kitapla birlikte içimdeki yazma
aşkı daha da artıyor. Ama şu anda çok yoğun bir
iş temposuna girdiğim için, yazmaya bir süre ara
verdim. Ama her an yeniden başlayabilirim. Bu
duygu gerçekten harika bir şey.
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FİLİPİNLERE GİTMEK İÇİN 5 İYİ NEDEN!

T

ropik bitkileriyle harika manzaralar sunan
adaları, bozulmamış bembeyaz kumsalları,
yağmur ormanları, mega kentleri, 20’den fazla
aktif volkanı, dünya mirası 2.000 yıllık pirinç
tarlaları, 100’den fazla etnik topluluğu ve
güler yüzlü insanlarıyla Asya’nın kıyısında her
türlü seyahat severin beklentisini karşılayacak
olan Filipinler, son yıllarda alternatif bir tatil
destinasyonu olarak ön plana çıkıyor.
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Büyük Okyanus’un batısında, Asya kıtasından
966 km. açıkta bulunan 7.000’den fazla
adasıyla dünyanın en uzun kıyı şeridine
sahip ülkelerinden biri olan Filipinler; doğal
güzellikleri, mükemmel denizi ve kumsallarıyla
bu sene alternatif rota arayışına girenleri
unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamaya davet
ediyor. İşte bu muhteşem ülkeyi ziyaret etmek
için 5 önemli neden;
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1.Eşsiz Doğası
Her biri bir kartpostal görünümünde olan
çarpıcı kireçtaşı kayalıklarının olduğu El Nido,
Avustralya’daki dünyanın en büyük mercan resifi
Great Barrier Reef ’ten sonra gelen, dünyanın
en büyük 2. mercan resifi Apo Reef, zararsız
dev köpekbalığı balinalarıyla dalış yapılabilecek
Donsol, turkuaz renkli deniz kıyısında kumları
inci gibi parıldayan Boracay, nesilden nesile
süren geleneksel benzersiz tarım ile 2000 yıllık
UNESCO Dünya mirası Batad ve Banaue
çeltik tarlaları Filipinlerin keşfedilecek doğal
hazinelerinden sadece birkaçı…
2. Eğlence ve Gece Hayatı
Ülkede hemen her şehrin bar, club, pub ve
restoranların yoğun olduğu bir gece hayat
caddesi bulunuyor. Ünlü DJ’lerin müzikleriyle
bu sokaklarda sabaha kadar parti havasında bir
atmosfer yaşanıyor. Gece hayatının çok popüler
olduğu iki şehir başkent Manila/Angeles City ve
Boracay Adası.

3. Zengin Mutfak Kültürü
Çin, Vietnam, Hindistan, İspanya, Amerika ve
Arap mutfağından etkilenen Filipinler mutfağı
bulunulan bölge ve şehre bağlı olarak büyük
değişiklikler gösteriyor. Ülkenin güneyinde Hint
etkileri görülürken orta kesimlerde İspanya ve
Amerika mutfağının esintileri fark ediliyor. Deniz
ürünleri ve pirinç ağırlıklı orijinal Filipinler
mutfağında yerliler ülkeye özgü geleneksel
pişirme teknikleri olan kavurma, buharda
pişirme ve haşlama tekniklerini kullanıyorlar.
Turistlerin ilgisini çeken Filipinler mutfağının en
tanınmış yemekleri olan Adobo, Lechon ve Pancit
ülkenin kültürel çeşitliliğini de yansıtıyor.
4.Bajaular
Filipinler'in doğal güzelliklerinin ötesinde, son
zamanlarda dikkatleri çeken farklı bir unsur var
ki, bu da denizde yaşayan insanlar, Bajaular…
Bajaular mercan denizlerinde, kazıkların
üzerindeki evlerde ve teknelerde yaşıyorlar.
Karaya sadece yakıt ve tekne tamiri için çıkan
Bajau halkı, tüm geçimini denizden sağlıyor.
İnanılmaz çeşitlilikte deniz ürünü tüketen
Bajaular için ev demek deniz demek. Bajauların
çocukları adeta denizde doğuyorlar ve bu nedenle
karadan çok denize adapte oluyorlar. Tüm
yaşamlarını denizden sağlayan Bajaular, doğa ve
insan uyumunun önemli bir göstergesi.
5. Unutulmaz Festivaller:
Filipinler birbirinden renkli ve eğlenceli
festivalleri ile tatil severlere unutulmaz bir
eğlence deneyimi yaşamaya davet ediyor.
Ati-Atihan, Moriones Madness, Crucifixion
Ceremonies, MassKara ve Rodeo Masbateno
Filipinlerin en önemli festivalleri… Kostümlü
sokak danslarından canlı müzik gösterilerine,
kabile geçit törenlerinden rengarenk çiçeklere
kadar her türlü unutulmaz gösteriye ev sahipliği
yapan Filipinler festivalleri sene boyunca her ay
farklı bir konseptte gerçekleşiyor.

Nasıl Gidilir?
Başkent Manila, Cebu ve Clark olmak üzere
üç şehre uçuş imkânı sağlayan Emirates
ile Filipinlere gitmek oldukça kolay. 1990
yılından bu yana Filipinler'in başkenti
Manila'ya seferler düzenleyen Emirates
Filipinler’in en hızlı büyüyen iki uluslararası
merkezi Cebu ve Clark’a da Boeing 777300ER model uçakları ile hizmet veriyor.
Manila’ya Emirates Havayolu ile Dubai
aktarmalı 15 saat 35 dakika saat süren
uçuşlar ile varılabiliyor. Economy Class
biletler vergiler dahil gidiş dönüş 674 Dolar,
Business Class biletler 2.857 Dolar; Economy
Class gençlik fiyatı (18-36 yaş arası) biletler
ise 647 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın
alınabiliyor.
Bembeyaz kumsalları ve masmavi dalış
noktalarıyla turizm açısından büyük bir
zenginlik sunan ve geçtiğimiz yıl toplam 1,6
milyon yabancı ziyaretçi ağırlayan Cebu’ya
Emirates Havayolu ile Dubai aktarmalı 15
saat 25 dakika süren uçuşlar ile varılabiliyor.
Economy Class biletler vergiler dahil gidiş
dönüş 732 Dolar, Business Class biletler 2.985
Dolar; Economy Class gençlik fiyatı (18-36
yaş arası) biletler ise 694 Dolar’dan başlayan
fiyatlarla satın alınabiliyor.
Filipinler’in Orta Luzon bölgesinde iş süreci
hizmetleri ve turizm alanında tanınmış bir
merkez olan Pampanga şehrinde yer alan
Clark’a ise Emirates Havayolu ile Dubai
aktarmalı 18 saat 25 dakika süren uçuşlar
ile varılabiliyor. Economy Class biletler
vergiler dahil gidiş dönüş 592 Dolar, Business
Class biletler 2.515 Dolar; Economy Class
gençlik fiyatı (18-36 yaş arası) biletler ise
575 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın
alınabiliyor.
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CAPACITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ 2. SATRANÇ TURNUVASI İLE
SATRANÇ SEVERLERİ BULUŞTURDU

Turnuvada ilk 3’e çok özel hediyeler
Turnuvada ilk 3’e girenler, dijital çağın
vazgeçilmezlerinden oluşan sürpriz hediyeler
kazandı. Capacity Samsung Mağazası hediye
sponsorluğunda Turnuvanın 1’incisi Samsung
J5 telefon, 2’incisi Samsung J2 telefon, 3’üncüsü
Samsung TAB3 tablet sahibi oldu.
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K

usursuz ve güçlü marka karması, cafe ve
restoranları, eğlence noktaları yanı sıra
imza attığı muhteşem organizasyonlar
ile alışveriş dünyasında fark yaratan Capacity,
imza attığı etkinliklerle de yaşamın merkezi
olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda; “Kırılmak yok!
İyi olan kazansın” sloganıyla, Türkiye Satranç
Federasyonu İstanbul Satranç İl Temsilciliği
işbirliğinde, 28-29 Mayıs tarihleri arasında,
2’ncisi düzenlenen Satranç Turnuvası’nda,
profesyonel sporcular, Capacity’de kazanmak için
kıyasıya yarıştı. Turnuva, 10.30- 18.00 saatleri
arasında Capacity Alışveriş Merkezi’nin B1 katı
havuz alanında gerçekleşti. Turnuvaya katılan
tüm sporcular, Capacity tarafından özel olarak
tasarlanmış Satranç Takımı hediyelerinin sahibi
oldu.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ “ENERJİ VERİMLİ
VE ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ” İLE TANIŞTI
PNQ Teknoloji Sistemleri’nin Çevreye Duyarlı ENER-G Kojenarasyon Sistemleri Karbon Ayak İzini Azaltıyor
35 yılı aşkın tecrübesiyle Avrupa’nın en büyük,
küçük ve orta ölçekli kojenerasyon paketleri
üreticisi ENER-G’nin Türkiye yetkili distribütörü
PNQ Teknoloji Sistemleri, Türkiye’de enerji
tasarrufu ve çevreyi korumakta devrim yaratıyor.
ENER-G’nin Kojenerasyon Modüllerini
Türkiye pazarına sunan PNQ ayrıca enerjide
kojenerasyon teknolojisinin çevreci yönünü
de pazara sunuyor. Özellikle çevreye duyarlı
ve karbon salınımlarını azaltan kojenerasyon
sistemleriyle PNQ Teknoloji Sistemleri, yeşil
enerji kavramına da yeni bir boyut katıyor.
Enerji güvenilirliğini artırıyor
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ENER-G Kojenerasyon Modülleri enerji
güvenirliğini arttırıyor ve rekabet ortamında
daha düşük enerji maliyetleri sağlıyor. ENER-G
Kojenerasyon Modülleri Türkiye’de benzeri
olmayan enerji işletim maliyetleri sunuyor. PNQ
Teknoloji İş Geliştirme Direktörü Murat Erden
işletmelerde kojenerasyon kullanımının çevreyi
korumayı hedefleyen sivil bir insiyatif olması
gerektiğini de belirtiyor. Erden, Türkiye’de
kendilerine ve kojenarasyon yatırımlarına
gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını da
kaydediyor.
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“Hem tasarruf edin hem de çevrenin geleceğini
koruyun”
ENER-G sistemlerinin geniş kullanım alanları
arasında sanayi tesisleri, hastaneler ile AVM’ler
başta olmak üzere çeşitli işletmeler bulunuyor.
İşletmelerin yaptıkları bu kojenarasyon yatırımı
ile 1 yılda enerji tasarrufu sağlamak mümkün
oluyor. ENER-G sistemleri, benzerlerinden
önemli şekilde ayrılıyor; parçaları tek tek test
edilen ENER-G kojen ve trijen sistemleri,
parçaları birleştirilip monte edildikten sonra da
test ediliyor. Testleri tamamlanan sistem, hazır
olarak tesise kuruluyor ve sadece 2 gün içinde
devreye giriyor.

Murat Erden
PNQ Teknoloji İş Geliştirme Direktörü

PNQ Teknoloji İş Geliştirme Direktörü
Murat Erden devamlı enerji tüketimi olan
her işletmenin enerjiden tasarruf için
kojenerasyon sistemlerine ihtiyacı olduğunu
vurguluyor. Erden, Türkiye pazarında yaşam
kalitesinden ödün vermeden yepyeni bir devir
başlattıklarını kaydediyor ve şunları söylüyor:
“Her yılın 5 Haziran gününün Dünya Çevre
Günü olarak kutlanıyor. İşletmelerin ENER-G
yatırım yapmaları ve tasarruf ederek çevrenin
geleceğini korumaları gerekiyor. PNQ olarak
müşterilerimize enerjiyi çevreye duyarlı olarak
verimli ve tasarruflu kullanım olanağı sağlayan
sistemleri sunuyoruz. 4 KW ile 20 MW arasında

değişen kojenerasyon sistemlerimiz ortalama
2 veya 3 yıl içinde yatırım maliyetlerini amorte
ediyor. Ayrıca ENER-G kojenerasyon kompakt
ünitelerimiz 5-11 m2 arası yer kaplıyor. 25 yılı
aşkın teknik servis deneyimimiz ile mekanik
müdahale gerektiğinde derhal en yakın servis
elemanını GPS üzerinden belirleyip tesise
yönlendiriyoruz. PNQ olarak Türkiye'nin
yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Kuzey Irak ve Afrika pazarlarına da
hizmet veriyoruz.”
ICCI 2016’da genç mühendislerin ilgisi
büyüktü
PNQ Teknoloji Sistemleri, 22. ICCI Enerji
ve Çevre Fuarı’na katıldı. Çevreye duyarlı,
tasarrufçu ve yeşil enerji kavramında yeni bir
boyut getiren ENER-G kojenerasyon enerji
sistemlerini tanıtan firma, ilk defa katıldığı
fuarda yoğun bir ilgi gördü. Ziyaretçilerini
PNQ Teknoloji İş Geliştirme Direktörü Murat
Erden’in ev sahipliğinde ağırlayan firmaya hem
sektörün profesyonelleri hem de geleceğin genç
mühendislik adayı olan üniversite öğrencileri
büyük ilgi gösterdi. Murat Erden yapmayı
planladıkları aktivitelerle gençleri ve sektörü
kojenerasyon konusunda bilinçlendirmek
istediklerini söyledi.
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PRIMEMALL İSKENDERUN MÜZİK YARIŞMASI
BÜYÜK FİNALİNDE ZAKKUM RÜZGARI ESTİ

5. Geleneksel Primemall İskenderun Müzik
Yarışması büyük finali 29 Mayıs akşamı
Primemall İskenderun’da gerçekleşen Zakkum
Grubu’nun muhteşem açık hava konseri ile
sonlandı.
28 Mart-17 Nisan tarihleri arasında başvuruların
yapıldığı yarışmada elemeleri geçerek
finale kalmaya hak kazanan 10 yarışmacı
performanslarını Zakkum Grubu’nun karşısında
sergileme heyecanını yaşadı.
Birbirinden başarılı performansların karşısında
jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı
yarışmada 1. olan “Mars Porsuğu” grubu 1.000
TL Hediye Çeki, 2. olan “Parsifal” grubu 750
TL hediye çeki, 3. Olan “Riot” grubu 500 TL
hediye çeki kazandı. 1. Olan Mars Porsuğu grubu
ödülünü Zakkum’dan almanın mutluluğunu
yaşadı.
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Gecenin sonunda sahne alan Zakkum grubu
sevilen şarkıları ile dinleyenleri büyüledi.
Coşkulu kalabalık ise şarkılara hep bir ağızdan
eşlik etti.
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DEFACTOOMNI PERAKENDEDE FARK YARATACAK
4. Müşteri Hizmetleri Zirvesi’ndeki
sunumuyla sektörde bir ilke imza atan
DeFacto markasının omnichannel
yaklaşımını paylaşan DeFacto E-Ticaret
Müdürü Eser Erkan, etkili bir omnichannel
yaklaşımı için; Hizmet Çeşitliliği
Sunan, Faydalı / Hayatı Kolaylaştıran,
Basit ve Optimum Maliyet stratejisinin
dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
“DefactoOmni – Alışverişte yeni
moda” mottosuyla yola çıkan DeFacto,
müşterilerine rahat ve güvenli alışveriş için
aşağıdaki imkanları sunuyor:
Bİ’TIKLA MAĞAZADA uygulaması: 290
mağazada geçerli olan bu uygulama ile
tüketici aradığı ürünü internet sitesinden
satın alıp, ürününü mağazadan teslim
alabiliyor.
MAĞAZADA DEĞİŞTİR uygulaması: 290
mağazada geçerli olan bu uygulama ile
tüketici ürünü internet sitesinden satın alıp
dilerse mağazada değiştirebiliyor veya iade
edebiliyor.
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MAĞAZADA AYIRT uygulaması: 194
mağazada geçerli bu uygulama ile tüketici
internette beğendiği bir ürünü dilediği
mağazada ayırtıp mağazada deneyerek satın
alabiliyor.
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MAĞAZADA YOKSA INTERNETTEN AL
uygulaması ile tüketici mağazada aradığı
ürünü bulamadığında (Aranan beden/renk/
model yoksa), mağazadaki kiosk, tablet veya
akıllı telefonuyla DeFacto Mobil Uygulaması
üzerinden QR kod okutarak internetten
satın alıp evine ya da mağazaya sipariş
verebiliyor.
ÇAĞRI MERKEZİNDEN AL uygulaması
ile internet bağlantısı olmayanlar bile, İster
Kredi Kartı ile Güvenle, İster Kapıda Ödeme
Seçeneğiyle veya Web Chat üzerinden satın
alma yapabiliyor.
Böylelikle müşteriler DeFacto ile akıllı
telefonları ve internet teknolojileri ile
istediği zamanda, istediği yerde ve istediği
şekilde etkileşim kurabiliyor.
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TEMMUZ’DA ALIŞVERİŞİN BAŞKENTİ İSTANBUL OLACAK

T

ürkiye'nin en büyük turizm, alışveriş
ve kentsel markalaştırma projesi
İstanbul Shopping Fest, bu yıl 1-31
Temmuz tarihleri arasında yapılacak. T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul
Valiliği desteği ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası iş
birliğinde düzenlenen İstanbul Shopping
Fest, bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek.
Temmuz ayı boyunca, alışveriş
merkezlerinden tarihi çarşılara kadar pek çok
noktada festival havasını yaşamak mümkün
olacak.
İstanbul Shopping Fest, dünya markalarında
%70’e varan indirimlerin yanı sıra pek
çok marka da festival boyunca alışverişte
ayrıcalıklar sunacak.
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İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü
Hicran Özbük, festivale dair açıklamasında
şunları söyledi:
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"Bu yıl 1-31 temmuz tarihleri arasında
altıncısını düzenleyeceğimiz, artık İstanbul
ile özdeşleşen ve şehrin marka değerini
büyüten İstanbul Shopping Fest, kent
kültürünün önemli bir parçası haline
geldi. Tarih boyunca ticaretin en önemli
duraklarından biri olan İstanbul'un
göbeğindeki Kapalıçarşı, dünyanın en eski
alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. İSF
de, yüzyıllar boyunca ticaretin, alışverişin
başkenti unvanını hak eden İstanbul'da,
tarihi çok eskilere dayanan, kentin ruhuna
işlemiş bir geleneğin canlandırılmasına
hizmet ediyor. Hedefimiz tarihi, kültürü
ve gastronomisiyle bir alışveriş ve eğlence
merkezi olan İstanbul'u tüm dünyaya
tanıtarak turist sayısını artırmak, alışveriş
hacmini büyüterek dünyanın ilk beş
destinasyonundan biri haline getirmek.
Modern ile gelenekseli buluşturan,
alışverişten öte keyifli bir İstanbul deneyimi
müjdeleyen İstanbul Shopping Fest süresince
, İstanbul'un çarşı, cadde ve alışveriş
merkezlerinde farklı bir rüzgâr esecek.
İmparatorlukların başkenti olmuş İstanbul,
bu yıl 1-31 Temmuz tarihlerinde alışverişin
de başkenti olacak."
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• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Tescilli Markalar Derneği

• T.C. Kalkınma Bakanlığı

• Tepe Akfen Havalimanları

• T.C. İstanbul Valiliği

• İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi

• İstanbul ilçe belediyeleri

• Türkiye İhracatçılar Meclisi

• Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD)

• İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Ticaret Odası

• Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)

• Türk Hava Yolları

• Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)

• Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

• Kategori Mağazaları Derneği (KMD)

• Turistik Otelciler, İşletmeciler ve
Yatırımcılar Derneği

• Turizm Restaurant Yatırımcıları ve
İşletmeciler Derneği (TURYİD)
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Hicran Özbük
İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü
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.

... /istshopfest

www.istshopfest.com
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TÜRK MODA DÜNYASININ YENİLİKÇİ YÜZÜ GIZIA GATE’DE

DB BERDAN “BARIŞ, SEVGİ VE BEYİN” TRUNK SHOW

Özge Ulusoy

Ahu Orakçıoğlu

Gizem Hatipoğlu

Feryal Gürman

Başak Dizer

Işıl Rençber
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D
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B BERDAN, “Peace Love And
Brainzzz” isimli 2016 İlkbahar-Yaz
koleksiyonunu, Türk modasına yön veren
41 tasarımcının koleksiyonlarını aynı çatı altında
satışa sunan multibrand konsept mağazası GIZIA
GATE Nişantaşı’nda tanıttı.

Deniz Berdan

yüksek bir koleksiyon. 90’lar gotik kültürünün
kara mizah anlayışından ilham alarak hazırlanan
tasarımlar eğlenceli ama sert. Siyahla patlak
tonların kombinasyonu ve detaylarda file
yorumu göze çarparken parçaların genelinde
çapraz ip detayıyla korse etkisi yaratılıp ten
gizemli şekilde açığa çıkıyor. Kuş gözleri
işlemeleri elbiselere özenle yerleştiriliyor, metal
fermuar dişlerle çerçeveleniyor. Egzantrik
nakışlar korku filmi karakterlerine uyumlu
şekilde işleniyor. Özel bir baskı yöntemiyle
doğal elyaflara basılan desenler, siyah zeminin
yoğunluğunda kontrast yaratan parlak yeşil,
kırmızı ve sarı renklerle koleksiyona canlılık
katıyor.

Her koleksiyonuyla farklı duruşlarını sergileyen
Deniz-Begüm Berdan ikilisinin Nişantaşı Abdi
İpekçi Caddesi’ndeki GIZIA GATE’ de yaptıkları
Trunk Show’a aralarında Feryal Gülman, Işıl
Reçber, Pınar Altuğ, Özge Ulusoy, Ahu Yağtu,
Eliz Sakuçoğlu, Gül Gölge Saygı, Başak Dizer,
Deniz Marşan, Lara Sayılgan, Ahu Orakçıoğlu,
Ayşe Kucuroğlu, Derya-Bekir Aksoy, Serdar Önal
- Beste Bereket, Günsel Ülkü, Tuğba Peksayar gibi
isimlerin bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Koreografisi Öner Evez tarafından yapılan
defilede saçlar Garage Hair Repair
Studio, makyaj MAC kozmetik ürünleriyle
DB BERDAN, “Peace Love And Brainzzz”
koleksiyonu dapdaracık formlarıyla seksapalitesi hazırlanırken, İnci Deri ayakkabıları kullanıldı.
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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“AVM endeksi mart 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemi
ile karşılaştırıldığında %1,8 oranında arttı. 2016 ilk çeyrek verilerine
baktığımızda da ciro artışının %9,6 olarak gerçekleştiğini
görüyoruz. Mart ayında Ankara ve İstanbul’da ard arda yaşanan
terör saldırıları sonrası hem sosyal hem de ekonomik olarak
oldukça zor bir süreç geçirdi. Saldırıların olduğu dönemde
AVM ziyaret sayılarında %60’a varan oranlarda düşüş görüldü.
Nitekim endeks değerlerine baktığımızda da hem ciro hem de
ziyaret sayısı anlamında kötü bir ay yaşadığımızı görüyoruz.
Kategoriler bazında da endeks mart ayından nispeten olumsuz
etkilendi. İlk çeyrek sonuçlarını değerlendirdiğimizde ise burada
ocak ve şubat ayındaki yükselişlerin etkisiyle ciro artışlarının
olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu verilerden
daha önemlisi halkımızın ve ekonomimizin terörün neden olduğu
olumsuzlukları aşma azmi. Nitekim sektör verilerinde sonraki
aşamada hızlı toparlanma süreci de başlamış durumda” dedi.
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MART 2016’TE AVM CİRO ENDEKSİ %1,8 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin
mart ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi mart 2016 döneminde 2015 Mart
ayna göre %1,8’lik artışla 170 puana ulaştı.
AVM Endeksi verileri ilk çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında %9,6 oranında artış gösterdi.
Endeks ilk çeyrekte 183 puana ulaştı.

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar mart 2016’da bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8’lik bir atış
gösterdi. Verimlilik, İstanbul’da 733 TL, Anadolu’da ise 588 TL olarak gerçekleşti. Türkiye ortalaması da 646 TL olarak
kaydedilmiştir.
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Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul’un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.
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Çeyrek bazında da m2 başına düşen cirolarda artış yaşandı. AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar
2016 yılının ilk çeyreği 2015 yılı ilk çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında %9,7 artarak 699 TL’ye ulaştı.
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Mart ayında en yüksek ciro artışı hipermarket kategorisinde gerçekleşti.
Geçtiğimiz yılın mart ayı ile karşılaştırıldığında 2016 mart döneminde kategoriler bazında endeks %2’lik bir artış
gösterdi. En yüksek ciro artışı ise hipermarket kategorisinde %27’lik artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın mart ayı ile
karşılaştırıldığında mart 2016’da ayakkabı kategorisi %10, yiyecek kategorisi %4, giyim kategorisi %2 artış kaydederken
teknoloji hipermarket ve AVM’lerdeki diğer alan cirolarında ise değişim yaşanmamıştır.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
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Mart 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %3,9’luk azalma
yaşanmıştır. Ziyaret sayısı endeksi ilk çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise bir
değişim yaşanmadığı gözlendi.

65

MALl&MOTTO / H a b e r le r

“KENDİMİ KORTLARIN KRALİÇESİ GİBİ HİSSEDİYORUM”

T

enis dünyasının kadınlarda 1 numarası
olan Serena Williams, ‘Kortların Kraliçesi’
lakabını sevdiğini ve bunu sahiplendiğini
söyledi. Pirelli Takvimi’nin kariyerinde başarılı
kadınlara yer verdiği 43. sayısında yer alan tenisçi
Williams, pirelli.com’a kendisiyle ilgili önemli
açıklamalarda bulundu.
Farklı insanları temsil etmeyi seviyorum
Farklı olmayı ve farklılıkları temsil etmeyi çok
sevdiğini belirten Serana Williams, siyahi bir
kadın olarak tenis oynamaktan ve bu konuda
öncü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu
söyledi. Williams, “Ben tenise başladığım
zamanlarda bu konu çok yaygın değildi ve
bunu yapan bir avuç insan vardı. Ben bunu
benimsedim. İkonik bir şeyleri, insanların olmak
ve yapmak istedikleri şeyleri temsil ediyorum.
İlklerden biri ve öncü olmak, insanları etkilemek
ve onlara ilham veren bir rol model olmak benim
için çok heyecan verici.”
Kortlarda çok ciddi oluyorum
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Maçlar esnasında çok ciddi oluğunu söyleyen
Williams, şöyle devam etti: “Yaptığım işi
seviyorum. Kortta kim olduğumu saklamam ve
yüzde yüz kendim oluyorum. Maçlar esnasında
çok ciddi bir yapıya bürünüyorum; ancak
öfkeli, üzüntülü veya mutluysam insanlar bunu
rahatlıkla anlayabilirler. Yaptığım işin bu yanının
eşsiz olduğunu düşünüyorum. Normalde ise dışa
dönük ve çok yüksek sesli biriyim. Mesela Rock
and Roll dünyası gerçekten tam bana göre bir şey
ve bundan hoşlanıyorum. Hiç bu kadar eğlenceli
bir şey duymadım.”
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Tanrıya şükrediyorum ve borcumu ödemek
için çalışıyorum
Bulunduğu konumda olmasının Tanrının bir
lütfu olduğunu söyleyen Williams, “Bu fırsatı
bulduğum için çok şanslıyım. Her zaman, bir şey
kazandığım zaman Tanrı’ya şükrederim. Çünkü
O olmasa burada olacağımı sanmıyorum” dedi.
Tüm bunların karşılığını ödemenin çok önemli
olduğunu ve bu borcu ödemek için çok çalıştığını
söyleyen Williams şöyle devam etti: “UNICEF’in
global bir elçisi olarak dünyanın çeşitli yerlerine
seyahat ediyorum. Gittiğimiz yerlerde bir
şekilde eğitim, sağlık ve bu türden konuları
destekliyorum. Tenis oynamaya başlamadan
önce bile bu konuda bir şeyler yapmak
istiyordum. Kortta olmadığım her zaman, hayır

kuruluşları için bir şeyler yapmam gerektiğini
hissediyorum. Serena Williams Vakfı ile farklı
başlıklarda çalışmalarımız sürüyor. ABD’de
eğitime odaklanıyoruz, şu anda aynı zamanda
aileleri şiddetten etkilenmiş çocuklara yardım
etmeye yoğunlaşıyoruz. Ayrıca Afrika’da iki ayrı
okul açtım. Bunun için gerçekten yoğun bir
şekilde çalışıyoruz.”
Resim yapmak duygularımı özgürleştiriyor
Birçok kişinin bilmediğini ancak resim
yapmayı çok sevdiğini söyleyen Williams,

resim yapmanın kendisini ve duygularını
özgürleştirdiğini belirtti. Williams,
“Her zaman farklı resim koleksiyonları
üzerinde çalışıyorum. Çok farklı resimleri
beğeniyorum. Yaptıklarımın yeterli olduğunu
hissettiğimde ise yeni bir konuya geçiyorum.
Bunların dışında elbette müziği ve dans
etmeyi de çok seviyorum. Tüm bunlar beni
tanımlıyor” dedi.
Aksiyon kadını olduğunu belirten Williams,
hiçbir zaman durmak istemediğini, her zaman
hareket halinde olmayı istediğini söyledi.
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SANAT DOLU BİR HAFTA SONU
Forum Gaziantep masklarla renklendi
Gaziantep’in alışveriş ve yaşam merkezi
Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü
Mask Boyama Atölyesi’nde kadınları
ağırladı. Yapılan atölye çalışmasıyla
Gaziantepli kadınlar, rengarenk
masklara imza attı.
Atölye çalışmasında farklı modellerdeki
masklar akrilik boya ile renklendirdi.
Katılımcılar, özgün renk ve desenlerini
seçtikleri masklara taşıdı. Venedik ile
özdeşleşen masklar, Gaziantepli kadınlar
tarafından yeniden yorumlandı.
Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü,
2016 sonuna kadar her cumartesi
kadınlara özel atölye çalışmaları
düzenlemeye devam edecek.

Gaziantep'in alışveriş ve eğlence
merkezi Forum Gaziantep, Çocuk
Kulübü etkinlikleri kapsamında
düzenlediği Keçe Cüzdanlar Atölyesi
ile minik ziyaretçilerine ve ailelerine
keyifli vakit geçirme fırsatı sundu.
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği
etkinlikte çocuklar, keçe malzemeler
üzerine farklı materyaller kullanarak
kendi cüzdanlarını oluşturdu.
Her hafta sonu farklı bir eğlencenin
yaşandığı Forum Gaziantep Çocuk
Kulübü, çocuklara eğlenceli ve eğitici
etkinlikler düzenlemeye devam
edecek.
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Forum Gaziantep’in Minik Ziyaretçileri
Keçeden Kendi Cüzdanlarını Yaptılar
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Furkan Ortakaya
Kayra Tekstil Genel Koordinatörü
Kayra Tekstil’in ‘ölçülü’ giyimde büyüme
dönemi
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Tekstil sektöründe 1982 yılından beri faaliyet
gösteren Kayra, ‘ölçülü giyim’ sektöründe emin
adımlarla büyüyor.
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Kayra Tekstil Genel Koordinatörü Furkan
Ortakaya, bu yıl yurtiçinde 250, yurtdışında
ise 60 olan satış noktası sayısının arttırmayı
hedeflediklerini söyledi. Halen üretimin
%30’unun ihracat odaklı olduğunu ifade eden
Ortakaya, bu oranı önümüzdeki günlerde %50’ye
çıkarmayı planladıklarını da kaydetti.
Merkezlerinin Ankara’da bulunduğunu, üretim
ve ihracatı kendi markaları olan Kayra ile
yaptıklarını anlatan Ortakaya, arasında pardesü,
kaban, manto, tunik, gömlek, etek gibi ürünlerin
de bulunduğu toplam 23 giyim ve 5 aksesuar
grubunun bulunduğunu kaydetti. Ortakaya,
koleksiyonun tamamen kendi tasarım ekipleri
tarafından hazırlandığını belirterek, “Üretim
aşamasında ise kendi alanında uzman olan
yurtiçi ve yurtdışı partnerlerimiz var” dedi.

Taşlar yerinden oynayacak.
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Kayra’nın kendi alanında pazardaki üç marka
arasında yer aldığını anlatan Ortakaya, “Sosyal
medya; bu alandaki gücümüzü gösteren önemli
bir gösterge. Halen yurtiçi ve yurtdışından 3,8
milyon üye takipçimiz var” dedi.
“BİRÇOK ÜLKEDE FRANCHISE
GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”

Ortakaya, sözlerine şöyle devam etti: “Bazen
kendimizi Türkiye’deki tüketicilerimize ifade
etmekte zorlanabiliyoruz. Sürekli büyüyen
ve büyürken bazı şeyleri gören bir markayız.
Uluslararası çekim yaptığımızda “Neden
Türkiye'de yapılmıyor bu çekimler?” gibi
tepkiler alabiliyoruz. Ar-Ge ekibimizin detaylı
çalışmalarının sonucu olarak her şeyin ilkini
yaşıyor, yaşatıyoruz. Dolayısıyla bunun kabul
süreci de zaman alabiliyor. Tabi kendini sürekli
geliştirme ilkesi çerçevesinde firmamızın rekabet
gücünü arttıracak, rakipler arasında farklı
kılacak, sınırsız müşteri memnuniyeti felsefesini
odak noktasına alacak şekilde tüm süreçlerin
optimizasyonu ile ilgili de projeler sürekli
firmanın gündeminde yer alıyor.”
PAZARIN GELECEĞİ…
Pazarda önümüzdeki dönemde daha fazla
oyuncunun faaliyet göstereceğini ve markaların
kendini doğru konumlandırdıkları takdirde
hızlıca yol alabileceğini ifade eden Ortakaya,
“Hızlıca diyorum çünkü dünya üzerinde belli
hazır giyim firmalarının ayakları yer tutmuş
olmasına karşın; bizim tarzda bir marka henüz
net konumlanmış değil. Örneğin dünyanın süper
gücü, her şeye sahip gibi görünen ABD’de bile
insanlar, arkadaşlarına Türkiye’den gelirken kendi
giyinme zevklerine uygun kıyafetler bulamadığı
için toplu sipariş geçiyor. Bu çok dikkat çekici bir
konu” diye konuştu.
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Ortadoğu başta olmak üzere Mısır, Filistin ve Irak
pazarında bilinen bir marka olduklarını anlatan
Ortakaya, son dönemde Malezya, Endonezya,
ABD ve Çin pazarına yönelik çalışmalara ağırlık
verdiklerini kaydetti. Avrupa’da yaşayan ve
Türk olmayan Müslümanlara ürün satmaya
odaklandıklarını da ifade eden Ortakaya,
“Ölçülü giyimde dünyadaki her kadına ulaşmak
istiyoruz. Yurtdışında 60 noktada yer alıyoruz.
Bu sayıyı yıl sonuna kadar 80’e çıkarmak
amacındayız” dedi. Ortakaya, bu konuda şu
bilgileri verdi: “Fark yaratacak projelerimizin
başında mağazacılığa getireceğimiz yeni
yorumlar olacaktır. Tüketicilerimize hiç
görmedikleri bir konseptte; interaktif tüketiciyle
fiziki mağazalardan alışveriş yapmayı tercih
eden müşterileri ortak bir noktada buluşturmayı
hedefliyoruz. Birçok yeni ülkede franchise
görüşmeleri devam ediyor. Dünya üzerinde
ölçülü giyinmeyi tercih eden her müşteri
bizim hedef kitlemiz durumunda. Etiyopya’dan
Bangladeş'e, Amerika’dan Malezya'ya kadar tüm
noktalardaki olasılıkları değerlendiriyor olacağız.
Kısa vadede en belirgin hedefimiz ihracat
var. Bu nedenle pazarın geleceği konusunda
verilerimizi arttırarak, olmadığımız pazarlarda
öngörü de bulunmakta zorlanıyoruz.
da olmak.”
Bunların dışında uluslararası platformda
KAYRA’NIN MARKA GÜCÜ…
markamızı ve sektörü birçok yenilikte bekliyor.
Bilindiği gibi uluslararası platform şu sıralar çok
Yurt dışında Türkiye’yi temsil etmenin birçok
hareketli. Dünyanın takip ettiği batılı markalar
açıdan içinde avantaj barındırdığını söyleyen
artık muhafazakar kitleyi hedeflerine koymuş
Ortakaya “Daha önce girmediğimiz pazarlarda
durumda. Yaptıkları reklamlarda tesettürlü
kendimizi ifade etme güçlüğü yaşamıyoruz.
bayanları görmeniz artık mümkün. Taşlar
Çünkü birçok ülke ile devam eden ticaretimiz
yerinden oynayacak bu belli. Lüks tüketim, hazır
sürece refere olarak bizleri takip edilen firma
giyim ürünlerinde bu mücadelenin başladığını
konumuna getiriyor” dedi.
görüyor. Ancak daha orta ve alt segmentler dünya
genelinde bir hareketlilik kazanmış değil” diye
Bu ticaret sebebi ile “ben Kayra'dan geliyorum”
konuştu.
dediğinizde o gece kendilerini bir evde misafir
olarak bulabildiklerini söyleyen Ortakaya, ticaret SEKTÖRÜN SORUNU; FİYAT
yapabilmeniz için aylar sürebilecek karşılıklı
İSTİKRARSIZLIĞI
güven duygusunu bir selamla karşı tarafa veriyor
olabilmenin mükemmel bir avantaj olduğunu
Sektörün öncelikli sorunun fiyat istikrarı
söyledi.
olduğuna dikkat çeken Ortakaya, “Fiyat odaklı
rekabetin uzun vadede sektöre ve firmalara
“TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK”
zarar vereceğini düşünüyorum” dedi. Ortakaya,
kalifiye personel temini konusunda da sıkıntı
‘Ölçülü giyim’ alanında dünya pazarında taşların yaşadıklarını sözlerine ekledi.
yerine oturma süreci yaşadığına değinen
Ortakaya, “Bu alanda Türkiye artık takip edilen
“KENDİMİZİ TÜRKİYE’DEKİ
bir ülke konumuna geldi. Türkiye pazarındaki
TÜKETİCİLERİMİZE İFADE ETMEKTE
duruma baktığımızda ise yerine oturan taşların
ZORLANABİLİYORUZ”
yeniden oynamaya başladığını görüyoruz. Ölçülü
giyim alanında iç pazarın kendine çeki düzen
Yurtdışında Türkiye’yi temsil etmenin
vermesi gerekiyor. Perakende pazarında daralma bazı dezavantajları da olduğunu belirten
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SOSYALMARKA100 DİJİTAL VARLIK REYTİNGİ AÇIKLANDI

D

iplomacy.Live tarafından geliştirilen
ve Türkiye’de ilk kez uygulanan Dijital
Varlık Reytingi, bu kez ülkemizin en önde
gelen şirketlerine ait markaları arasında ilk 100’ü
belirledi. Capital500, ISO500 ve popüler sosyal
ağlarda öne çıkan markaların arasından web siteleri,
mobil uygulamalar ve sosyal medya hesapları
dikkate alınarak gerçekleştirilen SosyalMarka100’de
Garanti Bankası ilk sırada yer aldı.
SosyalMarka100 metodolojisi dijital varlık, bu
varlıkların kişiselleştirmesi, güncelliği, etkileşimi,
yarattığı etki ve ortaya koyduğu inovatif araç/
projeler ana başlıklarındaki 158 göstergeden oluşan
parametreler ışığında oluşturuldu.
lk ve tek bütünsel dijital varlık derecelendirmesi
22 dijital varlık kategorisinde 158 gösterge, 100
markaya ait 146 internet sitesi, 555 sosyal ağ
sayfası/kanalı/hesabı ve iOS, Android, Blackberry
ile Windows tabanlı 146 mobil uygulama
değerlendirildi. 3 ayda bir güncellenecek olan
SosyalMarka100, Türkiye’de özel sektörün
dijital dönüşüm yolculuğunda en önemli ölçüm
araçlarından biri olacak.
Lider Garanti. THY ve Akbank takipte
Uluslararası kabul görmüş harf sistemiyle sıralanan
SosyalMarka100’ün ilk sırasında Garanti Bankası
66,29 puan ve BB++ reytingiyle yer aldı. Türk
Hava Yolları, küçük bir fark ile 66,03 puan ve
BB++ reytingiyle ikinci, Akbank 62,16 puan ve
BB- reytingiyle üçüncü sırada yer aldı. Ford,
Hepsiburada, TEB, Denizbank, Markafoni, Rixos,
Avon ilk 10’u oluşturan diğer markalar oldu.
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Twitter’da Mavi, Facebook’ta Garanti,
Instagram’da Avon, YouTube’da Ülker…
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SosyalMarka100 sonuçlarına göre, Mavi, Pegasus,
Boyner, Ford ve Lenovo markaları Twitter’ı dijital
varlık olarak en doğru kullanan markalar oldu.
Garanti Bankası, TeknoSA, BSH Türkiye ve BSH
Kariyer, LG ve Yapı Kredi en önde gelen Facebook
kullanan markalar olarak dikkat çekiyor. Avon,
Beymen, Mavi, Ramsey, Trendyol ise Instagram’ın
en etkili kullanan marka konumundalar. YouTube’u
en etkin kullanan markalar ise Ülker, LG, Turkcell,
THY ve Coca-Cola.
Şeffaf, bağımsız ve hesap verebilir bir çalışma
SosyalMarka100 Dijital Varlık Reytingi, Diplomacy.
Live’ın önceki diğer çalışmaları gibi şeffaf, bağımsız
ve hesap verebilirliğe önem veriyor. Bu nedenle,
en son gerçekleştirdiği 210 ülkeye ait Dışişleri
Bakanlıkları Dijital Varlık Reytingi çalışmasındaki
gibi değerlendirilen 847 dijital varlığın linkerinin
tümünü “Sosyal Marka Atlası” adı altında
yayınlıyor.
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İSTANBUL’UN EN UZUN SU ALTI TÜNELİNE
SAHİP AKVARYUMU ‘VIASEA’ AÇILIYOR
Dünyanın ilk ve tek 5 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, eğlencenin
tanımını değiştiren donatılarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul’un en
uzun su altı tüneline sahip akvaryumu 'Viasea'nin açılışı için geri sayım
başladı. 47 farklı sergi alanıyla Türkiye’de görülmemiş türleri bünyesinde
barındıran 'Viasea Akvaryum', dünyanın ilk 'iklim temalı akvaryumu'
olma özelliğiyle ön plana çıkıyor.

O

utlet alışveriş adası, tema parkı ve
marinasıyla geçtiğimiz yıl kapılarını
ziyaretçilerine açan Tuzla Viaport Marina’nın,
akvaryum etabı da tamamlandı. 'Viaport
Marina’da kapılarını açmaya hazırlanan
İstanbul’daki en uzun su altı tüneline sahip
akvaryumu 'Viasea', Türkiye'de daha önce
görülmemiş farklı yaşam türlerine ev sahipliği
yapacak.
İstanbul Boğazı’nın tarihi dokusunu canlandıran
ve 88 metreyle İstanbul’un en uzun su altı
tüneline sahip akvaryumu 'Viasea', dünyanın
birbirinden farklı iklim kuşaklarında gelen 12
bin su altı canlı türünü özel olarak hazırlanmış
47 farklı sergi alanlarında ziyaretçileriyle
buluşturacak. Çalışmaların son aşamaya geldiği
'Viasea Akvaryum'un haziran ayında açılması
planlanıyor.

Dünyanın ilk ‘iklim temalı’ akvaryumu…
Türler için özel hazırlanmış konseptleriyle de
dikkat çeken 'Viasea Akvaryum', dünyanın ilk
‘iklim temalı’ akvaryumu olma özelliğine sahip.
Soğuk, ılıman ve tropik kuşaklardan oluşan iklim
temalarıyla bir çok türü bir arada görme imkanı
sunan 'Viasea Akvaryum'; 47 farklı sergi alanı
ve özel workshop salonlarıyla da meraklılarına
deneyim ve eğitim fırsatları sunuyor.
Bünyesinde Türkiye’nin en büyük akvaryum
rehabilitasyon merkezini barıdıran 'Viasea
Akvaryum', doğada zarar görmüş tüm su altı
canlı türlerini güvenilir şekilde rehabilite ederek
kendi dünyalarına dönmelerini sağlıyor.

Su altı dünyasını öğrenmek ve büyüsüne dahil
olmak isteyen 7 den 70’e herkese hitap eden
'Viasea Akvaryum', birbirinden farklı deneyim ve
uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

Viasea; ziyaretçilerine balık beslemeden farklı
türlerle dalış yapmaya ve hatta akvaryumun
yönetildiği teknik kısmı keşfetmeye kadar farklı
birçok deneyimi yaşama fırsatı sunuyor.
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5 milyon 210 bin litrelik su kapasitesi ve her
canlı türü için kendi doğasına uygun olarak
tasarlanmış tematik doğal yaşam alanlarıyla
ilklere imza atan 'Viasea Akvaryum', Türkiye’de
daha önce hiç görülmeyen birçok canlı türünü
bünyesinde barındırıyor.
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SABANCI ALTIN YAKA ÖDÜLLERİ 2015
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2009 yılından bu yana düzenlenen törende,
Sabancı Topluluğu şirketleri yine 8 farklı
kategoride ödül almak için yarıştı. Büyük ödül
olan Değer Yaratan kategorisinde Akçansa
birinci oldu. İş’te Eşitlik kategorisinde ödül
yine Akçansa’ya giderken Sinerji kategorisinde
birinci Kordsa Global ve Temsa Global ekipleri
oldu. Verimlilik’te Yünsa birinci olurken; geçen
sene eklenen yeni kategori Dijitalleşmede ise
Aksigorta ödüle layık görüldü. Pazar Odaklılık
ödülünde Bireysel Alt Kategoride birinci
Akçansa, Kurumsal Alt Kategoride ise Brisa oldu.
İnsana Yatırım kategorisinde birincilik ödülünü
Kordsa Global alırken; İnovasyon ve Kurumsal
Girişimcilik’te ise Kordsa Global birincilik
ödülünün sahibi oldu.
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Törenin açılış konuşmasını Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptı.
Sabancı, konuşmasında şunları söyledi: “2009
yılında dünya çok büyük bir kriz döneminden
geçiyordu. Altın Yaka işte o zaman kendimize
dönelim, içimizdeki gücü keşfedelim,
birbirimizden güç alalım, birbirimizden
öğrenelim anlayışıyla başladı ve hepinizin
katkılarıyla bugün buraya geldi. Benim için
de her sene sizleri görmek, sizlerin bütün
seneki emeklerinizin sonuçlarını hep beraber
paylaşmak heyecan verici oluyor. Bu gece çok
güzel bir gece, çünkü kaybedeni olmuyor. Hep
beraber, Sabancı Topluluğu olarak, daha çok
kazandığımız, daha ileri gittiğimiz, daha başarılı
olduğumuz, birbirimizi daha iyi tanıdığımız bir
gece. Dolayısıyla heyecanlı, sevinçli bir gece.
Dijitalleşme kategorisinin de bu sürece katılmış
olmasına çok memnunum. Çünkü yaşadığımız
dünyada ileriye gidecek olanlar dijitalleşmenin
etkisini, onun değerini en iyi anlayanlar olacak.
Bu sürecin bütün meselesi biz olmaktır. Biz
olmanın güzelliğini yaşatan, beraber değer
yarattığımız, sürekli daha iyiyi aradığımız ve her
sene daha çok kazananı olan bir süreci bugün hep
beraber sonuca ulaştırıyoruz”.

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul da
törende bir konuşma yaptı ve şunları dile getirdi:
“Sabancı Altın Yaka müthiş bir birbirinden
öğrenme projesi. Altın Yaka’daki bu projeleri
dinlediğimizde hepimiz çok gurur duyduk.
Görüyorum ki bu projede birbirimizden çok
şeyler öğreniyoruz. Tabi ki öğrenmede iletişim
çok önemli. Bu iletişimi devam ettirmemiz bu
sürece çok katkı sağlıyor. Altın Yaka’da sekiz
kategorimiz var. Geçtiğimiz yıl dijitalleşmeyi
ekledik. Bu da çok önemli bir alan. Hangi
sektörde olursak olalım, hangi şirkette çalışırsak
çalışalım, hangi işi yaparsak yapalım, dijitalleşme
çok önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Bu
konuda da çok önemli ve enteresan projeler aday
oldu”.
Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Neriman Ülsever ise törende yaptığı konuşmada
şunları kaydetti: “Altın Yaka Sabancı’lı, Sabancı’ya
ait, her şeyiyle Sabancı tarafından yaratılmış,

Sabancı tarafından yaşatılan ve yaşatılacak
olan bir süreç. Altın Yaka 7 yıl önce doğdu,
bebekti, emekliyordu; bugün 7 yaşında artık
okula giden bir çocuğumuz var. Sabancı
Topluluğu ekipleri olarak çalışanları olarak
bu ailenin fertleri olarak geceli gündüzlü
çalıştığınızı biliyoruz. Sabancılıyız ve Sabancı’lı
olmaktan gurur duyuyoruz. Sabancılı olmanın
değerleri ve onun da ötesinde Sabancı’lı
olmanın bazı olmazsa olmazları var. Yenilikçi
olmak, meraklı olmak araştırmacı olmak,
işini tutkuyla yapmak ve cesaretle bir adım
daha iyiyi denemek ve o cesareti göstermek.
Sizlerin sonsuz enerjiniz, merakınız, daha
iyi olma tutkunuz ve cesaretinizle Altın Yaka
Ödülleri bu sene her sene olduğu gibi gerçekten
bir şölen oldu. Yüreklerinize, fikirlerinize
ve emeğinize sağlık diyorum. Bu gece Altın
Yaka sürecini taçlandırdığımız an. Ama emin
olun biz arkada gönüllülükle paylaşarak ve
birbirimizle el vererek tam bir yıl çalışıyoruz.
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Bu yıl Değer Yaratan Kategorisi’nde 13
şirketimiz katıldı. İnovasyon ve kurumsal
girişimcilikte 18 proje aday oldu. İş’te
Eşitlikte 11 şirketimiz vardı. Pazar
Odaklılık kategorisinde 8 şirket 11 proje
ile geldi. İnsana yatırım kategorisinde 10
şirketimiz aday oldu; Dijitalleştirmede
ise 10 şirketten 19 proje aldık. Verimlik
kategorisinde 13 projemiz, Sinerji
kategorisinde ise, 4 projemiz yarıştı.
Katılan proje sayıları her yıl arttığı gibi
projelerin kaliteleri ve kapsamları da
değişiyor. Müthiş bir değişim ve derinlik
gösteriyor. Değerlendirme jürilerinin her
yıl işi zor da, bu yıl işi çok zordu. Altın
Yaka Ödülleri bir günlük değil, çok uzun
soluklu bir program. Sabancı ile birlikte,
Sabancı var olduğu sürece bizlerle birlikte
var olacak. Her bir ödül projelerinin çok
yönlü katkılarınızın bize hatırlatmanız
için varlar ve yeni projeler için hepimize
ışık ve ilham olacaklar”.
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KORDSA
Ödülü
GLOBAL
: KORDSA GLOBAL
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Birincilik Ödülü
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: KORDSA
Ödülü
: KORDSA
GLOBAL

Özel ÖdülÖdülü
: TEMSA
GLOBAL
Mansiyon
Mansiyon
: ÇİMSA
Ödülü : ÇİMSA

Mansiyon Ödülü
Mansiyon
: ENERJİSA
Ödülü : ENERJİSA

Mansiyon Ödülü
Mansiyon
: ENERJİSA
Ödülü : ENERJİSA

Mansiyon Ödülü
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: AKÇANSA
Ödülü : AKÇANSA

Özel Ödül :Özel
TEMSA
ÖdülGLOBAL
: TEMSA GLOBAL
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AKMERKEZ ALIŞVERİŞ ARABALARI İLE
KONFORLU ALIŞVERİŞ DENEYİMİ
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entin en gözde buluşma noktası ve
keyifli deneyimlerin adresi Akmerkez,
teslimat, vestiyer ve emanet gibi kişiye
özel sunduğu alışveriş deneyiminin kapsamını
genişletti. Akmerkez’de alışveriş yapan misafirler
artık CONCIERGE+ servislerine yeni eklenen,
özel tasarım alışveriş arabaları hizmetinden
yararlanabiliyor. Misafirler alışveriş paketlerini
tekerlekli arabalarla taşıyarak, yorulmadan, özgür
ve rahat alışverişin tadını çıkarıyor. Alışveriş
arabaları, paket taşıma kolaylığının yanı sıra
portatif cep telefonu şarj üniteleri ve kilitli kapakları
ile güvenlik ve konforu bir arada sunuyor.
Alışverişte Akmerkez CONCIERGE+ konforu
Akmerkez CONCIERGE+, sunduğu hizmetler
ve kişiye özel çözümlerle İstanbul’un en rahat
alışveriş deneyimini yaşatıyor. Misafirler, sinemada
film izlerken, bir restoranda yemek yerken veya
kahve içerken, alışveriş listelerini Akmerkez
CONCIERGE+’in deneyimli çalışanlarına emanet
edebiliyor. Misafirlerin, market, eczane, giyim,
kozmetik gibi her türlü ihtiyaç alışverişini yapılıyor
veya teslim alınıyor, paketler ise ev ve işyeri gibi
istenilen her noktaya ulaştırılıyor.

Etkinlik / MALl&MOTTO

FESTİVALLER KENTLERİN DEĞERİNİ ARTTIRIYOR
Kürşat Başar ve Orkestrası 20. Uluslararası Ankara Caz Festivali
kapsamında Next Level’da müzik dolu bir gece yaşattı.

ALISVERIS MERKEZI
2011 yılında yazarlık kariyerine müziği de
ekleyen Kürşat Başar, sevilen şarkıları orkestrası
ile birlikte seslendirdi. 20. Uluslararası Caz
Festivali kapsamında Next Level Podyum’da
sahne alan başarılı orkestra Türk ve yabancı
şarkılardan oluşan repertuvarı ile keyifli bir
akşam yaşattı. “Her memleketten her yerden
şarkılar var repertuvarımızda” diyerek iyi
eğlenceler dileyen Kürşat Başar, saksafonu ile
şarkılara eşlik etti. Fransızca şarkıların ardından
Türkçe şarkılar ile devam etti. Ankaralıların
ücretsiz olarak dinleme şansına sahip olduğu
konser, yağışa rağmen geç saatlere kadar
sürdü. Caz festivali hakkında görüşlerini ileten
başarılı yazar ve müzisyen “ Halkın caza büyük
bir ilgisi olduğunu düşünüyorum yokmuş
gibi görünüyor ama git gide daha çok artıyor.
Ankara Caz Festivali’nin en büyük özelliği 20.
Yılını doldurmuş olması. Bu çok büyük bir
başarı. Festivaller kentlerin değerini arttırıyor.
Özellikle turistik açıdan büyük önem taşıyor
ve çok fazla ilgi görüyor.Bu yüzden Ankaralı iş
adamlarının daha çok ilgi göstermesi gerektiğini
düşünüyorum. ” dedi.
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6 konsere ücretsiz olarak ev sahipliği yapacak
olan Next Level. 13 Mayıs’ta Dilek Sert Erdoğan
ve Ayhan Kaya’yı ağırladı.
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DENİZ VE TEKNE TUTKUNLARI 02-05 HAZİRAN’DA
BOATSHOW LİFESTYLE İLE HALİÇ’TE BULUŞUYOR
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atılımcıların ve ziyaretçilerin yıllardır
büyük ilgi gösterdiği BOATSHOW,
bu yıl ilk kez “Life Style” konsepti ile
İstanbul’un deniz kenarındaki tek beş yıldızlı
kongre merkezi Haliç’te gerçekleştiriliyor. Kapalı
mekân, açık hava ve deniz kıyısı etkinliklerinin
eş zamanlı yürütülebildiği, dünyada az sayıda
bulunan toplantı merkezlerinden biri olan
Haliç Kongre Merkezi’nde 02-05 Haziran 2016
tarihleri arasında gerçekleştirilecek BOATSHOW
LifeStyle, konuklarına benzersiz bir deneyim
yaşatacak.
Yatçılık sektörünün dünya çapındaki lider
markalarının, İstanbul’un kalbi Haliç’te
buluşacağı organizasyonda mega yat boyutuna
varan tekne ve marin ürünler ilk kez LifeStyle
konsepti altında, sofistike beğenilere hitap eden
premium markalarla bir araya geliyor.

Yaşam Tarzına Değer Katacak
Deniz ve tekne tutkunları, 150 teknenin
denizde sergileneceği 550 metrelik sahili ile
doğal bir marina olarak BOATSHOW’a ev
sahipliği yapan Haliç’te tüm ihtiyaçlarının yanı
sıra, hayallerini süsleyen marka ve ürünleri
de bulacak. BOATSHOW LifeStyle, bu sene
konuklarına deniz ve tekne ile ilgili benzersiz
ürün ve hizmetlerin yanı sıra; sanat ve tasarımın,
gastronominin, moda, otomotiv, teknoloji, özel
bankacılık ve gayrimenkul dünyasının en seçkin
markaları ile ürünlerini sunacak.
Büyük bir merakla beklenen, dünya markalarının
2016 model tekne seçenekleri de BOATSHOW
LifeStyle ile Haliç’te görücüye çıkacak.
Performans, estetik ve lüksü birleştiren son
model mega yat, yelkenli, motor yat, katamaran,

sürat ve gezi tekneleri; 9 m. ile 50 m. ve üzeri
boya sahip tekne modelleri; tekne aksesuarlarıtekne yapım ve bakım malzemeleri; marinalar;
su sporları malzeme ve ekipmanları, marine
giyim ve aksesuarları; alternatif sporlar; deniz
turizmi ve charter firmaları; ilgili dernekler
ve medya kuruluşları BOATSHOW LifeStyle
organizasyonunda buluşacak.
Ayrıca, ‘Fırsat Pontonu’nda yatçılık sektörünün
lider broker firmalarının güvencesiyle,
BOATSHOW’a özel çok cazip satış fiyatları
ile ikinci el tekne seçenekleri de meraklılarına
sunulacak.
Ray Collins, Deniz Tutkunları İle Buluşuyor
BOATSHOW LifeStyle’ın bir başka büyük
sürprizi de uluslararası ödüllere sahip ünlü
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fotoğrafçı Ray Collins olacak. ‘Deniz’ ve ‘fotoğraf ’
kavramları birlikte anıldığında dünyada akla
ilk gelen isim olan Ray Collins, BOATSHOW
LifeStyle için İstanbul’a gelecek. Ziyaretçiler,
BOATSHOW LifeStyle boyunca Haliç Kongre
Merkezi’nde sergisini gezebilecekleri Ray Collins’e
fotoğraflarını imzalatacak ve sohbet etme fırsatı
yakalayacak.
Deniz temalı fotoğrafları Vogue, Wired, New
York Post, National Geographic, Yahoo, CNN,
ABC, ESPN, The Australian, Huffington Post
& BuzzFeed gibi prestijli medya kuruluşlarında
yayımlanan Ray Collins’in eserleri, ABD, Avrupa,
İngiltere ve Avustralya’da galeriler ve müzelerde
sergilendi.

MALl&MOTTO / 28.Sayı / Haziran 2016

Yaza coşkulu bir merhaba demek isteyenlerin,
denizden ve hayattan zevk alanların yaşam
tarzlarına değer katacakları BOATSHOW
LifeStyle, İstanbul’un her noktasından;
hem karadan hem denizden kolayca ulaşım
sağlayabilecekleri Haliç’te, konfor, lüks ve zengin
programı ile 02-05 Haziran 2016 tarihlerinde
ajandalardaki yerini almaya hazır...
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‘DİLEK HANİF FOR KOTON’ YENİ SEZONA HAZIR
Moda dünyasının iki güçlü ismi Koton ve Dilek Hanif, ‘Dilek Hanif for
Koton Koleksiyonu 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’ için yeni sezonda da
bir araya gelerek yaza merhaba dedi. 35 parçadan oluşan Dilek Hanif for
Koton 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, bu sezon romantizm ve çarpıcı bir
nostalji vadediyor.

D

ilek Hanif for Koton 2016 İlkbahar-Yaz
Koleksiyonu içinde yer alan ve ilhamını
yaz gecelerinden alarak hazırlanan
parçalar, uçuş uçuş kumaşlar ve eğlenceli bir
renk uyumu ile dinamik bir imaj yaratıyor. 35
parçadan oluşan ve yaz gecelerine en dikkat
çekecek tasarımları sunan koleksiyon, 15 Nisan
itibariyle Koton mağazalarında yer alıyor.
Mezuniyet gecelerinde ve yaz düğünlerinde
Dilek Hanif for Koton şıklığı
Mezuniyetlerin yaklaşması ve yaz düğünlerine
hazırlıkların yavaş yavaş başlaması ile kıyafet
arayışına giren herkese, her zevke uygun,
romantik, elegan ve sofistike bir stil vadeden
koleksiyon, birbirinden özel seçenekler sunuyor.
Dilek Hanif ’in en özel tasarımlarını ulaşılabilir
fiyat aralığında satın alma ayrıcalığını elde
eden Koton müşterileri, Dilek Hanif for Koton
2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ile mezuniyet
gecelerinde, yaz davetlerinde ve düğünlerinde
stilleri ile dikkat çekmeye hazırlanıyor.
3D etkisi ile canlanan tasarımlar
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Bu sezon Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu,
sunduğu zengin ve ayrıcalıklı detaylar ile yaz
gecelerine iddialı ve bir o kadar da dikkat çeken
bir giriş yapıyor. Farklı dokulardaki kumaşların
birleştiği koleksiyonda, desenler ve işlemeler bir
arada kullanılıyor.
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Koleksiyonun en dikkat çeken parçaları arasında
yer alan, 3D etkisi ile canlanan çiçek desenli
elbiseler maksi, midi ve mini boyları ile farklı ve
romantik bir silueti feminenlikle buluşturuyor.
Yazın tazeliği ve canlılığı Dilek Hanif for Koton
Koleksiyonu’nda kullanılan kumaşlar ve özel
detaylar ile hayat buluyor
Yaz mevsiminin tazeliği ve canlılığını temsil
eden tasarımlar, ince dokunuşlar ve özel olarak
kullanılan kumaşlar ile sade ama göz alıcı bir
şıklık yaratıyor. Asimetrik kuplar, modern
kesimler, zarif sırt ve askı detayları tasarımları
sıradanlıktan çok öteye taşıyor. Bu sezon şifonlar,
organze kumaşlar, crepler, jakarlar ve geceye
parıltı katan parlak örme kumaşlar özenle
seçilerek Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu’nda
yerini alıyor. Dantel etkisi ile zarif bir stil

yaratmak isteyenlere hitap eden tasarımlar da,
aksesuarlar ile kombinlenerek yaz gecelerinin
ambiyansına uygun, abartıdan uzak bir şıklık
yaratıyor.
Bu sezon mercan rengi ön planda
Soft renklerin tercih edildiği koleksiyonda
özellikle pembe, şeftali, bej, ekru, siyah ve beyaz
tonları ana renk skalasını oluşturuyor.
Sezonun çarpıcı rengi mercan da Dilek Hanif for
Koton koleksiyonunda göz kamaştıran tasarımlar
ile canlanıyor. Özellikle omuz dekoltesinin
öne çıktığı ve volan detaylarla zenginleşen
mercan rengi elbiseler, mezuniyetlerin ve en şık
davetlerin aranılan, favori parçası olmaya aday.
Ayrıca zamansız stilin vazgeçilmezi siyah& beyaz
parçalar, modern yorumları ile klasik bir stilden
vazgeçemeyenleri sofistike bir alternatif ile
buluşturuyor.
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Gülden Yılmaz: Ulaşılabilir lüks
kavramı ile Anadolu’yu buluşturduk,
geçtiğimiz sezon satışlarımızın
yarısına yakını Anadolu’da gerçekleşti!

Koleksiyonun tasarımcısı Dilek Hanif de
“Ulaşılabilir fiyatlara, uygun lokasyonlarda moda
severler ile tasarımlarımı buluşturma şansını
yakaladığım bu özel proje, benim kariyerimde
çok önemli bir yere sahip, bunu hep dile
getiriyorum. Koton ile gerçekleştirdiğimiz iş
birliğimiz sayesinde Dilek Hanif tasarımlarını da
çok daha geniş bir kitle ile tanıştırmış oluyorum.
Geçen sezon koleksiyonun Anadolu’da elde
ettiği başarı düşünüldüğünde her iki taraf için
de memnuniyet verici sonuçlar elde ettik. Şimdi
bu sezon da daha genç bir kitleyi hedefleyerek
tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz ve daha çok
kişiye ulaşmak istiyoruz. Anadolu’daki gençlerin
Koton sayesinde Dilek Hanif tasarımlarıyla
tanışması çok ilham ve cesaret verici… Artık
internet aracılığıyla tüm dünyaya ulaşmak
çok kolay olsa da dokunmak, satın almak ve
giyinmenin çok daha heyecanlı bir deneyim
olduğunu düşünüyorum. Bu sezon hem yurt
içinde hem de yurt dışında Dilek Hanif for Koton
Koleksiyonu ile iddialı bir şekilde geliyoruz.”
dedi.
Farklı dokulardaki kumaşların birleştiği desenler
ve işlemelerin bir arada kullanıldığı koleksiyon,
15 Nisan itibariyle Koton mağazalarında satışa
sundu.

Gülden Yılmaz
Koton Yönetim Kurulu Üyesi

Dilek Hanif
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Dilek Hanif for Koton 2016 İlkbahar-Yaz
Koleksiyonu ile ilgili olarak Koton Yönetim
Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz “Dilek Hanif for
Koton Koleksiyonu’nun üçüncü sezonunda
da müşterilerimize ayrıcalıklı bir koleksiyon
ve çok özel tasarımlar sunuyoruz. Her zaman
önceliğimiz “ulaşılabilir” olmaktı. Bundan
hiçbir zaman ödün vermedik. Modanın
demokratikleşmesini, yükselen trendleri
müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla doğru bir
şekilde harmanladık. Bu nedenle onları özel
tasarımlar ile buluşturmak amacı ile de moda
dünyasının çok önemli bir ismi olan Dilek
Hanif ile işbirliğimizi üçüncü sezonuna taşıdık.
Geçtiğimiz sezon koleksiyon satışlarının yarısına
yakını Anadolu’da gerçekleşti. Adana’dan Hatay’a,
Gaziantep’ten Konya’ya kadar birçok şehre Dilek
Hanif tasarımlarını ulaşılabilir fiyatlarla taşıdık.
Bu sezon da yine çok güçlü bir koleksiyon ile
müşterilerimizle buluşacağız ve hedefimiz
aynı başarıyı yurt dışı mağazalarımızda da
yakalamak olacak. Koleksiyonumuzu Türkiye’nin
yanı sıra yurt dışında Fas, Fransa, Gürcistan,
Kazakistan, Romanya, Rusya ve Sırbistan olmak
üzere 7 ülkede, 33 mağazada satışa sunuyoruz.
Globalleşme yolunda çok emin adımlar
atarak ilerliyoruz ve Dilek Hanif for Koton
Koleksiyonu’muz da dünyanın Koton markasını
en doğru şekilde tanımasını sağlayacak özel
koleksiyonlarımızdan biri.” dedi.
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VICTORIA’S SECRET’IN YENİ MELEKLERİ
TÜM DÜNYADA CANLI YAYINDA
Melekler T aylor Hill, Elsa Hosk ve Martha Hunt Victoria’s Secret’in Bralette
Koleksiyon lansmanı için uluslararası canlı medya etkinliği düzenledi!

M

eleklerin katıldığı bu lansmanda dünyanın
dört bir yanından basın mensupları sorular
sordular. Soru cevaplar ve tüm yayın dünya ile
canlı yayınla paylaşıldı.
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En yeni melekler rengarenk ve çok trend olan
bu koleksiyonu nasıl kullandıklarını ve nerede
giydiklerini anlattılar. Herkesin dolabında
mutlaka olması gereken bir model olan
Braletteler her kıyafetin içine giyilebileceği gibi,
tek başına giyildiğinde de tarzınızı tazeliyor.
Kadınlar artık rahatsız balenli sütyenleri giymek
zorunda değiller. Aynı anda şık, trend, rengarenk
ve konforlu olabilirler.
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Victoria’s Secret’in en yeni Bralette koleksiyonu
yedi farklı desteksiz Bralette modeli ve geniş renk
seçeneklerini en küçükten en büyük bedenlere
kadar her kadın için sunuyor.
New York City lansmanının ardından Taylor Hill,
Kanada, Montreal ve Los Angeles'da Bralette
koleksiyonunun tanıtımına devam edecek. Melek
Martha Hunt ise Houston'a gidecek.

Program görüntülerini
İzlemek için okutunuz
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Moda / MALl&MOTTO
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ÜNLÜ İSİMLER MET GALA’YA TOMMY HILFIGER
KIYAFETLERİ İLE KATILDILAR

Gigi Hadid

Hailey Baldwin
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Aziz Ansari
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T

Uma Thurman

ommy ve Dee Hilfiger, bu yıl “Manus
x Machina: Teknoloji Çağında Moda”
sergisinin açılışı onuruna New York Metropolitan
Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü Galası’na
katıldı. Sergide moda tasarımcılarının yüksek
moda ve avangart hazır giyim kreasyonlarını
hazırlarken el yapımı teknikleri ve makine
üretimi malzemeleri nasıl kombine ettiği
işleniyor. Gala’nın düzenleme komitesinde eşbaşkanlar Idris Elba, Jonathan Ive, Taylor Swift ve
Anna Wintour yer alıyor.
Tommy Hilfiger’ın masasında oturan
konuklardan Tommy Hilfiger marka elçisi Gigi
Hadid; model Hailey Baldwin; oyuncu ve model
Uma Thurman; oyuncu, komedyen ve yazarAziz

Luke Evans

Ansari; Galli oyuncu ve müzisyen Luke Evans bu
özel gece için Tommy Hilfiger’ı tercih etti.

sezonu kutlamak için yine MET’te olmaktan
heyecan duyuyorum.”

Tommy Hilfiger geleneksel gala hakkındaki
görüşlerini şöyle ifade etti: “MET Gala, her
sezon New York’un en etkileyici kırmızı halı
etkinliklerinden biri olur. Bu yıl da teknoloji
çağında modanın inanılmaz bir kutlaması
niteliğinde. İster geleneksel kolejli görünümlerini
rock-and-roll stillerle buluşturmak, ister bir
tasarıma yeni bir mercekten bakmak ya da
klasikleri yeni bir bakış açısıyla yorumlamak
olsun, fikirleri ve ilhamları harmanlamayı hep
çok sevmişimdir. Elde işleme teknikleriyle
makine yapımı malzemelerin kombine edilmesi,
benim tasarım biçimimi yansıtıyor. Bir başka

Gece için Tommy Hilfiger Snapchat kanalını
devralan Gigi Hadid, MET Gala hazırlıkları
sırasında kulisten görüntüleri, kırmızı halıda
yakaladıklarını ve after party kutlamalarını
paylaştı. “sosyal süper model” olarak anılan
Hadid, 21. yüzyılda modellik dünyasını yeniden
şekillendirmesi ve süper modelin milenyum
kültüründeki yerini yeniden tanımlamasıyla öne
çıkıyor. Instagram’da 17 milyondan fazla takipçisi
olan Gigi Hadid inanılmaz erişimi sayesinde
dünyanın her yanındaki hayranlarına ulaşıyor
ve trend belirleyici kamera arkası görüntüleri
paylaşıyor.
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ÖDEM ŞİKAYETİNE KARŞI ANANAS YİYİN
S

ıklıkla karşılaşılan ödem şikayetlerine karşı
ananas tüketilebilir. Uzman Diyetisyen İpek
Ağca Özger ananasın içerisindeki bromelain
enziminden dolayı kan dolaşımını hızlandırıp
özellikle vücutta fazla birikmiş ödemi atmaya
yardımcı olduğunu belirtiyor.
Ananas sarı renk grubunda yer alan çok
değerli bir meyvedir. Özellikle bayanlar ödem
şikayetlerini çok sık yaşarlar ve gerçekten rahatsız
edici bir durum olabilmektedir. Bayanlarda
daha sık görülmekle birlikte; uzun yolculuklar
sonrası veya bazı ilaçların kullanımı, sağlık
durumundaki değişim vb. pekçok faktöre bağlı
olarak erkeklerde de ödem şikayetleri olmaktadır.
Özger; bu gibi durumlarda ananasın ilk akla
gelen meyve olması gerektiğini söylüyor.
Ananasın, kan dolaşımını hızlandırdığı için
bayanların korkulu rüyası olan selülitlerin
tedavisinde de çok etkili olduğunu vurgulayan
İpek Ağaca Özger; ‘bir kalın dilim ananas bir
porsiyon meyve yerine geçer. Ortalama 60 kalori
enerji vermektedir. Aynı zamanda C vitamini ve
Manganezden de oldukça zengindir ve bağışıklık
sistemimizi güçlendirmede rolü büyüktür, bizi
hastalıklara karşı korur’ diyor.

Uzman Diyetisyen İpek Ağca

MALl&MOTTO / 28.Sayı / Haziran 2016

Peki ananası nasıl tüketebiliriz? Ara
öğünlerimizde tüketebiliriz, salatalarımıza ilave
edebiliriz veya ananastan bir tatlı da yapabiliriz.
Ananasları ızgarada arkalı önlü ızgaralayıp,
tarçın ilave edip bu şekilde lezzetlendirip, yağsız
dondurmayla beraber servis edip tüketebilirsiniz.
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NOVADA EDREMİT AVYM’NİN II. FAZI AÇILDI
İlk fazı 2015 yılının Temmuz ayında ziyaretçi ile buluşan Novada Edremit’in
ikinci fazı açıldı. Kuzey Ege’nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi projesi
olan Novada Edremit; H&M, LC Waikiki, Koton, İpekyol, Twist, Roman, U.S. Polo
Assn. ve Flo gibi önde gelen 65 ulusal ve uluslararası marka ile yerli ve yabancı
ziyaretçilerini ağırlayacak.
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anakkale karayolu üzerinde, Edremit ve
Akçay arasında yer alan Novada Edremit,
ikinci fazıyla birlikte toplam 25.000 metrekare
kiralanabilir alanda ulusal ve uluslararası
65 markaya ulaşacak. Balıkesir’in en büyük
ilçelerinden biri olan Edremit’te yer alan
Novada; yeni açılacak H&M, LC Waikiki, Koton,
Roman, U.S. Polo Assn., Derimod, Flo, Greyder,
Penti, Madame Coco, Yves Rocher ve diğer
mağazaları ile Körfez’in en büyük alışveriş ve
eğlence merkezi olarak bölgenin sosyal yaşamını
renklendirmeyi sürdürecek. Körfez çevresine
renk katacak zengin marka karmasının yanı sıra
Türk ve dünya mutfağının seçkin örneklerinin
bir arada olacağı restoran ve kafeleri ile de dikkat
çeken Novada Edremit; Ege mimarisinin hakim
olduğu açık hava konseptinde pek çok markayı
ziyaretçisi ile buluşturacak.
Mimari konsept, kiralama, mağazalar dekorasyon
yönetimi, işletme, kurumsal iletişim ve
pazarlama hizmetleri de Turkmall tarafından
gerçekleştirilen Novada Edremit geçtiğimiz
yıldan beri Edremit ve Akçay’ın yanı sıra Ayvalık,
Altınoluk, Küçükkuyu, Burhaniye, Gömeç ve
Havran gibi körfez çevresinde yer alan diğer
bölgelere de hitap ediyor. Orakçı Grup tarafından
toplam 45 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen
Novada Edremit; birinci ve ikinci etki alanlarında
600 bin, yaz aylarında ise yaklaşık 2,5 milyona
yakın bir nüfusun alışveriş ihtiyacını karşılıyor.

İkinci fazıyla daha da büyüyecek olan alışveriş
merkezi, yeni markaları, 7 salonlu Cinemarine
sinemaları ve seçkin etkinlikleri ile bölgenin
yaşam merkezi olmaya ve Edremit’in gelişen
ekonomisine katkıda bulunmaya devam
edecek.
Kuzey Ege’de Alışveriş ve Eğlencenin Tek
Adresi
Geçtiğimiz yıl I. faz ile birlikte açılan
Cinemarine sinemasının yanı sıra Novada
Çocuk Kulübü ile Novada Edremit, maskotları
Novi ve Nova öncülüğünde bölgedeki en
büyük çocuk ve yetişkin eğlence merkezi
olmaya devam edecek. Novada; alternatif şov
programları ve ünlü sanatçıların mini konser
ve imza günleriyle bölgeye renkli bir sosyal
yaşam imkanı sunmayı ve ziyaretçilerine özel
hazırladığı kampanyalarla hizmet vermeyi
sürdürecek.
Turkmall’un deneyimli ekibi ve tecrübesi
ile Novada Outlet Söke, Novada Ataşehir,
Novada Tokat, Novada Outlet Akhisar, Novada
Outlet Konya, Novada Manavgat ve Novada
Çarşamba’nın ardından tamamladığı 8. Novada
projesi olan Novada Edremit; bölgeye getirdiği
uluslararası markalar ile yalnızca Edremit
için değil, tüm körfez bölgesi için de yeni bir
alışveriş ve yaşam alanı oluşturuyor.

Novada Edremit; I. faz açılışıyla birlikte ev
sahipliği yapmaya başladığı CarrefourSA,
Cinemarine, DeFacto, Adl, Kiğılı, Mavi, Mudo
Concept, Pamidor, Teknosa, Toyzz Shop,
Abdullah Kiğılı Exclusive, Atasun Optik, Burger
King, Coffeemania, Codentry, Columbia, Deriİş, English Home, Füreyya Büfe, Gratis, Hotiç,
Karaca, Kufta, Love My Body, Mustang, Narin
Pide, Popeyes, Vena ve White & Beige’ye ek
olarak, II.fazında ulusal ve uluslararası toplam 65
markaya ulaşacak.
İkinci fazla birlikte erkek ve kadın giyiminde
öncü markalardan H&M, LC Waikiki, Koton,
Derimod ve U.S. Polo Assn.’nin yanı sıra İpekyol,
Twist, Roman, Levi’s, Dockers, Avva ve Tudors
da Novada Edremit’te hizmet verecek. Spor
giyimin sevilen markalarından Adidas, Hummel,
Relax Mode, Adventure Republic ve Sport 2000
ile ayakkabı sektörünün en güçlülerinden Flo ve
Greyder de Novada’da açılan diğer yeni markalar
arasında bulunuyor. Taç, Madame Coco, Penti,
Yves Rocher ve Flormar ile birlikte Novada
Edremit’te hizmet vermeye başlarken, Türkiye’nin
önde gelen yapı marketi Koçtaş, anne ve çocuk
ihtiyaçları konusunda sektörünün lideri olan
E-bebek, kahve kültürünün vazgeçilmez adresi
Starbucks, körfezin yeni keyif noktası Olive
O’dore Bistro ve kuru temizlemenin uzman
markası Dry Clean Express de alışveriş ve yaşam
merkezinde yer alacak diğer markalar arasında.
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NE YERSEN ASLINDA OSUN
olabilen homosistein seviyelerini düşürerek
de modumuzun yüksek olmasına yardımcı
oluyorlar.
Balık tüketmenin daha iyimser olmakla
ilgisi olabilir. Çünkü balıkta yüksek miktarda
bulunan omega-3 yağ asidinin daha iyimser
hissetmek ile ilişkili olduğu düşünülüyor.
Omega-3 ‘ün diğer besinsel kaynakları ise
fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler, keten
tohumu, Chia tohumu gibi tohumlar ve
semizotu.
Maya, patates, karnabahar, portakal ve yumurta
özgüven ile ilişkilendirilebilir. Çünkü thiamin
yani B1 vitaminin kendine özgüvenle ilişkisi
olabileceği düşünülüyor. 1999 yılında yapılan
bir bilimsel çalışmada; B1 vitamini eksikliği
olan kişilerde özgüven eksikliği ve sosyal
problemlerin daha sık gözlendiği belirlenmiş.
Kişilerin thiamin seviyeleri düzeldiğinde daha
sosyal ve neşeli olmaya başladıkları saptanmıştır.
Selenyum yetersizliği yaşayan kişilerin daha
endişeli olduğu biliniyor. Endişeli hissetmekten
bizi kurtaracak besinler ise kuruyemişler, tam
tahıllar ve ay çekirdeği.

Nasıl hissettiğini, yediklerin belirler
Besinler sadece fiziksel sağlığımızı değil
aynı zamanda duygularımızı da etkiler. Nasıl
hissettiğimizi, hangi duygularla başa çıktığımızı
ve enerjik hissedip hissetmediğimizi belirleyen
en önemli faktör yediklerimizdir. Bu nedenle “ne
yersen aslında osun” dememizin sebebi. Son 80
yıldır yapılan bilimsel araştırmalar da bu gerçeği
defalarca kanıtlamış durumda.
Mutsuzluk Hissi Seratonine Hücum Ettiriyor
Halk arasında da sıkça adı mutluluk hormonu
olarak geçen seratonin bir nörotransmitter
maddedir. Uyku, iştah ve duygusal durumu
yönetmekte görevleri vardır. Karbonhidrattan
zengin beslenmenin (şeker dahil) ve muz, ananas,
karides gibi bazı besinlerin seratonin sentezinin
artmasına yardımcı olduğu biliniyor. Birçok
kişinin mutsuz hissettiğinde şekerli yiyeceklere
hücum etmesinin sebebi de seratonin arayışı.
Aslında şeker seretonin üretemiyor, sadece kısa
bir süre üretilmesine yardımcı olabiliyor. Sadece
protein ile beslenmek de kişinin mutsuz ve
depresif hissetmesinin bir diğer nedeni. Çünkü
bu durumda triptofan kan-beyin bariyerini
aşıp seratonin üretebilmek için diğer birçok
protein yapıtaşı ile yarışmak zorunda ki böyle bir
durumda triotofan genelde yarışı kaybediyor.

Besinler öfke, hırs, endişe ve mutsuzluk
yaratır mı? Hangi besinler ve nasıl?
Et, tavuk, balık, peynir ve yumurta gibi
besinlerin vücudu alarm durumuna getirdiği
biliniyor. Çünkü bu tür yiyeceklerde bulunan
tirozin, kendimizi daha aktif ve hareketli hale
hissetmemizi sağlayan dopamin maddesinin
sentezinde yer alıyor.
Kabak çekirdeği, koyu yeşil yapraklı sebzeler
ve badem de bulunan magnezyum sakin ve
rahat hissetmeye yardımcıdır. Badem ve kabak
çekirdeğinin uyumaya ve sakin olmaya yardımcı
gamma aminobütirik asitten ve triptofandan
zengin olduğu biliniyor.
B vitamininden yeterli beslenmek kişinin daha
mutlu hissetmesine yardımcı
Kuşkonmaz, bezelye, yumurta sarısı ve
koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan folat,
yeşil sebzelerde ve kuruyemiş gibi yağlı
tohumlarda bulunan B6 vitamini ve proteinden
zengin yiyeceklerde bulunan B12 vitamini
gülümsememizin ve iyi hissetmemizin en temel
öğelerinden. B vitaminleri bu etkiyi sadece
sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı
olmakla sağlamıyor, aynı zamanda kanda çok
yükselmesi durumunda depresyona sebep

Mutlu hissetmek için nasıl yemeli? Yoğun
endişenin beslenmesel nedenleri?
Besinlerin bazıları mutlu, bazıları enerjik,
bazıları sakin hissetmemizi sağlıyor. Bu nedenle
iyi hissetmek için dengeyi sağlamak zorundayız.
Dört ana besin grubu olan proteinli gıdalar
(et, tavuk, hindi, balık, yumurta), süt ürünleri
(süt, yoğurt, ayran, peynir, kefir vs.), sebze ve
meyveler (farklı renklerde olacak şekilde) ve
kaliteli tahıllar (tahıllı ekmekler, tam tahıllı
makarna, esmer pirinç, karabuğday, bulgur vs.)
her gün öğünlerimizde yer almalıdır.
Kuruyemişler, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği
içerdikleri vitamin, mineral ve yağ asitleri ile
ruhsal dengemizi daha kolay bulmamızı sağlıyor.
Bu nedenle günde bir avuç kadar kuruyemiş ve
tuzsuz çekirdek ara öğün olarak tüketilmelidir.
Selenyum ve B vitaminlerinin yetersiz alınması
endişeli hissetmemize neden oluyor. Bu nedenle
koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tam
tahıllar sofralarda mutlaka yer almalı.
Mutlu barsak, mutlu insan demektir.
Barsaklarımızın mutlu olması ise içinde yaşayan
yararlı bakterilerin sayısı ve çeşitliliği ile ilgili.
Bu nedenle daha hafif ve mutlu hissetmek
için herkesin beslenme düzeninde probiyotik
yoğurtlara ve kefire yer açması gerekiyor.
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Gizem Şeber
Diyetisyen & Yaşam Koçu
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UNDER ARMOUR YENİ MAĞAZASINI İZMİR’DE AÇTI!
Global performans spor giyim markası Under Armour, uluslararası
büyüme stratejisine yeni bir halka ekleyerek, sektör standartlarına
meydan okuyan ürünlerini Türkiye’deki spor tutkunlarının beğenisine
sunuyor.

U

nder Armour, Avrupa’daki büyüme
stratejisi çerçevesinde, İstanbul’da açtığı
ilk mağazanın ardından, Türkiye’de ikinci
mağazasını 17 Mayıs 2016 İzmir Point Bornova
AVM’de açtı. En ileri teknoloji kullanılarak
üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor
tutkunlarını buluşturmayı planlayan marka,
sporcuların performansını arttırmaya yönelik
vizyonunu bütün dünyaya yaymayı amaçlıyor.
Kadın, erkek ve genç atletlere yönelik spor giyim
ürünleri, ayakkabılar ve ekipmanlar sunan
marka, üst düzey teknolojiyle üretilen ürünleri
Türkiye’deki spor tutkunlarının beğenisine
sunuyor. Antrenman, koşu, basketbol, golf ve
birçok spora yönelik geniş ürün yelpazesiyle
öne çıkan marka, inovatif üretim anlayışıyla
sporculara kendilerini daha iyi hissettirmeyi ve
performanslarını arttırmayı hedefliyor.
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Under Armour markasının Türkiye’deki
perakende ortağı Doğuş Perakende Grubu’nda
Under Armour Ülke Genel Müdürü görevini
üstlenen Aydın Kanatlı, söz konusu işbirliği
ile ilgili olarak: “Under Armour, uluslararası
pazarlara açılmaya odaklanmış durumda.
Biz de bu hedef dahilinde, müşterilerimize
benzersiz ürünler ve farklı bir alışveriş deneyimi
sunacağımız için oldukça heyecanlıyız.”
açıklamasını yapıyor.
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Point Bornova Alışveriş Merkezi’nde açılan
Under Armour mağazası, 180 metrekarelik geniş
alanıyla müşterilere tam teşekküllü ve interaktif
bir marka deneyimi sağlıyor. Doğuş Perakende
Grubu ortaklığında ülkemize gelen marka, hızla
yeni mağazalar açarak Türkiye’deki varlığını
genişletmeyi ve bütün sporculara ulaşmayı
planlıyor.
Under Armour’ın dünyada sponsorluğunu
yaptığı, marka elçisi sporcular arasında PGA
şampiyonu ünlü golfçü Jordan Spieth, dünya
şampiyonu yüzücü Michael Phelps, NBA
yıldızı Stephen Curry ve iki kez Grand Slam
şampiyonluğu kazanan başarılı tenisçi Andy
Murray yer alıyor.
Under Armour tüm dünyada profesyonel
sporcuların öncelikli tercihi olarak öne çıkıyor.
Bu yıl Haziran ayında Rio’da gerçekleşecek
olimpiyatlarda 32 ülkeden 250 sporcu olimpiyat

formalarında Under Armour’ı tercih etmesi,
markanın gücünün ve profesyonelliğinin
kanıtı oluyor. Rio Olimpiyatları’nda dalıştan,
okçuluğa, tenisten rugbyye 19 farklı branştan
sporcunun tercih ettiği marka, Türkiye’de de
profesyonel sporcuların performanslarını

arttırmak konusunda en büyük destekçisi
olmayı vadediyor. Under Armour’ın Türkiye’deki
genişleme süreci, İzmir Point Bornova
mağazasının ardından, 28 Mayıs’ta İstinye
Park’ta gerçekleşen açılışla hız kesmeden devam
etti.
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BÖLGESEL YAĞLANMANIN SORUMLUSU
HORMONLARINIZ OLABİLİR!
Yağ hücreleri bütün vücuda dağılır. Ancak bazı
bölgelere daha fazla dağılır. Yağ hücrelerinin
vücutta dağılımı ise genetik eğilimle belirlenir.
Bel çevresindeki yağlanma, basen çevresindeki
yağlanmaya göre daha risklidir.
Genel olarak iki tür bölgesel yağlanmadan
bahsedebiliriz. Bel çevresindeki yağlanma
ve basen bölgesindeki yağlanma diye. Bel
çevresindeki yağlanma sağlık açısından daha
riskli bir yağlanmadır. Çünkü buradaki yağ
hücreleri daha büyüktür ve iç organlara daha
yakındır. O nedenle bel çevresi kalın olanlar
basen çevresi kalın olanlara göre metabolik
açıdan daha risklidir.
Hormonal düzensizlik yağlanmayı etkiler.
Dr. Ayça Kaya
İç hastalıkları uzmanı
Neden vücudumuzun bazı bölümleri diğerlerine
oranla daha yağlıdır yada neden bazı insanların
vücudunda bölgesel yağlanma daha fazladır?
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, bölgesel
yağ fazlalığından genetik nedenlerin yanı sıra
hormonlarında sorumlu olabileceğine dikkat
çekiyor.
Yağ oranı %25’i geçince tehlike çanları çalmaya
başlar
Yağ hücresi insan vücudu için çok önemli
bir organdır. Tıpkı akciğerlerimiz, kalbimiz,
beynimiz gibi. Vücudumuzda özellikle Vitamin
A, D, E, K’nın depo yeridir. Vücut ısısını
sağlar, dışarıdan gelen darbeleri çeker kemik
kırılmalarını önler. Bazı hormonların sentez
yeridir. O nedenle bir insanın vücudunda sıfır yağ
olması yaşamla bağdaşmaz. Yağ dokusu mutlaka
vücutta olmalıdır. Ama bu oran kadınlarda vücut
ağırlığının %30’undan erkeklerde %25’inden

Bölgesel yağlanmada genetiğin yanı sıra
hormonal düzensizliğin de çok rolü vardır. Bel
çevresi kalın olanlarda insülin hormon yüksekliği
vardır. İnsülin bizim pankreasımızdan salgılanan
ve yediğimiz yiyeceklerle vücudumuza giren
şekeri hücre içine sokularak kullanılmasını
sağlayan hormondur. Ancak bel çevresi
kalınlaşmaya başladığı zaman insülin hormonu
şekeri hücre içine koymakta zorlanır ve vücut
insülini yükseltmeye başlar. Bu durumda iştah
çok açılır ve yağlanma daha fazla olur. Yani şeker
hastalığının da ayak sesleri ortaya çıkmaya başlar.
Basen çevresi genişse östrojene, üst gövde
şişmansa kortizole dikkat!
Basen çevresi geniş olanlarda östrojen
dengesizliği vardır. Östrojen büyük ölçüde
yumurtalıklardan az miktarda da yağ
hücrelerinden salgılanan kadınlık hormonudur.
Bu duruma adet düzensizliği eşlik edebilir.
Ense ve üst gövde şişmanlığından sorumlu
hormon ise böbrek üstü bezlerinden salgılanan
kortizol hormon yüksekliği eşlik edebilir. Bu
durumda yüzde yuvarlaklaşma ve kırmızılaşma,
gövdede menekşe rengi çatlaklar ve tansiyon
yüksekliği eşlik eder.
Bölgesel zayıflama sadece diyetle olmaz
Çoğu zaman göbek eriten, kalça eriten
diyetler veya besin takviyeleri şeklinde rejim

uygulamaları ortaya çıkabiliyor. Bir diyeti
yaparak veya bir ürünü kullanarak, belli bir
bölgeden daha fazla kilo verilmesi diye bir şey söz
konusu olamaz. Bölgesel zayıflamanın en iyi yolu
doğru beslenmek ve beraberinde bölgeye göre
egzersiz yapmaktır.
Yağları eriten mucize besinler
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için dengeli
beslenmek ve hareket etmek şart. Bununla birlikte
bazı gıdalar kilo verme sürecinde gerek tokluğu
arttırarak gerek metabolizmayı hızlandırarak bize
yardımcı olabiliyor. Yoğurt, greyfurt ve yeşil çay
bu konuda en çok araştırılan yiyeceklerin başında
geliyor. Yoğurdun içindeki konjuge linoeik asit
yağ yakımını hızlandırıyor. Aynı şekilde yeşil çay
ve greyfurt da metabolizmayı hızlandırarak kilo
vermeye yardımcı oluyor. Son yıllarda yapılan
bir araştırmada ana öğünlerden önce yarım
greyfurt tüketmek 3 ayda diyet yapmaksızın 5
kilo verdiriyor. Bel çevresi kalın olanlarda bu
yiyeceklerin daha çok etkili olduğu düşünülüyor.
Ancak greyfurt ilaçların vücuttan atılmasını
azaltarak ilaçların toksik etki göstermesine
neden olabiliyor. Özellikle tansiyon ilaçları,
antidepresanlar ve grip ilaçları üzerine etkisi
oluyor.
Çabuk yağa dönen yiyeceklerden uzak durun.
İnsan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz.
Dünyadaki en yüksek kalorili yiyecekler yağlı
yiyeceklerdir. Fark etmeden tükettiğimiz yağlı
yiyeceklere karşı dikkatli olmalıyız. Genel olarak
yumuşak yiyecekler, ağızda dağılan yiyecekler
ve elde yağ bırakan yiyecekler yağlıdır. Örneğin
açmalar, poğaçalar, kruvasanlar, çerezler, cipsler,
kurabiyeler…
Karbonhidratlı besinler yağ hücrelerini şişirir.
İkinci en önemli grup ise karbonhidratlardır.
Her ne kadar vücudun temel enerjisini
karbonhidratlar verse de, gereğinden fazla
tüketilirse yağ hücrelerimizi şişirmede üstlerine
yoktur. Pilav, makarna, börek, ekmek, çorba,
pasta, patates, mısır, tatlı ve meyveler en çok
tükettiğimiz karbonhidrat kaynaklarıdır.
Geleneksel yeme şeklimiz göz önüne alındığında
ne kadar karbonhidratlı yediğimizin farkına
varabiliriz. Örneğin çorba, patatesli tavuk
yanına pilav ve ekmek beraber yenir. O nedenle
yemekteki karbonhidrat miktarını azaltıp, yoğurt,
et, sebze, salata ve su ile yiyecek çeşitliliği yapmak
daha iyi olur.
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fazla olursa başta kalp damar hastalıkları, şeker
hastalığı, eklem hastalıkları ve birçok kanser
türüne neden olabiliyor.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Çevrenizde bulunan abartılı insanlardan uzak
kalın. İncir çekirdeğini doldurmayan boş konuşmalardan siz de rahatsız oluyor ve konsantrasyonunuzun dağıldığını hissediyorsunuz. İçerik
olarak önemsemediğiniz bu tür sohbetleriniz
bazen çok ciddi spekülasyonlara neden oluyor ve aklınıza gelmeyen sonuçlara mal oluyor.
Cesur tavırlar içinde olacaksınız. Bu dönemde
sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Kararlı bir
şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz. Yaratıcılık ve kişisel becerilerinizi
ortaya dökmeniz konusunda oldukça başarılı
olacaksınız. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden
geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.
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Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız
destek vereceksiniz. Yaşam sürecinizi emin
adımlarla şekillendiriyor, pes etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz. Beklediğiniz performansı yakalamak istiyorsanız, işinizle ilgili gerekli
donanıma sahip olsanız bile gerekli desteğe
ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Kafanızda bir
çok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra
bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir
takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. . İş
hayatınızla ilgili konularda biraz daha cesaret
ve atılganlığa ihtiyacınız var. Çevrenizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor.
Bu çelişkiyi aşmak size bağlı olacak.

BOĞA
Maddi konuların sizin için her zaman çok
önemli olduğunu biliyorsunuz. Kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecektir. Yaptığınız
işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.. Eski şartlarınızı
korumaya devam etmelisiniz. Maddi konularınızı destekleyici aşklar gündeme gelecektir.
Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan
yardım alacaksınız. Sosyal konumunuzda yükselme olabilir.. . Aile çevrenizin tepkilerini düşünmek bazen atmanız gereken adımlarınıza
engel oluşturuyor. Onlara karşı sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat
başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza
kaldığınızı unutmayın.

ASLAN
Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz
gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve
olayları abartmamalısınız. Maddi konularda
yaşadığınız sıkıntıları Jüpiter’in retrosunun
bitmesiyle rahatladığınız göreceksiniz. Arzuladığınız şartlara yaklaşmanız hatta kendini
yeni durumlara alıştırmanız güzel bir olayın
karşınıza çıkmasına neden olacak. Mantığınızın
sesini dinlemelisiniz. Odaklaşacağınız konularda başarılı bir çalışma içine gireceksiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı
kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz.
Bir an önce gerçekleştirmek istediğiniz işinizle
ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye
çalışın.

İKİZLER
Çevrenizin size karşı sorgulayıcı tavırlarından
çok rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal
olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Oysa, biraz daha yumuşak bir şekilde olaya yaklaşarak,
ona hak verebilirsiniz. Bu şekildeki bir yaklaşım
size zarar değil yarar getirecek. Şimdiye kadar
hep düşünce bazında olan bazı konularda somut adımlar atabilir, konuyla ilgili gerekli bilgileri elde edebileceğiniz kişilerle görüşmeye
başlayabilirsiniz. Yaratıcı kişilerle birlikte olacak
ve sizi destekleyen güçlü konumdaki kişilerin
arkadaşlığını tercih edeceksiniz. Sezgisel yeteneğiniz güçlenecek ve olaylara farklı bir boyuttan bakacaksınız. Yine gizli yeteneklerinizi
kullanabilme özelliğiniz belirginleşecek.

BAŞAK
Şimdiye kadar bitirilmesi gereken işleriniz sizi
biraz geriyor. Oysa, çok basit bazı atlamalar,
aşılmaz gereken güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımların tıpkısını
gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Hiç kimse
sizi bu tür konularda değişkenlikle suçlayamaz.
Tüm çevreniz sizin bu tür işlerde herkesten çok
daha kurallara uyduğunuzu ve titizliğinizi biliyor. Bu tür strateji size kazandıracak. Sosyal
ilişkilerinizde yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Çevrenizdeki
kişilere iyi niyetle yaklaşacak ve onların duygusal problemlerine çare bulmaya çalışıyorsunuz.
Arkadaşlık konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak
olaylardan uzak kalmaya çalışın.

Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. Arkadaşlarınızın bile kariyerli kişilerden olmasına dikkat
edeceksiniz. Mesleki konuların ön sıralarda yer
alması sonucunda, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız
konuları sonuna kadar sabırla çalışarak, ortaya
çıkarmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamada size
yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız. Ailenin
kadınları size her konuda yardımcı olacaklar.
Duygusallığınız ve yaratıcılığınız mükemmel.
Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi
göze alacak kadar güçlü ve performansınız oldukça yüksek.

OĞLAK
İş konusundaki çevrenizle ilgili sezgileriniz sizi
yanıltmıyor. Başınıza buyruk davranışlar bazen
riskli anlar yaratsa da sonuca ulaşıyorsunuz.
Duygusal anlamda bastırdığınız kişisel arzularınız değişen koşullarınızla beraber sizi farklı bir
kişiliğe yöneltebilir. Bu tür değişim gerektiren
konularda çekingen davranmak sizi sıkıntıya
sokacaktır. Artık bazı takıntılarınıza son vermek
sizin yararınıza olacak ve motivasyonunuzu
arttıracak. Yollarla ilgili planlarınız var. Fakat
siz, her konuya anında atlıyor ve sonra da, pişman oluyorsunuz. Kendinizden yaşça büyük
kişilerden fikirsel destekler alacaksınız. Kişisel
egonuzu istediğiniz hedeflere taşıyabilirsiniz.
Kendinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir.

AKREP
Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni
başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız, pratik
yaşama geçiremediğiniz hedefleri doğrultusunda uygulamaya geçebilirler. Sosyal hayatınızda daha çok para harcamanıza neden olacak
konulardan uzak kalmalısınız..Öncelikle bütçenizi denetlemek zorundasınız. Gireceğiniz ortamlarda karşılaşacağınız fırsatlar ufkunuzun
genişlemesine neden olmasına rağmen, sizi
müsrifliğe yöneltebilir. Düşündüğünüz konuları
gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre
rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma
konusunda gayretli olacaksınız. Maddesel yönleriniz, ortak ilişkilerinizle paralel gidiyor.

KOVA
Aile ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar
söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul
görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz.
Baba tarafından gelebilecek ikazlara da değer
verin. Geçmiş yıllarda kalan bazı arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmeler sizi bir nebze olsun
sıkıntılardan uzaklaştırabilir. Çalışmalarınızda,
sınırlarınızı belli bir düzen arayışı içinde çizdiğiniz bir hafta içindesiniz. Arkadaşlarınızın
önereceği bazı tekliflere hayır demeden önce
düşünmelisiniz Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen,
önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden,
kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.

YAY
Çevrenize gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza
göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını
tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz. İşinizle ilgili olabilecek gelişmelerde daha
cesur ve radikal kararlar almaktan çekinmeyin.
Bilgi eksikliğinizde sizin yanınızda olacak kişilerin varlığını hiçbir zaman unutmayın. Mantıkla duygu arasında kalmayın. Sizin için önemli
olan; yüksek bir “Jüpiter” enerjisi ile destek
aldığınızı unutmamak olmamalıdır. En zor olayların bile, birden çözüldüğünü görmek için üstün bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacak.
Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman daha başarılı
olduğunuzu göreceksiniz.

BALIK
Ani değişimlere hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok etkileneceksiniz. Duygusallığınızı bir kenara
bırakarak, mantığın gerektirdiği şekilde gelişmeleri değerlendirin. Çünkü, bu tür konularda
sizi üzen benzer bir çok durumla karşılaştınız.
Geçmişin sizde yarattığı hırslarınızı kontrol
edin. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın” sözü tam da bu durum için söylenmiş.Planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif
fakat ısrarcı bir şekilde davranacak ve çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde
karşı koyacaksınız. Enerjiniz, çevrenizi etkileme
konusunda sizi atağa kaldırıyor. Kardeşlerle ortak çalışmalar yapabilir, Bazılarınız görüşmediğiniz yakınlarınızla barışabilirsiniz.
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TERAZİ

89

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

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

BEĞENİ

NO
NO
11
NO
212
323
434
545
656
767
878
989
10
10
9
11
11
10
12
12
11
13
13
12
14
14
13
15
15
14
16
16
15
17
17
16
18
17
18
19
18
19
20
19
20
20

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

BEĞENİ
BEĞENİ

NO
NO

ANKARA
ANKARA

391.381
386.413
300.122
250.219
228.668
200.027
171.747
112.664
100.983
100.735
99.187
91.954
88.565
86.879
79.804
76.429
76.119
69.944
64.198
58.793

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

ANKARA
One Tower AVM
Gimart Outlet
Armada
Bilkent Center
Tepe Prime Avenue
Podium Ankara AVM
Park Vera
Kızılay AVM
Antares
Arcadium
365 AVM
Panora
Anatolium Ankara
Atlantis
Nata Vega Outlet
Next Level
Taurus
Kentpark
Cepa
Gordion

3.867
179.001
TAKİP
5.709
146.747
73.521
5.975
72.081
54.823
13.949
60.681
51.863
14.841
55.804
34.419
15.400
52.982
34.336
15.750
44.455
18.054
15.840
39.091
16.858
17.922
38.119
11.826
19.465
32.586
10.781
20.376
27.702
9.502
22.265
22.265
8.447
27.702
20.376
8.307
32.586
19.465
6.210
38.119
17.922
6.026
39.091
15.840
5.531
44.455
15.750
5.483
52.982
5.325
15.400
55.804
5.265
14.841
60.681
4.876
13.949
4.784

TIWITTER
NO
DİĞER
NO
DİĞER
11 Mavibahçe
MavibahçeAVM
AVM
NO
ANKARA
2
Forum
Kayseri
2
Forum
Kayseri
1 ANKAmall
33 Antares
Forum
ForumGaziantep
Gaziantep
2
4
Forum
Mersin
4
Forum
Mersin
3 Bilkent Center
55 Tepe
Terracity
Terracity
4
Prime Avenue
6
Espark
6
Espark
5 Kentpark
77 Nata
Forum
Trabzon
Forum
Trabzon
6
Vega
Outlet
8
Gebze
Center
8
Gebze
Center
7 Cepa
99 Armada
MarkAntalya
MarkAntalya
8
10
Antalya
10
Antalya
MigrosAVM
AVM
9 GordıonMigros
11
Park
Afyon
11 Acity
Park Outlet
Afyon
10
12
Özdilek
Park Antalya
12
Forum
11 Panora Bornova
13
Forum
13 Atlantis
ÖzdilekBornova
Park Antalya
12
14
Konya
Kent
Plaza
14
Konya
Kent
Plaza
13 Taurus
15
Point
Bornova
15 365
Point
Bornova
14
AVM
16
Prime
16 Arcadium
PrimeMall
MallGaziantep
Gaziantep
15
17
Deepo
Outlet
17 Next
Deepo
OutletCenter
Center
16
Level
18
Sanko
Park
17
18 Forum
Sanko Ankara
Park Outlet
19
Forum
18
Ankara
19 Anatolium
ForumÇamlık
Çamlık
20
Outlet
Center İzmit
19
20 Gimart
Outlet Outlet
Center İzmit
20 Podium Ankara AVM

TAKİP
TAKİP

NO
NO

INSTAGRAM
DİĞER
DİĞER

BEĞENİ
3.867
5.709
5.975
13.949
14.841
15.400
15.750
15.840
17.922
19.465
20.376
22.265
27.702
32.586
38.119
39.091
44.455
52.982
55.804
60.681

BEĞENİ
BEĞENİ
160.007
141.379
TAKİP
122.364
122.454
8.788
122.106
117.176
7.305
111.181
110.915
6.122
108.395
102.285
5.118
101.637
101.856
4.853
100.389
100.609
4.181
98.699
97.517
3.836
93.650
90.312
2.780
81.416
77.850
2.593
79.482
75.234
2.177
73.178
71.516
2.124
71.922
70.891
2.102
61.782
61.260
1.965
61.646
60.012
1.925
58.972
59.313
1.882
56.291
56.005
1.631
51.722
1.497
51.134
49.538
1.223
49.338
48.276
1.171
47.219
806

TAKİP
TAKİP

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

ANKARA
One Tower AVM
Gimart Outlet
Armada
Bilkent Center
Tepe Prime Avenue
Podium Ankara AVM
Park Vera
Kızılay AVM
Antares
Arcadium
365 AVM
Panora
Anatolium Ankara
Atlantis
Nata Vega Outlet
Next Level
Taurus
Kentpark
Cepa
Gordion

BEĞENİ
3.867
5.709
5.975
13.949
14.841
15.400
15.750
15.840
17.922
19.465
20.376
22.265
27.702
32.586
38.119
39.091
44.455
52.982
55.804
60.681

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
Acity Outlet
Panora
Atlantis
Taurus
365 AVM
Arcadium
Next Level
Forum Ankara Outlet
Anatolium Ankara
Gimart Outlet
Podium Ankara AVM

TAKİP
8.788
7.305
6.122
5.118
4.853
4.181
3.836
2.780
2.593
2.177
2.124
2.102
1.965
1.925
1.882
1.631
1.497
1.223
1.171
806

ANKARA

MarmaraPark
Buyaka
Akasya Acıbadem
Zorlu Center
Sapphire Çarşı
Mall Of Istanbul
Astoria

86.879
79.804
76.429
76.119
69.944
64.198
58.793

NO
1
NO
12
23
34
45
56
67
78
89
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

DİĞER
Mavibahçe AVM
İSTANBUL
Forum
Kayseri
City'S Nişantaşı
Forum Gaziantep
Kanyon
Forum Mersin
Özdilek
Park İstanbul
Terracityİstanbul
Galleria
Espark
Buyaka
Forum Trabzon
Capitol
Gebze Center
Viaport
Outlet Asia
MarkAntalya
Trump
Antalya Migros AVM
İstinyepark
Park Afyon
Astoria
Özdilek Acıbadem
Park Antalya
Akasya
Forum
Bornova
Sapphire Çarşı
Konya Park
Kent Plaza
Arena
Point
Bornova
CanPark Ümraniye
PrimeCenter
Mall Gaziantep
Zorlu
Deepo
VialandOutlet Center
Sanko ParkAtaşehir
Palladium
Forum Çamlık
Viaport
- Marina
Outlet
Center
İzmit
Kozzy

BEĞENİ

BEĞENİ

160.007
TAKİP
122.364
73.521
122.106
54.823
111.181
51.863
108.395
34.419
101.637
34.336
100.389
18.054
98.699
16.858
93.650
11.826
81.416
10.781
79.482
9.502
73.178
8.447
71.922
8.307
61.782
6.210
61.646
6.026
58.972
5.531
56.291
5.483
51.722
5.325
49.538
5.265
48.276
4.876

20 Viaport Venezia Outlet

4.784

DİĞER

TAKİP

NO
1
NO
12
23
34
45
56
67
78
89
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

Highway Outlet
İSTANBUL
Sera
Kütahya
CanPark Ümraniye
Kayseri Park AVYM
Vialand
Gebze Center
Brandium
Ataşehir
Terracity
Kanyon
Deepo
Center
Mall
OfOutlet
Istanbul
Özdilek Park
Antalya
Galleria
İstanbul
Korupark
AVM
M1 Meydan Ümraniye
Malatya
Park
City'S
Nişantaşı
Antalyaİstanbul
Migros AVM
Forum
Forum
Gaziantep
Viaport-Marina AVM
Forum Mersin
Akasya
Acıbadem
Palladium
Antakya
Maltepe Park
AVM
Outlet Center İzmit
Torium
Agora AVM Outlet
Viaport-Asia
Zafer Plaza
Viaport
Venezia Outlet
Sanko Park
İstinyepark
Espark avm
Atlaspark
Yeşilyurt
AVM
Zorlu
Center
Ceylankaravil Park
Rings

20 Capacity

INSTAGRAM
NO

14
15
16
17
18
19
20

NO

11.750
BEĞENİ
7.981
14.737
5.715
11.325
4.967
10.374
4.557
8.094
4.526
7.678
4.054
6.353
3.765
6.025
3.478
5.666
2.860
5.597
2.765
4.493
2.467
4.132
2.432
4.034
2.221
3.987
2.145
3.475
2.137
3.362
2.133
3.345
2.132
3.083
2.089
2.936
2.064
2.708
2.697

DİĞER

BEĞENİ

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

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

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

Next Level
Zorlu Center
Taurus
Vialand
Kentpark
Palladium Ataşehir
Cepa
Viaport - Marina
Gordion
Kozzy
Viaport Venezia Outlet
TIWITTER
ANKARA
ANKAmall
İSTANBUL
Antares
CanPark Ümraniye
Bilkent Center
Vialand
Tepe Prime Avenue
Brandium Ataşehir
Kentpark
Kanyon
Nata Vega Outlet
Mall Of Istanbul
Cepa
Galleria İstanbul
Armada
M1 Meydan Ümraniye
Gordıon
City'S Nişantaşı
Acity Outlet
Forum İstanbul
Panora
Viaport-Marina AVM
Atlantis
Akasya Acıbadem
Taurus
Maltepe Park AVM
365 AVM
Torium
Arcadium
Viaport-Asia Outlet
Next Level
Viaport Venezia Outlet
Forum Ankara Outlet
İstinyepark
Anatolium Ankara
Atlaspark avm
Gimart Outlet
Zorlu Center
Podium Ankara AVM
Rings
Capacity
INSTAGRAM
ANKARA
ANKAmall
Gimart Outlet
Gordion
Nata Vega Outlet
Podium Ankara AVM
Acity Outlet
Next Level
Kentpark
Cepa
Atlantis
Tepe Prime Avenue
Taurus
Armada
Arcadium
Panora
Antares
Bilkent Center
Park Vera
Kızılay AVM
Forum Ankara Outlet

39.091
5.531
44.455
5.483
52.982
5.325
55.804
5.265
60.681
4.876
4.784

16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

TAKİP

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
20

8.788
7.305
14.737
6.122
11.325
5.118
10.374
4.853
8.094
4.181
7.678
3.836
6.353
2.780
6.025
2.593
5.666
2.177
5.597
2.124
4.493
2.102
4.132
1.965
4.034
1.925
3.987
1.882
3.475
1.631
3.362
1.497
3.345
1.223
3.083
1.171
2.936
806
2.708
2.697

BEĞENİ

BEĞENİ
14.801
6.420
5.620
3.651
3.353
3.323
2.844
2.557
2.462
2.227
2.171
2.096
1.824
1.741
1.444
1.434
1.088
697
668
663

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

Prime Mall Gaziantep
Arcadium
Deepo Outlet Center
Next Level
Sanko Park
Forum Ankara Outlet
Forum Çamlık
Anatolium Ankara
Outlet Center İzmit
Gimart Outlet
Podium Ankara AVM
INSTAGRAM
DİĞER
Highway Outlet
ANKARA
Sera Kütahya
ANKAmall
Kayseri Park AVYM
Gimart Outlet
Gebze Center
Gordion
Terracity
Nata Vega Outlet
Deepo Outlet Center
Podium Ankara AVM
Özdilek Park Antalya
Acity Outlet
Korupark AVM
Next Level
Malatya Park
Kentpark
Antalya Migros AVM
Cepa
Forum Gaziantep
Atlantis
Forum Mersin
Tepe Prime Avenue
Palladium Antakya
Taurus
Outlet Center İzmit
Armada
Agora AVM
Arcadium
Zafer Plaza
Panora
Sanko Park
Antares
Espark
Bilkent Center
Yeşilyurt AVM
Park Vera
Ceylankaravil Park
Kızılay AVM
Forum Ankara Outlet
DİĞER
Endülüs Park
Terracity
Mavibahçe AVM
Park Afyon
Point Bornova
Forum Gaziantep
Forum Mersin
Antalya Migros AVM
Symbol avm
Malatya Park
Highway Outlet
Korupark AVM
Forum Bornova
Van AVM
Bursa Kent Meydanı
Deepo Outlet Center
Sera Kütahya
Agora İzmir AVM
Sanko Park
Gebze Center

58.972
1.882
56.291
1.631
51.722
1.497
49.538
1.223
48.276
1.171
806

TAKİP
11.750
7.981
14.801
5.715
6.420
4.967
5.620
4.557
3.651
4.526
3.353
4.054
3.323
3.765
2.844
3.478
2.557
2.860
2.462
2.765
2.227
2.467
2.171
2.432
2.096
2.221
1.824
2.145
1.741
2.137
1.444
2.133
1.434
2.132
1.088
2.089
697
2.064
668
663

BEĞENİ

BEĞENİ
47.068
12.702
11.110
9.516
7.986
5.486
5.477
5.421
4.352
4.230
4.123
3.128
3.046
3.019
2.653
2.361
2.197
2.068
1.879
1.820

İNDİRİMLERİ HATIRLATAN GÜZEL ARKADAŞLARIM VAR
Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız
nedir?
Galiba artık kotsuz bir hayat
düşünemiyoruz hiç birimiz...ve
gözlüklerim günes veya okuma gözlüğüm
hep yanımdadır.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Daha salaş giyiniyorum,kot, tshirt, parka,
bot. Bazen biraz daha rocker bazen daha
çok cowboy ama bazende yöresel şal veya
beresiyle. karma stiller ama rahat olmalı
prototip sevmem. Sonucta kimse kimseye
benzemez zevk ve fizyoljik olarak da
değil mi?
Neyi asla giymezsiniz?
Kürk.

Sevgili Haluk Piyes ; senaryosunu yazdığınız,
oynadığınız ve yönetmenlik koltuğuna
oturduğunuz son filminiz "ATEŞ" in hikayesini
kısaca sizden dinleyebilir miyiz?
Ateş farklı dünyalardan olan ama ortak dertleri
olan Cihangirli ve Tophaneli iki arkadaşın
uyuşturucu tacirlerine savaş açmalarını konu
alıyor. Bu serüvende ilk etapta önlem olarak
kendi sevdiklerine sahip çıkmaları gerektiğini ve
hatta kendi travmalarını yenmelerini gerektiğini
öğreniyorlar....bazen dramatik bazen aksiyon
dolu birşekilde, bazende aşkı keşfederek.
Yeni bir proje var mı yakın zamanda?
Evet 16 sene önce tasarladığım bir senaryoyu ele
alıyorum “Pasha”... Muhtemelen 3 kıtada geçecek
evrensel bir hikaye...
Televizyon ekranında sizi neden az görüyoruz?
Bazen kendi filmlerime konsantre oluyorum ama
artık tekliflere açığım ve güzel şeyler olacak.
Haluk Piyes'in bir günü nasıl geçer?
Genelde sporla başlar, güzel bir kahvaltı ve sonra
senaryo yazmalar yada seminerler görüşmeler
veya çekim varsa bunların hiç biri olmuyor
sadece 20 saat setde çalışıyorsunuz ilk gelip son
gidiyorsunuz.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğin AVM hangisi?
Ara ara sinemalara gidiyorum ve sinemasi güzel
rahat olanı tercih etmiyor değilim ama artık
standartlar heryerde yükseldi ve açık havası olan
AVM’leri tercih ediyorum.

Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var
mı?
Evet HP parafli yüzüğüm. :)
Kıyafet dolabınızı açtığında en çok
hangi renk ağırlıklı?
pastel ve toprak renkler severim... doğala
yakın tercih ediyorum belkide çok dikkat
çekmek istemiyorum ama gözümü
rahatlatan renkler seviyorum aslında...
Alışveriş yapmayı sever misiniz?
Kiminle alışverişe çıkarsınız?
Malesef çok severim ve kimle çıkarsam
çıkayım herşeyi denemek isterim ama
kalabalıksa hiç o sabrı bulamam kaçarım.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
İndirimleri hatırlatan güzel arkadaşlarım
var ve gerçekten sanat ve moda halk için
olmalı halkı fiyat olarak da dışlamamalı
yada sadece zengin ve entelektüel kitlenin
olmamalı sanat moda toplumu projekte
eder ve etmeli ve onların bütçesine göre
de olmalı...
Sizce AVM'lerin gelişimi nasıl?
Topluma hizmet eden eğlence mekanları
olarak kalmalı ama toplumun AVM’yi
hayatta tutması için kandırılmamalı ve
şehir planlamasında küçük esnafa zarar
vermemeli... Yoksa negatif algı bırakan
AVM’de verimli olmaz esnafı yok etmek
AVM’ye de zarar verir zamanla... Kaldıki
terör olan ülkede birden toplulukları
barındıran mekanlar tercih edilmiyor
yine sokak araları tercih ediliyor...

HALUK PİYES
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TÜRKLER YURT DIŞINDAN EV ALIP KİRAYA VERİYOR
Gayrimenkulde mesafe kavramının kalmadığını
ispatlayan Türk gayrimenkul yatırımcısı
Dünyanın her yerinde mülk satın almakta.
Uzun vadede yurt dışından ev alıp orada
yaşamak isteyen, çocuklarının eğitimi için ileriye
dönük gayrimenkul almak isteyenler, iyi bir
gayrimenkul yatırımını yurt dışında yapmak
isteyen bir çok Türk yurt dışında gayrimenkul
satın almakta. Bu eğilim son zamanlarda
Amerika ve Avrupa’da başlayan ekonomik
kriz nedeni ile daha da arttı. Çünkü yurt dışı
projelerde çok cazip ödeme seçenekleri veya
perakende gayrimenkullerin zaman zaman
çok uygun fiyatlara inmesi; tüm bu kriterler
Türklerin yurt dışındaki yatırım iştahını arttırdı.
Yurt dışında kira geliri gayrimenkulün satış
fiyatından çok daha hızlı artmaktadır.
ProjeBeyaz Uluslararası Gayrimenkul
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ‘’Murat
Uzun’’son 4-5 yıllık süreçte Türklerden
yoğun olarak yurtdışından konut alımlarının
gözlemlendiğini söyledi. Uzun, Yunanistan,
Bulgaristan,Romanya gibi yakın bölgeler olmak
üzere Almayan, İngiltere, Avusturya, Fransa
ve İspanya gibi ülkelerden de çok sayıda konut
alımı yapıldı. Örneğin Avusturya Viyana’da
2+1 bir daireye ortalama 300,000 Euro’luk bir
bütçeyle sahip olabilirsiniz. Böyle bir daireyi
yatırım olarak düşünürseniz yıllık 20,000 Euro
gibi bir kira geliri elde edebilirsiniz. Barselona’da
böyle bir daireye 500,000 Euro’ya sahip olabilir
aylık 5.000 Euro’dan kiraya verebilirsiniz.
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Uzak ülkeler arasında ise ilk sırayı ABD’nin
aldığını söyleyen Uzun Mortgage krizi sonrası
ABD’de gayrimenkul fiyatlarının piyasa
dengesinde artması ve ABD’de yaşama isteği
ile bu ülkeden çok sayıda ev alan Türklerin
olduğunu belirtti. Ayrıca gelişmiş ve işleyen
kurallar sayesinde o ülkenin kanunları ile de
korunuyorlar. Ayrıca Vatandaşılığa dönük
yatırım imkanlarıda oldukça talep görüyor ‘’dedi.
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Yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapmak
isteyenlerin mutlaka ‘’Türkçe’’ danışmanlık
alması gerektiğinin altını çizen Uzun, doğru
sonuca ulaşmak ve isteğe göre gayrimenkul
yatırımının hedefi bulabilmesi için profesyonel
bir danışmanlık alınmasının doğru olduğunu
söyledi…
1 milyon dolarlık evin kirası 6000 dolar net…
ABD’deki mortgage krizinden sonra ABD
gayrimenkul piyasasının çok daha emin adımlar
atması, bugünkü gayrimenkul fiyatları ve ödeme
seçenekleri birçok vatandaşımızı ABD’de yatırım
yapmaya, ev sahibi olmaya yöneltti. Geçen yıl
1500 Türk alım yaparken bu yıl sonuna kadar bu
sayı 2000’in üzerine çıkacaktır.

Murat Uzun
Projebeyaz Uluslararası Gayrimenkul
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
İşte Ülke Ülke Kira Gelirleri
ProjeBeyaz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun
yurtdışı ve yurtiçi ofislerinden Türk yatırımcıları
için fırsat bilgileri derledi.
ABD den Dominik’e Çek Cumhuriyeti’nden,
İspanya’ya kadar ülke ülke satılık ev fiyatları
ve kira gelirlerini derleyen Uzun dünyanın
birçok ülkesinden Türk yatırımcılar için önemli
fırsatların olduğunu belirterek ‘’Bu fırsatlardan
faydalanmak için ofislerimize gelmeniz yeterli.
Uzman danışmalarımız size uygun yatırım
fırsatları ve uygun evleri göstermeye hazırlar
dedi.
Dominik Cumhuriyeti: Konut fiyatları 25,000
Dolardan başlıyor ve 30,000,000 Dolara kadar
çıkıyor. Ortalama yıllık kira getirileri konut
değerinin %15-20 arasında.. Başkent Santo
Domingo’da 4+1 bir villayı 250,000 dolara satın
alıp aylık 1500 dolardan kiraya verebilirsiniz.
Bulgaristan: Konut fiyatları 15,000 Euro’dan
başlayıp 1,000,000 Euro’ya kadar çıkıyor.. Başkent
Sofya’nın merkezinde 2+1 sıfır bir daireye
100,000 Euro’ya sahip olabilir ve aylık 500 Euro
kira geliri elde edebilirsiniz. Burgaz’da 60,000

Euro havuzlu bir site içerisinde villa almanız da
mümkünKira getirileri; 1 oda daire için yıllık
3000 Euro, 2 odalıbirdaire için yıllık 5000-7000
Euro, 3 odalı daire için yıllık 7000 Euro’dan
başlıyor.
İspanya: Krizden etkilenen İspanya’da çok uygun
fiyatlara gayrimenkuller bulmak mümkündür.
Konut Fiyatları 25,000 Euro’dan başlayıp
2,000,000 Euro’ya kadar çıkıyor. Barselona ve
Madrid gibi şehirlerin merkezlerinde 200,000
Euro’ya 3+1 apartman daireleri bulunmakta ve
dairelerden aylık ortalama 1200 Euro gelir elde
edilebilirsiniz.Ibiza’da havuzlu ve deniz manzaralı
bir villaya 400,000 Euro’ya sahip olabilirsiniz.
Fransa:Paris’in merkezinde bir stüdyo daireye
250,000 Euro, 2+1 ultra lüks bir daireye ise
1,000,000 Euro’ya sahip olabilirsiniz. Merkezdeki
bir stüdyodaire için aylık 2000 Euro’ya kira
getirisi elde edebilirsiniz. St.Tropez’de lüks bir
villaya ise 1,500,000 Euro’ya sahip olabilirsiniz.
İngiltere: Londra’nın merkezinde ortalama
450,000 Sterline bir apartman dairesine sahip
olmak mümkün. Bu daireden aylık 3000 Sterlin
gelir elde edebilirsiniz. Yorkshire’dan 180,000
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Sterline apartman dairesi satın alabilir ve aylık
650 sterline kiraya vermek mümkün.
Avustralya:Sidney’de ortalama 600,000 Dolara
gayrimenkul sahibi olunabilir. Brisbane’de ise
fiyatlar ortalama 250,000 Dolara kadar düşüyor.
Sidney’deki gayrimenkulden 3200 Dolar ve
Brisbane’deki gayrimenkulden 1400 dolar gelir
elde etmek mümkün.
İtalya:Başkent Roma’nın merkezinde 500,000
Euro’ya yeni yapılmış 2+1 bir daireye sahip
olmak mümkün. Bu daireden aylık 3000
Euro’ya kadar kira geliri elde ediliyor. Sardunya
adasında 400,000 euroya çok güzel yazlık villaya
da sahip olmak mümkün.
Almanya:Berlin merkezde 160,000 Euro’ya
1+1 daireye, 550,000 Euro’ya 3+1 daireye sahip
olmak mümkün. Bu gayrimenkullerden elde
edilen kira gelirleri 1+1 daire için 900 Euro ve
3+1 daire için 2200 Euro’dur. Berlin merkezden
uzaklaşıldığı zaman 500 euro kira getirisi
olan 1+1 bir daireyi 75,000 Euro’ya bulmak
mümkün.
Yunanistan:Gayrimenkul fiyatları kriz nedeniyle
oldukça düşüktür ve bu durumdan yararlanmak
isteyen yatırımcılar için çok iyi bir fırsat
yaratmaktadır. Başkent Atina’da daire fiyatları
50,000 Euro’dan başlıyor. Yeni yapılmış 2+1
bir daireyi 100,000 Euro’dan alabilir ve aylık
450 Euro’dan kiraya verebiliyorsunuz. Yunan
adalarında 150,000 Euro’dan başlayan fiyatlarda
villa sahibi olmak mümkün. Mikonos Adası için
villa fiyatları 500,000 Euro’dan başlıyor.
İsviçre: Zurih merkezde 2+1 lüks bir daireye
500,000 Euro’ya sahip olmak mümkün. Bu
dairenin kira getirisi yaklaşık olarak aylık 2500
Euro. Müstakil ev fiyatlarıysa1,400,000 Euro’dan
başlıyor. Şehir merkezi dışındaki yerlerde
metrekare fiyatları ortalama 8000 Euro.

Birleşik Arap Emirlikleri:Dubai ve Abu Dabi’de
süper lüks villalar, gökdelen ve rezidans
daireler, Palm Jumeirah’da stüdyo bir daire fiyatı
350,000 dolardan başlamaktadır. Bu daireden
aylık 2000 dolar veya eşyalı olarak günlük
kiralandığında yıllık 45,000 dolar kira geliri elde
ediliyor.BurjKhalifa’da süper lüks 2+1 deniz
manzaralı daireye 2,000,000 dolardan başlayan
fiyatlara sahip olunabiliyor. Böyle bir daireden
yıllık 85,000 dolardan kira getirisi elde etmek
mümkün.
ABD:ABD bir fırsatlar ülkesi. 150 bin dolardan
başlayıp milyon dolara kadar yatırım fırsatları
var. Ortalama 300 ile 500 bin dolara aldığınız

evi kiraya verdiğinizde yıllık getirisi net 40 bin ile
60 bin dolar arasında.
Ayrıca New Yorklu olmak istiyorsanız eğer
Manhattan’da 1,000,000 dolardan başlayan
fiyatlarla lüks bir daireye sahip olabilir ve bu
daireden aylık 6 bin dolar kira getirisi elde
edebilirsiniz. Harlem’de ise daire fiyatları
200 bin dolardan başlıyor, kira değeri 1500
dolardan başlıyor. Miami’de lüks bir villaya sahip
olmanın bedeliyse 1,000,000 dolardan başlıyor.
Miami’de 3+1 160 m2 şık bir daire için 180 bin
dolar ödeyip yıllık 40 bin dolar kira geliri elde
edebilirsiniz. Los Angeles’da 3+1 müstakil bir eve

ortalama 400,000 dolardan başlayan fiyatlarla
sahip olmak mümkün,yıllık net kira getirisi ise 50
bin dolar.
Macaristan:Başkent Budapeşte’nin merkezinde
2+1 bir daireye 50,000 Euro’ya sahip olmak
mümkün. Aylık 280 euro kira getirisini elde
ediliyor. Müstakil bir eve ise 150,000 Euro’dan
başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.
Polonya:Varşova ve Krakov’da ortalama 80,000
Euro’dan başlayan fiyatlarla 2+1 apartman
dairesine sahip olunabiliniyor. Böyle bir daireden
elde edebileceğiniz kira geliri 450 Euro civarında.
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi: Başkent Lefkoşa’da
2+1 bir daireye ortalama 110,000 euroya sahip
olmak ve bu daireden aylık 450 Euro kira geliri
elde etmek mümkün. Ayia Napa’da villa fiyatları
250,000 Euro’dan başlıyor.

95

MALl&MOTTO / M a ka le

11 ADIMDA MÜKEMMEL İNGİLİZCE SUNUM YAPMANIN İNCELİKLERİ
eğlenceli oyunlar üzerinden onların katılımlarını
sağlayabilirsiniz.
İngilizce Ucu Açık Sorular/RhetoricalQuestions:
“How did we do this?”
Sunum yapmak, özellikle de uluslararası
bir iş ortamında İngilizce sunum yapmak
heyecan verici ve üzerinde çalışılması gereken
bir konudur. Başarılı sunumlar ve etkili
ifade becerileri, hem kariyer basamaklarını
hızlıca atlamanın hem de önemli iş fırsatları
yakalamanın önemli adımlarından biridir.

“What is my main point here?”

Kişilerin kariyerlerinde başarı kazanmaları için
özel tasarlanmış eğitimler düzenleyen ve global iş
iletişimi alanında profesyonellere koçluk hizmeti
veren Executive English Coaching, İngilizce
mülakat, sunum, toplantı, iş yazışmaları, farklı
kültürlere uygun iş ağırlaması alanlarında da
danışmanlık hizmeti sunuyor. Executive English
Coaching kurucusu Serra Cremer, uluslararası
arenada iş fırsatları yakalamak isteyen
girişimcilere ve profesyonellere İngilizce sunum
teknikleri ile ilgili verdiği ipuçları ile yardımcı
olmayı amaçlıyor. Başarılı bir İngilizce sunum
için;

“What does this mean?”

1- Dinleyicilerinizi iyi araştırın!
Sunumunuza çalışmadan önce, sunum
yapacağınız dinleyici kitlesini yakından tanıyın.
O gün toplantı odasında veya salonda kimler
olacak? Sunum yapacağınız konu hakkında ne
biliyorlar? Bu konu hakkında tecrübeleri nedir?
Sunum öncesinde katılımcılardan bazılarıyla
görüşerek beklentilerini öğrenin. Kendinizi
dinleyicilerinizin yerine koyun; içeriğinizi
onların ortak yönlerine ve sunum öncesi
bilgilerine göre uyarlayın ve onların ilgisini
çekecek şekilde sunmaya odaklanın. Sunum
öncesindeki ön görüşmede edindiğiniz bilgilere
sunumunuz içerisinde yer yer atıflarda bulunarak
hem dinleyiciniz ile yakın bir ilişki kurmuş olur
hem de onların gözünde kredibilite kazanmış
olursunuz.
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2- Dinleyicilerinizi sunumunuzun bir parçası
yapın!
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Sunum yaptığınız konu, yer veya amaç ne olursa
olsun, dinleyicilerinizin kendi tecrübelerini ve
fikirlerini paylaşabilecekleri bir diyalog ortamı
oluşturarak tek taraflı bir demeç vermek yerine
daha interaktif bir sunum gerçekleştirebilirsiniz.
Bu sayede sunuma olumlu bir enerji ile başlar,
dinleyicilerinizin katılımı ile sunumunuzu
çeşitlendirir ve dinleyiciler arasında ortak
bir öğrenme ve öğretme platformu sağlamış
olursunuz. Soru sormak hem sunumunuzu
canlı tutar, hem de dinleyicilerinizin konunuzu
ne kadar anladığı hakkında size bilgi verir.
Örneğin sunumunuz büyük bir salonda ise,
dinleyicilerinizi düşündürecek cevabı açık sorular
(rhetorical question), dinleyicilerin el kaldırarak
evet/hayır ile cevaplayabileceği sorular veya kısa

“What have we done?”
“What about our...?
“What does this graph indicate?”

“Did we make any improvement?”
“What are we doing about this problem?”
3- Komik olmaya çalışmayın!
Dinleyicinin ilk andan itibaren dikkatini çekmek
ve havayı yumuşatma (break the ice) için komik
bir anekdot paylaşmak her zaman iyi bir fikir
olmayabilir. Komik olmak için çabalarken
kendinizi baskı altında hissedebilir ve sunum
şeklinizi kötü yönde etkileyebilirsiniz. Güçlü
bir başlangıç için yapacağınız şakanın veya
anlatacağınız fıkranın konuyla alakalı, dinleyici
kitlesine uygun ve sizin başarı ve özgüvenle
anlattığınız bir hikaye olması şarttır.
4- Sunumunuza güçlü bir giriş yapın!
Dinleyiciniz ile en baştan kuvvetli bir bağ
kurmanız çok önemlidir. Konuşmaya güçlü
ve özgüvenle başlamanız için, sunumunuzun
giriş bölümünü ezberleyebilirsiniz. Bu şekilde
başta içeriğe değil, yalnızca sunum şeklinize
odaklanırsınız. Sunuma hızlı bir başlangıç
(jumpstart) yapabilir, kendinizi ve konuyla
ilginizi anlatarak başlayabilir ve hemen ardından
kısa ve konunuzla ilgili bir hikaye, hayrete
düşürecek bir istatistik, konunuz ile ilgili önemli
bir sözden alıntı, sunumunuzun cevaplayacağı
bir temel problem veya dinleyicilerinizi
düşündürecek bir soru ile devam edebilirsiniz.
Sunumun içeriğine girmeden önce, konunuzu ve
önemini tanıtmalı; sunumunuzun ana hatlarını
çizerek, konuşmanızı kolaylıkla takip etmelerini
sağlamalı ve sunumunuzun süresi ile ilgili bilgi
vererek dinleyicileri neyin beklediği konusunda
onları bilgilendirmelisiniz.
İngilizce Sunuma Giriş İfadeleri:

“There a son wear e here today is to...”
“I would like to start with...”
“First, I’ll give you some basic information
about... Next, I’ll talk about...,Then, I’ll discuss..”
“I’m going to outline three proposals. Firstly,
I’ll...,Then, I’d like to... and finally I will...”
“I will be addressing three main points and the
first one will be... These cond point will be... and
finally the last point is...”
“The presentation should last about 30 minutes...”
“We will take a short coffee break at about
10.30...”
“Please fell free to interrupt me at any time if you
have questions...”
“I’m happy to take any questions after...”
5- Basitleştirin, özetleyin ve bir hikayede
birleştirin!
Enformasyon çağındayız. Her gün onlarca farklı
konuda bilgi bombardımanına tutuluyoruz.
Size yapılanı dinleyicilerinize yapmayın.
Sunumlarınızı “less is more” mottosu ile
hazırlayın. Çarpıcı kelimeler kullanmak yerine
konunuzu basit, kolay anlaşılır cümleler ile
anlatın. Konunuz bilimsel veya teknik bir
konu ise, anlaşılması zor bir bilgi sunduktan
sonra “thatmeans...” veya “in otherwords...”
şekline başlayarak aynı bilgiyi daha kolay
anlaşılır bir cümleyle sunun. Powerpoint
kullanıyorsanız slide’larınızı sıkıcı ve teknik
içerik ile doldurmayın. Herkesin bilmeyeceği
kısaltmalardan kaçının. Yalnızca tablolar ve
rakamlardan oluşan bir sayfa kadar sıkıcı
bir şey yoktur. Birbiriyle ilgili bilgileri akılda
kalacak görseller ile basit ama etkili bir şekilde
paketleyin ve bir hikaye içerisinde anlatın.
Hikaye anlatımının gücüne inanın: hikayeler,
rakamlardan ve bilgilerden daha fazla akılda
kalacaktır.
İngilizce Açıklama İfadeleri:
“What is interesting/important here is...”
“Here are some basic/keyfacts...”
“The figures in this graph/table show...”

“Good morning everyone. Thank you for coming. “I’d like you to think about...”
“Now, I’ll show you...”
My name is [ ] and I’m in charge of...”
“Before I start, let me tell you something about
myself...”
“Let me introduce myself...”
“My purpose today is to... “
“Today, I’m going to bring you up to date with...”

“The significance of this is...”
“I’d like to focus our attention on...”
“This line represents...”
“The take-home message here is...”
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“We can conclude that...”
6- Esnek olun!
Sunumunuzun girişinizi ezberlemek en baştaki
stresi azaltmaya ve özgüvenli bir başlangıç
yapmaya destek olur ancak bütün sunumunuzu
ezberleme hatasına düşmeyin. İçeriğinizi baştan
sona ezberler ve dışına çıkmazsanız, esnek ve
interaktif bir sunum yapmanız imkansızlaşır.
Konunuza ve içeriğinize çok iyi çalışın.
Gelebilecek sorulara kendinizi önden hazırlayın.
Dinleyicinizin sorularını ve beklentilerini
cevaplayacak ve o günkü dinleyici ve salona göre
adapte edebileceğiniz esnek bir sunum hazırlayın.
İngilizce Özetleme/Konu Değiştirme İfadeleri:
“Let’s now turn to...”
“Now, what about... ?”
“Moving on now to...”
“I would like to continue with...”
“My next point is...”
“This leads me to a point...”
“Let’s just recap...”
“I’dliketoexpand/elaborate on that...”
“Let me give you another example...”

7- Dinleyiciyi takip edin!
Dinleyicinizin gözüne bakın, muhattap alın
ve doğrudan onlar ile konuşun. Göz teması
aynı zamanda onların dikkat seviyelerini de
ölçmenizi sağlar. Siz sunarken onların ne
yaptıklarını farkedin. Konunuzu iyi bildiğiniz
ve yeterince pratik yaptığınız için bu anlık geri
dönüşler (feedback) sizin konsantrasyonunuzu
bozmayacaktır. Bu sayede yeri geldiğinde
dinleyicinin nabzına göre sunumunuzda ve
sunum şeklinizde küçük değişiklikler yapabilir ve
dinleyicinizin dikkatini canlı tutabilirsiniz.
8- Ses tonunuza dikkat edin!

Serra Cremer
Executive English Coaching kurucusu
hakkınızda ve sunumunuz hakkında olumlu
bir izlenim oluşturması için son fırsatınızdır.
Onların salondan hangi bilgi ile ayrılmalarını
istiyorsanız onu tekrar edin. Kısa, anlaşılır
ve güçlü bir kapanış için sunumunuzun ana
mesajlarını özetleyebilir, gelecekle ilgili bir
öngörü yapabilir, dinleyicinize ucu açık bir soru
sorabilir, sunumunuzun amacını ortaya koyan
kısa bir hikaye anlatabilir veya konunuzla ilgili
bir tavsiyede bulunabilirsiniz.

10- Pratik yapın!

Sunumunuzun içeriğini yazın. Okumak için
hazırlanmış bir metin ile sözlü olarak sunulmak
için hazırlanmış metin birbirinden farklıdır.
Metni tamamladıktan sonra içeriğinizi yüksek
sesle sunun ve bunu yaparken metni revize
edin. Sunum metni dışında kendiniz için madde
madde ayırdığınız (bullet points) bir liste
oluşturun. Kendinizi dinleyiciniz önünde hayal
edin ve derin bir nefes alın. İlk pratikten sonra,
yarı sürede konunuzu sunmaya çalışın. Son
İngilizce Sunum Sonlandırma İfadeleri:
olarak sunumunuzu beş dakikada tamamlayın.
Eğer gerçekten beş dakikanız olsaydı hangi
“Let me summarize what we have looked at
bölümleri dahil ederdiniz ve dinleyici ile
today.”
diyaloğu nasıl kurardınız, buna odaklanın. Beş
dakikalık sunumunuzda değindiğiniz konular,
“That brings me to the end of my presentation.”
sunumunuzun ana mesajlarını bulmanızı
“I’d like to conclude by strongly recommending...” kolaylaştırır.

Otoriter, bilgili veya güçlü görünmek için
ses tonunuzu ve duruşunuzu değiştirmeyin.
Karşılıklı bir konuşmada, dinleyiciniz ile
“Let me just goover the key points again...”
diyalog içerisindeymiş gibi konuşun. Kendinizi
zorlamayın. Nutuk çekmeyin. Tekdüze, monoton
“To sum up...”
bir tonla konuşmayın. Canlı bir tonda konuşun.
Hevesli ve ilgili olduğunuzu gösterin. Siz olun
ama en az %15 daha fazla enerji ile kendiniz olun. “At this stage, I’d like to goover...
9- Güçlü bir kapanış en az güçlü bir giriş kadar
önemlidir!

“In conclusion, I’d like to leave you with the
following idea:...”

Sunumunuzun sonu aynı zamanda dinleyicinizin

“Thank you for your attention.”

11- Dinleyici özeti (Handout) dağıtın!
Hazırladığınız sunum öğretici ve bilgilendirici
bir sunum ise, dinleyicilere sunumunuzun
ana konularını ve önemli noktalarını belirten,
not almalarını kolaylaştıracak basılı metinler
sunabilirsiniz. Bu şekilde hem sunumunuzu
dinleyenlerin öğrendikleri bilgileri muhafaza
edebilmelerini hem de sunum konunuz ile ilgili
diğer çalışanlar ile paylaşmalarını kolaylaştırır.
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“I’d like to go back to a point I mention e
dearlier...”
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OMUZ AĞRILARININ NEDENLERİ

Doç. Dr. İlknur Aktaş
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
Şefi. Doc. Dr. İlknur Aktaş ile Mall&Motto
okurlarına özel omuz ağrılarının nedenleri
üzerine konuştuk.

O

muz ağrılarının en sık nedeni omuz
ekleminin kendi yapılarından kaynaklanır.
En başta omuzun tendonlarının eklem yapıları
arasında sıkışması ile oluşan sıkışma sendromu
diye tanımladığımız patoloji gelmektedir. Omuz
ekleminin eklem hareket açıklığının azalması
ile karakterize olan donuk omuz, tendonlarda
kireç birikimi ile oluşan kalsifik tendinitler,
omuz gevşekliği ya da omuzun yarı çıkıkları
ve miyofasyal ağrı sendromu denilen omuzun
çevresindeki kasların ağrıları en çok görülen
problemlerdir. Omuz çevresi kasların sinirlerinin
hasarına bağlı olarak da omuz ağrıları görülebilir
ve bu durumda kuvvetsizlik, zayıflık daha ön
plandadır.
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Omuz dışı yapılardan kaynaklanan ancak
omuzda ağrıya neden olan patolojilerin başında
boyun fıtıkları gelir. Daha az görülmekle beraber
çoğu zaman tanı konulmadığı için yanlış ve
eksik tedavilere neden olur. Omuza yayılan
ağrı yapması dolayısıyla boyun ağrısı yapan
nedenlerle omuz ağrısı yapan nedenlerin sıklıkla
karışabileceği unutulmamalıdır.
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Sıkışma sendromu
En çok görülen omuz ağrısı nedeni sıkışma
sendromudur. Sıkışma sendromu, kolumuzu
kaldırmamızı sağlayan kasların tendonlarının
ve bu bölgedeki kesenin omuzu oluşturan
kemik yapılar arasında sıkışması sonucunda
görülür. Elini yukarda kullanan mesleklerde, ev
kadınlarında, yüzme ve voleybol gibi sporlarla
uğraşanlarda daha sık görülmektedir. Sonuç
olarak bu problem omuzu kötü kullanma
veya aşırı kullanma hastalığıdır. Bu olgularda,
hastalığın önemi hastaya anlatılmaz, gerekli
tedavi yapılmaz ve önlemler alınmazsa
tendonlarının tamamiyle yırtılmasıyla
sonuçlanabilir. Yakınmalar sıklıkla omuzun ve

kolun kullanılması sonucu ortaya çıkar. Zamanla
ağrı devamlı olmaya başlar. Özellikle ağrı geceleri
hastayı uyutmaz ve yaşam kalitesini ileri derecede
bozar. Hastanın giyinme soyunma gibi günlük
yaşam aktivitelerini etkileyecek düzeye gelir.
Sıkışma sendromunun tanısı sadece hekimin
klinik değerlendirmesi ile konulur. Maalesef bu
konudaki en büyük yanılgı bu sendromunun
tanısının manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
ile konulmasıdır. MRG sadece hasarın düzeyini
belirlemede yardımcı olur.
Sıkışma sendromunun tedavisi nasıl yapılır?
Tedavisinde kolun istirahate alınması, zorlayıcı
hareketlerden kaçınılması en önemli konudur.
En az 3 ay süreyle elin baş üzerinde kullanılması
önlenmeli, bu tür aktiviteler kesinlikle
yapılmamalıdır. Tedavinin başında günde birkaç
kez 15-20 dakikalık buz paketleri uygulaması,
eklem hareket açıklığını sağlayıcı egzersizler
yanında ağrı kesici ve anti romatizmal ilaçların
kullanılması uygun olur. Buz tedavisi ve ilaç
tedavisinin yanı sıra ağrı ve enflamasyon kontrol
altına alınamayan hastalarda omuza yapılan belli
sayıda kortizon enjeksiyonları faydalı olabilir.
Ağrı kontrol altına alındığında fizik tedavi
ve rehabilitasyon uygulamaları başlamalıdır.
Bu tedavi programı sonunda omuzun doğru
kullanılması ve sıkışmaya yol açmadan omuzun
kuvvetlendirilme egzersizlerine devam edilmesi
çok önemlidir. Altı aylık iyi bir tedavi programına
rağmen yeterli sonuç alınamayan hastalarda
cerrahi girişim söz konusu olur.
Donuk omuz
Donuk omuz eklem kapsülünün daralması
ile omuz ekleminin hareketlerinin ileri
derecede kısıtlanmasıdır. Tam olarak nedeni
bilinmemektedir. Omuz ekleminin iyi
tedavi edilmemiş rahatsızlıkları sonrası veya
kendiliğinden de oluşabilir. Şeker hastalarında
daha sık görülmektedir. Donuk omuz 2-3 yıl
sürebilen bir hastalıktır. Üç dönemi vardır.
Birincisi ağrılı dönemdir ve 1 yıl kadar sürebilir.
Bu dönem diğer omuz ve boyun problemleri
ile çok sık karışabilen bir dönemdir. İkinci
dönem ise omuz ekleminin tam olarak donduğu
dönemdir. Ağrı azalır fakat hasta günlük
yaşam aktivitelerini yapamayacak kadar omuz
hareketleri kısıtlanır. Üçüncü dönem ise çözünme
dönemidir. Çok çeşitli tedavi yöntemleri vardır.
Ancak donuk omuzun tedavisinde en önemli
konu hastanın hastalığının tedavisinin uzun
süreceğini bilmesidir. Her dönemin tedavisi
farklılık gösterir. İlk dönem ağrıyla mücadele
edilir. Daha sonraki dönemlerde ise fizik tedavi
ve rehabilitasyon yöntemleri ile kaybolan eklem
hareket açıklığı yeniden kazanılır.

Kalsifik tendinit
Omuzda en şiddetli ağrıya yol açan bir
patolojidir. Bilinmeyen bir nedenle yumuşak
dokuda kireç birikimi diye izah edebileceğimiz
tendon üzerinde kristallerin çökmesi ile
oluşan bir durumdur. Omuz ağrısı zorlayıcı bir
aktivite sonrası ani ve şiddetli bir şekilde başlar.
Genellikle basit röntgen filmleri ile tanı konulur.
Şiddetli ağrının olduğu dönemde ilaç tedavisinin
yanı sıra buz uygulaması ve kalsifik lezyona
yapılacak enjeksiyon uygulamaları çok önemli
yer tutar. Kronik olgularda ultrason tedavisinin
ön planda olduğu fizik tedavi rehabilitasyon
programları uygulanır. Ayrıca şok dalga ultrason
uygulaması da kullanılabilir. Çok dirençli
olgularda cerrahi olarak bu kalsifikasyonların
çıkarılması gerekebilir.
Omuz ekleminde kireçlenme
Yük taşıyan bir eklem olmadığı için omuz
ekleminde diz eklemi kadar osteoartrit dediğimiz
kireçlenme hastalığı fazla görülmez. Eklem
kıkırdağının aşınması ile oluşan bu hastalık
geliştiğinde fizik tedavi ve rehabilitasyon
uygulamaları ile ağrı azalır, eklem hareket açıklığı
artabilir.
Omuzun diğer ağrıları yapan nedenleri
Görüldüğü gibi omuz ağrılarının nedenleri çok
çeşitlidir. İltihaplı romatizmaların çoğunluğu
omuzu etkilemektedir. Akciğerin üst bölgesinin
kanserleri, karaciğer, safra kesesi, dalak
problemleri bile omuz ağrısı ile karşımıza
çıkabilmektedir. Enfeksiyon etkenlerine bağlı
artritler, romatizmal hastalıkların omuz eklemini
tutması yanı sıra travmaya bağlı tendon hasarı,
sinir hasarı, çıkıklar olabilir ve omuz çevresi
yapılarda önemli hasarlar oluşabilir. Bu nedenle
ateş, gece ağrısı, kilo kaybı, kol hareketleri ile
değişmeyen, sürekli olan ve basit ağrı kesicilerle
dinmeyen ağrılarda tümör ve enfeksiyonların
mutlaka ekarte edilmesi gereklidir. İltihaplı
romatizmal hastalıklar omuzu tutmuşsa tanısı
çok çabuk konulmalıdır. Bu hastalıklar omuz
eklemini çok çabuk harap edebilir ve sakatlıklara
neden olur.
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