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Yazın tam ortasından herkese merhaba,
Madem sıcak, madem tatil duygumuz tavan... O zaman bakalım yazlık
yerlerde neler oluyor. Özellikle ege ve güney sahillerinde geçtiğimiz yıllara oranla
yabancı turist rakamsal olarak düşüşte. Peki ya yerli?
Seyahat eklerinde,internette yurt dışı tatilleri ne kadar cazip bir şekilde anlatılıyor
farkında mısınız! Antalya Expo turizmi coştursun derken etkinliklerinden bir haber
olmak o da ayrı bir çelişki. Otellerin fiyatlarında indirim yoluna gitmesi “ne kadar
indirim?” sorusuyla belkide cevabını buluyor.
Bu kadar mı?
Tatil öncesi alışveriş hallerimize bakarsak eğer, yazlık beldelerin AVM’lerinde
akşam hareketliliği
üst seviyede. Güneş batarken romantizm kendini klimalara bırakıyor diyebilirim.
Peki nedir halimiz dersek;
Elimizde mal var satamadık.
Harika mekan yaptık tutturamadık.
Sezon kısa bak yine yarım kaldık.
Bütçeler malum bu sene de sınıfta kaldık.
Hadi bu yazdıklarımda özet olsun.
Havanın rehavetine kapılmayın derim.
Mall&Motto olarak yine bu sayımızda sektörün incelikleri, ayrıntıları ve merak
ettiklerinizle karşınızdayız.
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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İndirimler
Bitmiyor...!
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Lovelet Outlet AVM’de
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Durmaksızın Devam Ediyor...
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Bolca Kâr Et

Alışverişte
Kazancı Hisset!
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Daha fazla yatırıma ihtiyaç var
NTS Danışmanlık Kurucusu Behiye Savaşkan : Yatırımların, AVM’si olmayan
ya da rekabete açık Anadolu şehirlerine doğru kayması gerektiğini büyük
markaların da bu yeni yatırımlarla birlikte daha fazla kişiye ulaşarak,
bölgedeki istihdamı sağlayacağını da belirtti.

Yeni AVM yatırımlarının devam edeceğini
ya da etmesi gerektiğini düşünüyor
musunuz?

A

VM sektörünün son yıllarda hızla
gelişimini sürdürdüğüne ve bu gelişimin
önümüzdeki yıllarda da yeni perakende
markaları ile devam edeceğine dikkat çeken
NTS Danışmanlık Kurucusu Behiye Savaşkan,
"AVM ve organize perakende sektörü
yaratmış olduğu istihdam, sosyal olanaklar ve
tüketicilerin birçok ihtiyacına hızlıca cevap
verebiliyor olmasından dolayı ekonomiye de
önemli katkı sağlıyor. Sektörün gelişimi ile
birlikte daha bilinçli, insana ve çevreye duyarlı
yapılar oluşmaya başladı. Sosyal değerlere
sahip profesyonel bir anlayışla yönetilen
AVM’ler uzun yıllar ayakta kalacaktır. Global
ekonomik sistemde çarklar AVM kanadı
ekseninde dönüyor. Modern şehirlerin
modern görünümleri ile bunlar birleşiyor."
dedi.
"ANADOLU’DA BİRÇOK ŞEHİRDE HALA
YATIRIM POTANSİYELİ VAR"
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Büyükşehirlerde AVM sayıları doygunluk
noktalarına ulaşmaya başladıklarını ve
Anadolu’da birçok şehirde hala yatırım
potansiyelinin olduğunu belirten Savaşkan,
"AVM’ler bulundukları şehirle bütünleşerek
sosyal ve kültürel anlamda bir cazibe merkezi
haline gelmeye devam edecek. Buradaki en
önemli nokta: farklılaşma."dedi.
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Perakende sektörünün AVM’ler ile
birlikte gelişerek organize hale geldiğini
söyleyen Savaşkan, bugün gelinen noktada,
perakende ve AVM sektörünün TAMPF ve
BMD çatısı altında daha güçlü bir şekilde
gelişimini sürdürdüğünü ifade etti. "Bununla
birlikte yatırımların AVM’si olmayan
ya da rekabete açık Anadolu şehirlerine
doğru kayması gerekiyor. Büyük markalar
bu yeni yatırımlarla birlikte daha fazla
tüketiciye ulaşarak bölgedeki perakendeyi de
kalkındıracaktır.
Önümüzdeki dönemde markaların büyümeye
yönelik stratejilerinde nasıl bir politika
izleneceğini düşünüyorsunuz?

Bazı yerlerde/bölgelerde hala büyüme için
imkan var, diğer yerlerde ise çoğunlukla
iyileştirme için boşluklar var, bu yüzden
daha fazla yatırıma kesinlikle ihtiyaç var.
Bugün perakende gayrimenkul gelişiminin,
yüksek rekabet tüketici eksikliğinden kimi
yerlerde çok durgun olduğunu görüyoruz.
Ancak, yenileme ya da genişleme ile
ziyaretçilere yaşam tarzı tutkusu sunarak
geliştirilebilecek (yatırım gerektiren)
belirgin bölgeler çoğunlukta...
DOĞRU PROJE YATIRIMCIYI MUTLU
EDİYOR
Türkiye’de yüksek beklentiyle, yüksek
maliyetler ile yapılmış AVM’lerin, finansal
getirilerindeki sıkıntı, yatırım geri dönüş
sürelerini uzattığı için yerel ve kurumsal
yatırımcıları korkutuyor.
"Hem Anadolu’da, hem İstanbul’da
yatırımcısını çok memnun eden veya
tam tersi beklentileri karşılayamayan
AVM’ler bulunuyor. Gelir seviyesi belli
bir oranın üzerinde ve tüketime açık
kentlerde, rekabetin az olduğu bölgelerde,
projelerin büyük bir çoğunluğu başarılı
oluyor. Rekabetin yoğun olduğu büyük
metropollerde ve sınırlı bir pazara hitap
eden, arzın yüksek, nispeten talebin de
daha düşük olduğu kentlerde, projelerini
farklılaştırabilen, rakiplerinin önüne
geçebilecek mağaza karması ve büyüklüğe
ulaşan AVM’ler de yatırımcısını mutlu
ediyor"
Alışveriş merkezlerindeki en önemli ve
temel noktalar, gerekli değişikliklerin
yapılabilmesi için yatırım ve gelişimin
mimari konseptinin uyum yeteneği ve
tasarımın esnekliğinde olmasıdır. Dahası,
e-ticaret, dijital piyasa ve teknolojik gelişim,
yeni perakende ve ticari gayrimenkul
yatırım çevrelerini şekillendiriyor. Konsept
olarak farklılığa, konumlandırmaya ve
piyasa dinamiklerine uyum sağlayabilen
şirketler, daha iyi performans sonuçlarına
sahip olacak.

Behiye Savaşkan
NTS Danışmanlık Kurucusu
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Zorlu Center İstanbul Lıght Festival ile
Altın Pusula Ödülü’nü kazandı
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Zorlu Center, pek çok dünya şehrinde milyonlarca izleyiciye ulaşan ışık
festivallerinin ilkine ev sahipliği yaptığı “İstanbul Light Festival Zorlu Center“
projesi ile Türkiye’nin en prestijli halkla ilişkiler ödüllerinden Altın Pusula’nın
“Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama” kategorisinde ödül aldı.
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Altın Pusula Ödülleri ile ilgili kısa bir
değerlendirme yapan Zorlu Center Genel
Müdür’ü Didem Aydın: “Türkiye’nin iletişim
alanındaki en prestijli ödüllerinin sahiplerini
bulduğu Altın Pusula kapsamında, Zorlu
Center olarak büyük emek vererek ilk defa
ülkemizde hayata geçirdiğimiz “İstanbul Light
Festival” ile bu ödülü almaktan çok mutluyuz.
alkla ilişkiler sektörünün en prestijli ödülleri Çalışmalarımızın değerli bir meyvesi olarak
arasında yer alan Altın Pusula Ödülleri, dün gördüğümüz bu ödül için TÜHİD’in değerli jüri
akşam düzenlenen bir törenle sahiplerine teslim
üyelerine teşekkür ediyor; bu gece bu sahnede
edildi. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) olmamızda emeği geçen ekip arkadaşlarıma,
tarafından bu sene 15’incisi düzenlenen ödül
bizlerle beraber büyük bir özveri ile çalışan 17 iş
töreninde Zorlu Center, Türkiye’nin ilk ışık
ortağımızın yanısıra, projenin tasarlanmasından
festivali İstanbul Light Festival ile Pazarlama
uygulamasına her adımda yanımızda olan
İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama kategorisinde
Republica’ya ve halkla ilişkiler ajansımız
Altın Pusula ödülüne layık görüldü.
Hill&Knowlton’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

H

Türkiye’nin Zorlu Center aracılığı ile tanıştığı
ışık festivalleri dünyanın birçok ülkesinde
milyonlarca insanı bir araya getiriyor. 22
ışık sanatçısının 23 eserini aynı platformda
buluşturan ve 17 gün süren İstanbul Light Festival
kapsamında ışık enstalasyonları, interaktif ışık
şovları, performanslar ve atölye çalışmaları
gerçekleşti. 13- 29 Kasım 2015 tarihleri arasında
düzenlenen festivalin küratörlüğünü dünyaca
ünlü Ucla Üniversitesi Media Art Bölüm Başkanı
Rebeca Mendez’in, Co-küratörlüğünü Adam
Eeuwens’ın direktörlüğünü Murat Patavi’nin,
iletişim çalışmalarını ise Hill&Knowlton’ın
üstlendiği İstanbul Light Festival’i 700 bin kişi
ziyaret ederken, iletişim çalışmaları kapsamında
ise sosyal ve geleneksel medya kanalları ile
ulaşılan kişi sayısı 53 milyonu aştı.
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Espark avm Ödüle Doymuyor
E

CE Türkiye tarafından yönetilmekte
olan Espark Alışveriş Merkezi, 8-10
Haziran’da Berlin’de gerçekleştirilen 2016 ICSC Pazarlama Konferansı’nda “Bizim İçin
Bayramlar Sizinle Güzel” isimli kampanyası
ile “inovasyon” kategorisinde bu yıl ilk kez
verilen Özel Ödül’e layık görüldü.
Bayramların Türk kültüründeki yerini
duygusal bir bakış açısı ile yansıtan
kampanya kapsamında, Alışveriş
Merkezi’nin ortak alanına kurulan ve bir
evin oturma odası şeklinde dekore edilen
sette, eskişehirli aileler uzak ülkelerde
yaşayan akrabaları ile sürpriz bir şekilde
bir araya getirildi. Duygu dolu sahnelerin
yaşandığı buluşmalar, filme alındı. Sosyal
medyada paylaşılan viral film, milyonlarca
kişi tarafından büyük ilgi gördü ve beğeni
kazandı.
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Açılışından bu yana, şehre kazandırdığı
ulusal ve uluslararası markalar, yaratmış
olduğu istihdam, gerçekleştirdiği sosyal
ve kültürel etkinlikler ile Eskişehir’de
bir buluşma noktası ve Eskişehirlilerin
hayatının ayrılmaz bir parçası haline
gelen Espark, 2015 yılında da “Gökyüzü
Hediyeleri” projesi ile “Gümüş Ödül”ü
Türkiye’ye taşımıştı. 2016 yılında, Neuroland
aktivitesi ile Uluslararası SABRE In2
ödülünü ve Hermes Ödülleri’nde de 5 platin
ve 2 altın ödül kazanan Espark, kazandığı
son ICSC Ödülüyle de başarısını bir kez
daha kanıtlamış oldu.
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ECE Grubu, Espark ile kazandığı
ödülün yanında, geliştirdiği akıllı telefon
aplikasyonu “Love to Shop” ile getirdiği
müşteri odaklı ve yenilikçi hizmetler
sayesinde “teknoloji” kategorisinde “Gümüş
Ödül” kazandı.
Avrupa ve Güney Afrika çapında,
perakende ve gayrimenkul pazarlama
alanında sektörün en iyilerinin belirlendiği,
en etkin ve en yaratıcı kampanyaların
ödüllendirildiği ICSC Solal Pazarlama
Ödülleri’ne bu yıl 21 ülkeden 238 başvuru
yapıldı.

TATİLE
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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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Capacıty alışveriş merkezi Ramazan’da
birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu

7’den 70’e her kesime hitap eden etkinlikler ile
ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatan Capacity
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan ayı
boyunca her hafta sonuna özel olarak hazırladığı
geleneksel Ramazan eğlencelerinden oluşan
program aracılığıyla birbirinden renkli etkinlikler
ile eski Ramazanları bugüne taşıyan atölye
çalışmalarına sahne oldu. Program kapsamında;
Karagöz ile Hacivat, Aşuk ile Maşuk gibi
Ramazan’la özdeşleşen geleneksel karakterler ile
kanto, fasıl, ney ve tef gösterisi gibi etkinlikler
ziyaretçileri eski Ramazanlara götürdü.
Ziyaretçiler, 11 Haziran- 3 Temmuz arasında,
her hafta sonu 14.00- 16.00 saatleri arasında
gerçekleşen geleneksel Ramazan etkinlikleriyle
Ramazan’ın coşkusunu Capacity’de yaşıyorlar.
Program kapsamında her Cumartesi 16.30- 18.30
saatleri arasında düzenlenen atölye çalışmalarına
katılan minik ziyaretçilerimiz, ramazan ayının
başrol oyuncularından Karagöz ile Hacivat ve
kaşık kukla yapımının yanı sıra, ramazan davulu
süsleme ve bayram için tebrik kartı yapımını
kendi elleriyle deneyimleme fırsatı buldular.
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11 Haziran’dan itibaren her hafta sonu 14.0016.00 saatleri arasında gerçekleşen Ramazan’a
özel gösterilerin yanı sıra her Cumartesi 16.3018.30 saatleri arasında düzenlenen eğlenceli
atölyelerde Capacity’de buluşalım.
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MICHAEL KORS EN BÜYÜK FLAGSHIP
MAĞAZASINI LONDRA REGENT STREET’TE AÇTI!
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M
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ichael Kors’un en büyük flagship
mağazası Avrupa’da açıldı. Yeni
konsepti ve Regent Street’te yer
alan kentin en önemli simgelerinden biri
olan binasıyla, markanın genetiğinde yer alan
büyüleyici estetik anlayışını şıklık ve modern
dekorasyonu ile birleştirerek ziyaretçileri
ağırlamaya başladı.
Regent Street’te yer alan mağaza,
dekorasyonundaki yeni çizgileriyle Michael
Kors’un mağaza estetiğindeki değişen bakış
açısını yansıtıyor. İç dekorasyonda Macassar
koyu renkli ahşap döşemeler, eskitilmiş
paslanmaz çelik raflar, Venetian duvar kağıtları
ve Calacutta mermer aksesuarlara yer verildi.
Açık kahverengi ve griden oluşan renk paleti,
sıcak bir hava yaratan ahşap döşemelerle ve lüks
öğelerle zarafeti yansıtırken; müşterilere modern
ve davetkar bir ambians vaat ederek kişiye özel
servislerde ve alışverişlerde eşsiz bir deneyim
sunuyor.

“Londra, moda sektörünün en önemli
şehirlerinden biri ve benim için sonu olmayan
bir ilham kaynağı’’ diyor ve ekliyor Michael Kors;
‘’Michael Kors dünyasının kapılarının açıldığı ve
tüm emeğimizi temsil eden Regent Street’te açılan
yeni flagship mağazamız için çok heyecanlıyım”
Regent Street’te yer alan, 16,275 metrekareye
ve 3 kata sahip olan flagship mağaza, Michael
Kors’un bütün ürün kategorisine sahip.
Mağazanın giriş katı Michael Kors Collection ve
MICHAEL Michael Kors markalarının aksesuar,
çanta, saat, gözlük ve takı koleksiyonlarından
oluşuyor. Birinci katta ise müşteriler Michael
Kors Collection ve MICHAEL Michael Kors
markalarına ait ayrı bölümlerde ready-to-wear
ürünlerini bulabilecekler.
En alt katta da markanın erkek koleksiyonu
modern spor tarzı, süet ve deriden oluşan dış
giyim, kravat, çanta ve aksesuarlarla sergileniyor.
Michael Kors CEO ve Başkanı John D. Idol ‘’
Regent Street’teki flagship mağazamız markanın
Avrupa’ya bakış açısını ve evrimini gösteriyor.’’
diyor.
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JLL Türkiye’ye yeni Finans Direktörü
Kurumsal gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren JLL
Türkiye’de Finans ve İdari İşler Direktörlüğü görevine Ayşegül Rona
atandı.

T

icari gayrimenkul üzerine finansal ve
profesyonel hizmetler veren, yatırım
yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri
sunan JLL Türkiye ailesine katılan Ayşegül Rona,
farklı sektörlerde 10 yılı aşkın profesyonel finans
tecrübesine sahip. Rona, JLL Türkiye Yürütme
Kurulu üyesi olarak da görev yapacak olup;
hem COO’ya hem de Yönetim Kurulu’na direkt
raporlayacaktır.
Ayşegül Rona, 2006 yılında 9 Eylül Üniversitesi
İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine
Eylül 2006 tarihinde EY’de Kıdemli Uzman
olarak başlayan Rona, daha sonra Mayıs 2010 ile
Temmuz 2012 tarihleri arasında Alcatel-Lucent’te
Muhasebe ve Finans Yöneticisi olarak çalıştı.
Temmuz 2012- Haziran 2015 tarihleri arasında
Fox’ta Finans Müdürlüğü görevini üstlenen
Ayşegül Rona, en son Fox International’da Bütçe
ve Raporlama Direktörü olarak görev yapıyordu.
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JLL
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(NYSE: JLL),
gayrimenkul üzerine
uzmanlaşmış bir finans
ve profesyonel hizmetler firmasıdır.
JLL uzman ekipleriyle bütün dünyada,
gayrimenkul alanında mülkiyetin
kullanımı veya yatırımı yoluyla katma
değer arayışında olan müşterilere
bütünleşik hizmetler sunmaktadır. 5,2
milyar dolarlık küresel yıllık geliri ve
6 milyar dolar brüt geliri ile Fortune
500 şirketlerinden biri olan JLL,
80 ülkede 280 kurumsal ofisiyle ve
60.000 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Mülk sahibi, kullanıcı ve yatırımcı
müşterilerine; yerel, bölgesel ve küresel
pazarda kapsamlı gayrimenkul ve yatırım
yönetimi uzmanlığı sunmaktadır. Dünya
çapında yaklaşık 372 milyon metrekare
büyüklüğünde bir portföy ile 2015 yılında
138 milyar dolarlık işlem yönetmiştir. JLL
grup şirketlerinden LaSalle Investment
Management (LaSalle Yatırım Yönetimi),
58,3 milyar doları aşan varlık portföyü ile
gayrimenkul yatırım yönetimi alanında
dünyadaki en büyük ve en çok çeşitliliğe
sahip kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Ayşegül Rona
JLL Türkiye Finans Direktörü
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Kanyon Uluslararası Platformda
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Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi
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Kazananlarına uluslararası alanda itibar
getiren, ticari gayrimenkul alanının en saygın
ödüllerinden biri olan ICSC Solal Pazarlama
Ödülleri 2016 sonuçlandı. 21 ülkeden 238
katılımcının değerlendirildiği ICSC Solal
Pazarlama Ödülleri 2016’da Meistersaal’de
düzenlenen yemekte 7 altın ve 11 gümüş ödül
sahiplerini buldu. Yaratıcı mimarisi ve farklı
duruşuyla her zaman bir adım önde olan
Kanyon, Kenyin karakteri ve proje çalışması
ile ICSC (Uluslararası Alışveriş Merkezleri
Konseyi) tarafından ICSC Solal Marketing
Awards (ICSC Solal Pazarlama Ödülleri)
2016’da Brand Awareness & (Re)Positioning

(marka bilinirliği ve yeniden konumlandırma)
kategorisinde gümüş ödülüne layık görüldü.
Daha önce ICSC Solal Pazarlama
Ödülleri’nden Urban Reflections Weekend,
VIP Day at Kanyon, Kanyon Blog, Kids Dino
Dig, University Ambassador ve Webubble
projeleriyle gümüş, Kanyon FIT, Retail in
a Box projeleriyle altın ödüllere sahip olan
Kanyon, 2016 yılında Kenyin karakteri ve
proje çalışması ile Brand Awareness & (Re)
Positioning (marka bilinirliği ve yeniden
konumlandırma) kategorisinde gümüş ödülün
sahibi oldu.
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M. Fatih Çıtlak
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M. Fatih Çıtlak kimdir?
Mehmet Fatih Çıtlak, 1967 yılında İstanbul‘da
doğmuştur. Liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi’nde
bitirdi. İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji
Bölümü’nde Arapça ve İslâmî ilimler eğitimini
tamamladı.
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Mehmet Fatih Çıtlak, İslâm tarihi ve tasavvuf
konularında birçok radyo ve televizyon programı
yaptı. Konuşmacı olarak sempozyum, panel ve
konferanslara katıldı. Pendik Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde devam eden Mesnevî sohbetleri,
Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en
uzun süreli kültürel faaliyet olarak kaydedilmiştir.
Kültür Bakanlığı’na bağlı İstanbul Tarihî Türk
Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen
olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda
bulundu.
İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür
Derneği’nin kurucularındandır. İstanbul Sümbül
Efendi’de bulunan İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve
Kültür Derneği’nde Osmanlıca ve hat derslerine
iştirak eden Mehmed Fatih Çıtlak, pek çok ilmî
çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu
Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla

Ramazan'ın bereketi ile iftar neşesini birleştirerek
''İftar Huzuru''nda izleyicilerle buluştuk.
yazmaktadır. Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü
pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat
danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini icra
etti, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık
görülen Mehmed Fatih Çıtlak halen beğeniyle
takip edilen radyo ve televizyon programlarını
sürdürmektedir.
Mehmet Fatih Çıtlak, evlidir ve 4 çocuğu vardır.
Mehmet Fatih Çıtlak, daha önce TRT‘de ‘Gece
Kahvesi’ adıyla ramazan programı, atv’de de iki
yıl sahur programı yaptı, 2014 yılında da ATV
televizyon kanalında bir program sunmaktadır.
Kitapları :
2016 - Fatih Hatıratı
2015 - Küfür Fedaisi
2015 - Beyaz Mercan Siyah İnci
2014 - Aşkın Bir Noktası
2013 - Nur Kandili
2012 - Huzur Defteri
2011 - Padişah-Cariye Kıssası
2011 - Mesnevi Şerhi
2010 - 40 Mektup
2010 - 18 Beyit – Dinle

Mert Aral
Yönetmen

C.Serhat Türkkan
Yapımcı

C.Serhat Türkkan
Yapımcı
C.Serhat Türkkan
Yapımcı

Gül Boran
Yönetmen

Melis Hansoylu
Yapım Koordinatörü

Gül Boran
Yönetmen

Ercüment Sevinç
Yapımcı

İlkin Kavukcu
TV 360 Genel Müdürü

Reji Ekibi

ESMEDYA Yönetimi setimizi ziyaret etti.
Yapımcılığını Farkındalık Stüdyosu'nun
üstlendiği Mehmed Fatih Çıtlak ile İftar Huzuru,
Ramazan ayı boyunca Ortaköy Büyük Mecidiye
Camii'nden canlı olarak TV 360'ta yayınlandı.
Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof Dr. Necdet Çağıl,
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Düzce milletvekili
Ayşe Keşir, Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin gibi; edebiyat, ilahiyat,
tarih ve politika dünyasından önemli isimlerin
konuk olduğu programda; İslam'a, Ramazan'a,
tasavvufa, edebiyata, aileye, topluma dair önemli
konular konuşuldu.
Sohbet aralarında, M. Fatih Çıtlak'ın kutsal
topraklara olan ziyaretinden - zaman zaman gizli
kamerayla da çekilen- görüntülerine ve ilahîlere
yer verildi.
Program, Twitter ve Instagram aracılığıyla
izleyicilerle etkileşim halinde gerçekleşti.

İzleyicilerin #İftarHuzuru hashtagiyle sosyal
medya üzerinden ilettiği sorular, program
içersinde cevaplandı ve yorumlandı.
Sosyal medyada yorum yapmakla yetinmek
istemeyen izleyiciler, program öncesinde M.
Fatih Çıtlak'ı ziyarete gelip sohbet etme ve kitap
imzalatma fırsatı buldular. Bunun dışında,
sevenlerinin M. Fatih Çıtlak'a bazı sürprizleri de
oldu.
Çekim mekanının atmosferinin daha iyi
yansıtılması adına, çok sayıda sabit kamera
dışında, drone görüntülerine de yer verildi;
teknik ekip büyük bir özenle çalıştı. Tüm
koşturmacanın ardından her programın
sonunda, Ortaköy'ün boğaza nazır muhteşem
manzarası eşliğinde, tüm yapım ekibi ve teknik
ekip, Ramazan ruhunu yaşatarak hep birlikte
oruçlarını açtılar.

C.Serhat Türkkan
Yapımcı

Ercüment Sevinç
Yapımcı

İskender Cüre
Editör
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Şemseddin Bektaşoğlu

Prof. Dr. Mim Kemal Öke
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Burcu Çetinkaya Bucak - Fatih Bucak - Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
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İrfan Üstündağ
Fatih Müftüsü

Ayşe Keşir
AK Parti Düzce Milletvekili, Aile Bütünlüğünün
Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı
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İftar Huzuru ekibi
Ramazan; hayatında yeni bir başlangıç yapmak
isteyip de karar veremeyen herkese Cenâb-ı
Hakk’ın bir hediyesidir...

Fatma Şahin
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Bu ayda Allah Teâlâ adeta ayrı bir güç, sabır,
dirâyet verir inananlara. Bir gün önce “Bu sıcakta
nasıl oruç tutacağız?” diye düşünenler yılın en
uzun ve en sıcak günlerinde aç, susuz kalır da,
iftar vaktinin ne ara geldiğini anlamaz.
“Bir vakit kılsam diğerini kılmam, kılamam!” gibi
bahanelerle namaza bir türlü başlayamayanlar,
“Acaba bırakır mıyım?” diye akıllarına bile
getirmeden Ramazan’da terâvihe gider, secdenin
zevkine varır.
İşte Ramazan-ı Şerif, ibadeti, Cenâb-ı Hakk’a
kulluğu, emirlerini tutup, yasaklarından
kaçınmanın ne kadar kolay olduğunu gösteren bu
rahmet yönüyle, yeni bir hayata başlamak isteyen
herkes için bir fırsattır.
Çünkü Cenâb-ı Allah’a(cc) kul olmak
isteyen ancak, bahanelerle bir türlü buna bir
yerinden başlayamayan kardeşlerimiz insaf
ile bir bakarsa, aslında korkularının ne kadar
yersiz, korktuklarının da kendi kendilerini
inandırdıkları bir yalan olduğunu Ramazan
Ayı’nda bizzat yaşayarak görmüş olur.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç

Ramazan ayı hepimizin hakkında hayırlara vesile
olsun...
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Murat Yılmaz
İHH Başkan Yardımcısı

Ramazan Ayı; mü’minlerin kendilerine bakıp,
eksik veya yanlış taraflarına çeki düzen vermeleri,
istikâmetlerini Hakk Teâlâ'ya çevirmeleri için
Cenâb-ı Allah tarafından verilmiş bir hediyedir.
Ramazan ayında kul, yemek içmek telâşından
kurtulup kendini ibadete verdikçe, hayatındaki
bir çok eksiği, yanlışı veya kötü gidişi fark eder.
Ramazan; yeni bir hayata başlamak için cesaret
edemeyenlerin; aradığı, bulamadığı, beklediği
fırsattır.
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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“AVM endeksi nisan 2016 döneminde bir önceki yılın aynı
dönemi ile karşılaştırıldığında %10,3 oranında arttı. Terör
saldırıları sonrası mart ayında azalan ciro ve ziyaretçi
sayılarının nisan ayında tekrar yükselişe geçmiş olması
sevindirici. nisan ayı özellikle hazır giyim, ayakkabı
sektöründe yeni sezonun başlangıcı. Kategori bazında
en yüksek artış da ayakkabı-çanta kategorisinde yaşandı.
Geçtiğimiz yıllarda AVM ve perakende sektörü açısından
yaz döneminde bir miktar düşen iç tüketim yurt dışından
gelen yabancı ziyaretçilerin sayısındaki artış ve onların
harcamalarıyla dengeleniyordu. Ancak bu yıl şu ana
kadar turizm sektöründen gelen olumsuz veriler alışveriş
merkezleri açısından da yakından takip edilecek bir unsur.
Diğer yandan yaklaşan ramazan ayı, bayram tatili ve
İstanbul Shopping Fest gibi dönemlerin alışverişe olumlu
yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.
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Nisan 2016’te AVM Ciro Endeksi %10,3 arttı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin
nisan ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi nisan 2016 döneminde bir
önceki yılın nisan ayı ile karşılaştırıldığında %10,3’lük bir artışla 182 puana ulaştı.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar nisan 2016’da bir önceki yılın aynı ayına göre %10 oranında arttı
ve verimlilik m2 başına 693 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 786 TL, Anadolu’da 631 TL olarak gerçekleşti.
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Nisan ayında en yüksek ciro artışı ayakkabı kategorisinde gerçekleşti…
Geçtiğimiz yılın nisan ayı ile karşılaştırıldığında 2016 nisan döneminde kategoriler bazında endeks %10’luk bir artış
gösterdi. En yüksek ciro artışı ise ayakkabı-çanta kategorisinde %21’lik artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın nisan ayı ile
karşılaştırıldığında nisan 2016’da giyim kategorisi %15, hipermarket kategorisi %12, yiyecek kategorisi %11 ve AVM’lerdeki
diğer alan ciroları %2 artış kaydederken teknoloji hipermarket ciroları %1 oranında düşüş gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Nisan 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde bir değişim yaşanmadığı
gözlenmiştir.
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KADİR ÇÖPDEMİR VE PASCAL NOUMA BABALAR
GÜNÜNDE MALATYAPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDEYDİ

E

ski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma ve
oyuncu Kadir Çöpdemir, Malatya Park’ta
düzenlenen ‘Babalar Günü’ etkinliğine katıldı.
Pascal Nouma ve Kadir Çöpdemir, Malatya Park
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ‘Babalar Günü’
dolayısıyla düzenlediği mini söyleşi ve imza
gününde hayranları ile bir araya geldi.
Son zamanların sevilen radyo programı ‘Ara Gaz’
ile gündemde olan Kadir Çöpdemir ve Pascal
Nouma’ya Malatyalılar yoğun ilgi gösterirken,
ikili de, hayranlarının ilgisine karşılıksız
kalmayarak onlarla yakından ilgilendi.
Ünlü isimlerin söyleşi yaptığı sırada ilginç bir
olay da yaşandı. Sohbet devam ederken henüz
yeni evlendiklerini söyleyen genç çift sahneye
gelerek, Kadir Çöpdemir ve Nouma’ya sürpriz
yaptı. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen
Kadir Çöpdemir’in bu dakikalarda Pascal Nouma
ile olan diyalogu seyircileri kahkahaya boğarken,
çift ünlüler ile fotoğraf çektirdikten sonra
sahneden ayrıldı.
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Söyleşi sonrası Nouma ve Çöpdemir, sevenleri
için imza töreni düzenlerken ikili imza töreninde
vatandaşları kırmayarak bol bol fotoğraf da
çektirdi. Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma
yaklaşık 1.5 saat süren programın ardından
AVM’den ayrıldı.
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Türkiye’de perakendecilik büyük bir pazar
Avrupa Yapı Market Perakendecileri Birliği’nin (EDRA; European DIY Retailers
Association) düzenlediği IV. Küresel DIY (“Do It Youself”/ Kendin Yap)
Zirvesi’ne katılan Tekzen CEO’su Murat Gigin, dünyada küreselleşen teknolojinin
perakendecilik sektörüne etkilerini ve Türkiye pazarını anlattı.

D

ünyanın önde gelen perakende devlerinin
üyesi olduğu Avrupa Yapı Market
Perakendecileri Birliği (EDRA; European DIY
Retailers Association) tarafından düzenlenen
DIY zirvesi, İsveç’in başkenti Stockholm’de
gerçekleştirildi. Türkiye’den %100 yerli
sermayeli tek üye olan Tekzen, Stockholm’de
gerçekleşen zirveye damgasını vurdu. “Ev
Geliştirme Sektörü” perakendecilerini temsil
eden sektörel bir organizasyon olan EDRA’ya
102 ülkeden 119 farklı perakende zincirinin
üyeliği bulunuyor.
Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Murat Gigin, yaklaşık 800 kişinin katıldığı,
dünya perakende sektörünün yöneticilerine
Türkiye pazarı, perakende sektörü ve gelecek
beklentileri üzerine bir konuşma yaptı.
Konuşması ile büyük ilgi toplayan Murat Gigin,
sektör için önemli başlıkların altını çizdi.
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Perakende sektöründeki büyümenin yerel
koşullara adapte olmaktan geçtiğini ifade eden
Gigin, "Yerele uyarlanmış bir küresel vizyon
Türk pazarında daima kazanır. Türkiye yaklaşık
80 milyon nüfusa sahip olup bu nüfusun
yarısı 30 yaşın altındadır. AB ülkeleriyle
karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip
ülkeyiz. Her yıl 610 bin gencimiz üniversiteden
mezun oluyor. 41 milyon internet erişimine
sahip bir profil ile birlikte 72 milyon cep
telefonu abonesi bulunuyor. Bu sofistike tüketici
tabanı büyük bir değerdir. Hızlı büyüyen
genç nüfus ve genel harcama seviyelerindeki
artış, Türkiye'deki modern perakendecilerin
potansiyeline dikkatleri çekmektedir" diye
konuştu.
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Murat Gigin
Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su

Gigin, Avrupa ve küresel pazarlarda Türk
üretici markalarının sayısının arttığına dikkat
çekerek, "Türkiye'nin organize perakendeciliği,
ülke ekonomisinden 2.5 kat daha hızlı büyüyor.
Bugün Türk perakendecilik sektörünün 250
milyar dolar değere sahip olduğu tahmin
ediliyor. 2018 yılında ise yaklaşık 300 milyar
dolara ulaşması bekleniyor" dedi.
Tekzen'in Türkiye'deki en yaygın tek ulusal yapı
marketleri zinciri olduğunu kaydeden Murat
Gigin, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:
"Türkiye'de DIY (“Do It Yourself ”/ Kendin
Yap) kendi dinamiğine sahip bir pazar. Yapı
sektörü perakende pazarına baktığımızda,

toplamda 20 milyar dolarlık pazarda Türkiye,
Avrupa pazarının %4'ünü oluşturuyor. Tekzen
ise bu sektörde, Türkiye'deki en yaygın tek ulusal
yapı marketleri zinciridir. Bugün Tekzen, 53
şehir ve 3 ülke, Kıbrıs'ın ilk yapı marketi dahil
115 mağazaya sahiptir. Perakende sektörünün,
tüketici talebini zamanında ve doğru bir şekilde

değiştirebilmesi için, bilgi teknolojisi ve gerekli
altyapı yatırımı hayati öneme sahiptir. Müşteri
analitiklerinin oluşturulmasını sağlayan entegre
teknoloji platformu, veri depolama sistemleri,
üretkenlik uygulamaları ile birlikte tedarik
sistemindeki teknolojik yatırımlar, geleceğin
perakendecilik iş modelinin temel yapı taşlarıdır.
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212 İSTANBUL POWER OUTLET ALIŞVERİŞ MERKEZİ

NİHAT HATİPOĞLU İLE RAMAZANI KARŞILADI

Ü

lkemizde ilk ''Power Outlet'' olma özelliğini
taşıyan, bir çok yerli ve yabancı markanın
outlet mağazasına ev sahipliği yapan 212 İstanbul
Power Outlet ,sektörün gücünü aynı çatı altında
tüketiciye ulaştırırken Türkiye'ye yeni gelmek
isteyen markalar için de bir cazibe merkezi oldu.
Kapılarını açtığı günden beri düzenlediği
kampanya ve etkinliklerle de müşteri
beklentilerini en üst düzeyde karşılamıştır.
7 Haziran da Ramazan ayına özel dost
sohbetlerinde Nihat Hatipoğlu'nu ağırladı.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
düzenlediği etkinlik yoğun ilgi çekti.
Ramazan Ayını 212 AVM de Hatipoğlu'nun
dualarıyla karşılayan ziyaretçiler resim
çektirebilmek için uzun süre bekledi.
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Hatipoğlu kendisine gösterilen ilgiden çok
memnun olduğunu belirtip AVM Yönetimine
teşekkür etti. Temmuz ayında tekrar geleceğini de
hatırlatarak AVM'den ayrıldı.
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Pınar Altuğ Atacan Persil İçin İlk Kez
Kızıyla Kamera Karşısına Geçti
Persil’in sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Pınar Altuğ Atacan, markanın
yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti, ünlü oyuncuya ilk kez kızı
Su da eşlik etti.
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P
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ersil’in reklam yüzü Pınar Altuğ Atacan,
markanın yeni geliştirilmiş formülünü
tanıtmak için yapılan fotoğraf ve reklam
filmi çekimlerinde rol aldı. Pınar Altuğ’a bu
çekimlerde ilk kez, kızı Su da katıldı. Üç gün
süren çekimler boyunca pozitif enerjisi ve
yeteneği ile dikkat çeken Su Atacan, başarılı
performans göstererek kameralar önündeki ilk
çalışmasına imza attı. Her fırsatta Persil’in reklam
yüzü olmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getiren Pınar Altuğ Atacan, markaya duyduğu
bağlılık ve güveni, kızı Su’nun kamera önüne
geçmesine izin vererek de göstermiş oldu.
Yeni Persil Power-Jel’i tanıtmak için profesyonel
bir ekip ve alanında en iyi isimlerle çalışan
Persil’in reklam filmi çekimleri, başarılı Fransız
Yönetmen Emmanuelle Thamie imzası taşıyor.

Reklam görüntülerini
İzlemek için okutunuz
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Socıalmom İstinyePark’ta Annelerle Buluştu

L

üks alışverişin gözdesi İstinyePark,
çocuklar için düzenlediği
etkinliklerin yanı sıra bu sefer sosyal
annelerin özgüven sahibi çocuklar
yetiştirmelerindeki püf noktaları
değerlendirdikleri bir söyleşiye imza attı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği
buluşmada anneler keyifli sohbet
gerçekleştirirken, çocuklar ise etkinlik
alanına kurulan aktivite standında resim
yaparak eğlenceli vakit geçirdiler.
Socialmom
Çağla Düvenci Sönmez (Socialmom),
Bilgi Üniversitesi Sosyoloji – Psikoloji
çift ana dal mezunu olup İstanbul
Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji lisansüstü
eğitimini tamamladı. 2013 yılında
Socialmom ismiyle blogger’lığa adım
atan Sönmez, daha da profesyonelleşmek
adına 2014 yılında www.socialmom.com.
tr ‘yi kurdu. Sönmez, bugüne kadar sayısız
konferans ve televizyon programına
katıldı.

Çağla Düvenci Sönmez
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Sosyal medya üzerinde binlerce takipçisi
olan anne - çocuk blogger’ı ve psikolog
Çağla Düvenci, günümüz şartlarında,
kadınlarının her yere yetişmeye çalışırken
nasıl daha pratik, sosyal ve hayatı
kolaylaştırmasına yarayacak bilgileri
dinleyicileri ile paylaşarak interaktif bir
sohbet gerçekleştirdi.
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MİGROS ÇALIŞANLARINDAN ÇEVREYE DUYARLI ETKİNLİK

Migros, çevre bilinci ve farkındalığının artırılması için tüketicileri kucaklayan
uygulamalarına devam ediyor. Dünya Çevre Günü çerçevesinde, çevre bilincini
geliştirmek adına önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Migros,
genel müdürlük çalışanlarının gönüllü katılımıyla Şile Sahilköy’e 500 fidan dikti.

M
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igros, gelecek nesillere daha sağlıklı ve
yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak
adına gerçekleştirdiği çalışmalarına, 5
Haziran Dünya Çevre Günü’nde bir yenisi daha
ekledi. Migros, “Daha Yeşil Bir Dünya Bizim
Elimizde” sloganı Şile Sahilköy alanına genel
müdürlük çalışanlarının gönüllü katılımı ile 500
fidanlık çam ağacı dikti.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
çerçevesinde bugüne kadar çevre uygulamaları
alanında, yeşil perakendeye katkı sağladığı
birçok çalışmaya imza atan Migros, Müşteri
Ormanı, Çalışanlar Ormanı, İş Ortakları Ormanı
olmak üzere Ege’de yanmış ve tahrip olmuş
binlerce ağacın yerine Dikili, Torbalı, Şirince,
Çeşme, Seferihisar ve Urla’ya Ege Orman Vakfı
aracılığı ile sekiz yılda 529.450 fidanlık orman
kazandırdı. Projenin sürdürülebilir olması
için Migros, Ege Orman Vakfı’nın yetiştirdiği
zeytinleri raflarına taşıyarak, geliri ile yeni
ormanlık alanlar yaratıyor. Çok sayıda farklı canlı
türünün yaşamasına imkan sağlayan ormanlık
alanlar Migros’un biyoçeşitliliğe verdiği önemi
gösteriyor.
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Vıaport Asıa’dan babaları geçmişe götüren konser
Türkiye’nin outlet konseptli en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan
Viaport Asia, ‘Babalar Günü’nü unutmadı. 60’ların, 70’lerin ve 80’lerin
efsane sanatçılarının şarkılarını yorumlayan müzik grubu Retrobüs,
Babalar Günü’nde ‘Viaport Asia’da babaları geçmişe götürdü.
‘Babalar Günü’, 19 Haziran’da Türkiye’nin
ziyaretçi trafiği en yüksek outlet alışveriş
merkezlerinde biri olan Viaport Asia’da, en baba
sanatçıların repertuvarıyla en baba konserle
kutlandı. Viaport Asia, Babalar Günü’nde
60’ların, 70’lerin, 80’lerin efsane sanatçıları Cem
Karaca, Barış Manço, Erkin Koray ve İlhan İrem
gibi daha birçok ismin şarkısını yorumlayan
müzik grubu Retrobüs’ü ağırladı.
7'den 70'e herkese ve her kesime hitap eden,
100'den fazla şarkıdan oluşan repertuarıyla
Retrobüs, babaları günümüzden alıp geçmişe
götürdü. Sahnede giydikleri dönem kostümleri,
kullandıkları aksesuar ve ses taklitleriyle
konserlerini tiyatral bir gösteriye dönüştüren
Retrobüs, Viaport Asia’da babaları ve çocuklarına
keyifli, unutulmaz dakikalar yaşattı. Konser,
18:30-20:00 ve 21:30- 23:00 arasında iki set olarak
düzenlendi.

Retrobüs
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Alışveriş merkeziden öte bir yaşam merkezi olan
Viaport Asia’da toplam 202 mağaza ve binlerce
araçlık otopark bulunuyor. Alışveriş merkezinin
ön tarafında hem büyüklerin hem küçüklerin
yoğun ilgi gösterdiği büyük bir eğlence merkezi
mevcut. Viaport Asia’da yeme-içme mekanlarının
yanı sıra 10 salonlu son teknoloji ile donatılmış
sinema kompleksi ve bowling alanı yer alıyor.
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Pınar Gürer
Next Level AVM Müdürü

Önümüzdeki dönemde konuya ilişkin farklı sürprizlerimiz
gündeme gelebilir.

Caz Festivallerini hem düzenleyen tarafta hem
de ev sahipliği yapan taraftasınız. Caz tutkunu
bir Genel Müdür diyebilir miyiz sizin için?
Geçtiğimiz senelerde Uluslararası Ankara Caz
Festivali’nin direktörlüğünü yaptığım doğru
ancak bayrağı devrettim bu kez tamamen işin
ev sahibi ve destekleyicisiyim. Ama aslında her
şeyden önce iyi bir dinleyiciyim. Sadece caz değil
müzik tutkunuyum denebilir.
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Bir çok konsere ücretsiz olarak ev sahipliği
yaptınız. Next Level olarak Ankara’nın kültür
sanat hayatını gözlemlediğinizde neler
görüyorsunuz?
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Evet, Next Level’daki tüm konserler daha çok
müziksevere ulaşabilmek adına ücretsiz olarak
gerçekleşti. Özellikle parasını idareli harcamaya
çalışan üniversite öğrencileri için bulunmaz
bir fırsat. Konserlerimizin sıkı takipçileri onlar.
Ankaralı sanatseverler örneğin Kerem Görsev
Trio’yu, Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars’ı ve
dahası Goran Bregovic gibi dünyaca ünlü bir
ismi ücretsiz izleme fırsatı buldular. Yine sadece
caz festivalinde konuklarımız olmadı, Türk
rock ve pop müziğinin önemli isimlerini de
ağırladık Next Level’da. Gripin, Bülent Ortaçgil,
Fuat Güner, Şevval Sam gibi. Örneğin İtalyan
Haftası organizasyonunda İtalyan müziğinin
örneklerine yer verdik. Tüm bunların Ankara’nın
kültür sanat hayatını renklendirmek adına

Kürşat Başar
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çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ankara
çoğu kez resmi, soğuk bir memur şehri olarak
nitelendirilir, ancak biz yaşayanlar biliriz ki
içinde çok güzel renkleri barındırır. Dünyanın
dört bir yanında konser vermiş isimler Ankaralı
müzikseverlerle buluştuklarında dinleyicilerin
çok kaliteli olduğunu, iyi müzikten anladığını,
sıcak ve samimi olduğunu hep dile getirir.
Bu müzikseverlere ve Ankara’ya bir şeyler
verebilmek lazım.
Caz Festivalleri size “Hermes YARATICILIK
Ödüllerini” kazandırdı. Bu konu hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?
Ödül almak, üstelik de uluslararası bir platformda
yapılan değerlendirme ile 3 kategoride birden
platin ödül almak son derece mutluluk verici.
Biz elbette yaptığımız işten zaten keyif alıyoruz
ama bunun takdir edilmiş olması bu mutluluğu
katlıyor.
Next Level Caz Festivallerinde ülkemizi temsil
etmek için başka projelerde rol alacak mı?
Yurtdışında genelde caz festivalleri salonların
dışında sokaklara ve meydanlara taşınır ancak
bizde maalesef meydan kavramı ve kültürü
olmadığından bu iş, ya da sorumluluk diyeyim
bize düştü. Bizler meydanlarda değil alışveriş
merkezlerinde toplaşıyoruz, sosyalleşiyoruz.
AVM’de caz festivali yapmak da çok sık rastlanan
bir şey değil. Önümüzdeki dönemde konuya
ilişkin farklı sürprizlerimiz gündeme gelebilir.

Pınar Gürer
Next Level AVM Müdürü

Bizim ziyaretçi profilimizle çok örtüşen bir iş
caz festivali. Her ne kadar bu sene son derece
yağmurlu geçen bir bahar dönemine denk
geldiyse de Ankara için açık havada konser
izlemek bambaşka bir zevk. Next Level’ın
podyum katında havuz başında bu keyfi
doyasıya yaşadı müzikseverler. Konserleri
ister restoranlarda rezervasyon yaptırıp yemek
yiyip dinleyen, ister sahnenin önünde gözünü
kırpmadan dakikalarca alkış tutup dinleyen
katılımcılar olsun hepsinin birleştiği ortak nokta,
bu ortamda bulunup müzik dinlemenin çok
keyifli olduğuydu. ‘Kendimizi Avrupa’nın başka
bir şehrinde gibi hissettik, lütfen devamı gelsin’
deyip teşekkür eden çok oldu.
Caz festivali kapsamında Next Level Podyum’da
en çok ağırlamayı istediğiniz isim kimdir?
Benim gönlümden kimler geçiyor kimler…
Tony Bennett, Michael Buble, Diana Krall,
Melody Gardot gibi dünyaca ünlü sanatçılar var.
Ankara’ya henüz hiç gelmemiş isimler bunlar…
Gerçi onları Podyum’a sığdıramayız Ama kim
bilir belki Next Level ile Ankara da bu isimleri
ağırlayacak seviyeye gelir.

Ayhan Sicimoğlu
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Next Level’da Caz ziyaretçileriniz
tarafından nasıl karşılandı? Siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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FESTİVALİN TÜM RENKLERİ PODYUM’A TAŞINDI

ALISVERIS MERKEZI

N

ext Level, 20. Uluslararası Ankara
Caz Festivali konserlerinde göstermiş
olduğu misafirperverlikten ötürü müzik
severlerden tam not aldı. Bu yıl da ücretsiz olarak
ziyaretçilerini ağırlayan Next Level, Ankara’nın
kültür ve sanat hayatına katkılarından ötürü
büyük beğeni topladı.
Next Level AVM Genel Müdürü Pınar Gürer
kapanış konuşmasında; “ Sizlerin katılımı ile
Ankara’nın kültür sanat hayatı güzelleşti ve
iyileşti. Mayıs ayının beklenmedik yağışlarına
rağmen bizleri Next Level Podyum sahnesinde
yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim.
Bu yıl da eşsiz konserler ile bizleri buluşturan Caz
Derneği’ne de teşekkür etmeden geçemeyeceğim.
Ciddi bir emek sonucunda sizlerle birlikte olmak
bizler içinde çok mutluluk verici” dedi.
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1996 yılında kurulan Caz Derneği’nin 20.
Kez düzenlediği Uluslararası Ankara Caz
Festivali birbirinden ünlü isimleri ankaralılar
ile buluşturdu. 6 konsere ücretsiz olarak ev
sahipliği yapan Next Level, Kürşat Başar ve
Orkestrası’ndan Ayhan Sicimoğlu & Latin All
Stars’a, Dilek Sert Erdoğan & Aydın Kaya’dan
Kerem Görsev Vocal Jazz Project feat Elif
Çağlar’a, Türk Armoni Yıldızları Orkestrası’ndan
Goran Bregovic Wedding & Funeral Band’a
birçok ünlü isim ile birlikte cazın tüm renklerini
Next Level Podyum’a taşıdı.
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2011 yılında yazarlık kariyerine müziği de
ekleyen Kürşat Başar, sevilen şarkıları orkestrası
ile birlikte seslendirdi. “Her memleketten her
yerden şarkılar var repertuarımızda” diyerek iyi
eğlenceler dileyen Kürşat Başar, saksafonu ile
şarkılara eşlik etti. Festivallerin kentlere değer
kattığını belirten ünlü müzisyen kendisini
dinlemeye gelen tüm konuklara sahneden
teşekkür etti.
Türkiye’nin ilk soul albümü ‘Moments’ in
sahibi Dilek Sert Erdoğan ve vokal caza gönül
vermiş Aydın Kahya ilk kez festival kapsamında
Next Level Podyum’da sahne aldı. İstanbul caz
sahnelerinden tüm Türkiye’ye, ülkemizin en
önemli vokallerinden biri olarak nitelendirilen,
müzik eleştirmenlerinin “ siyahi ses” olarak
tanımladığı Dilek Sert Erdoğan, albümden
parçaların yanı sıra bu konser de Aydın Kahya ile
caz standartlarına yer verdi.

Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden
Kerem Görsev Trio & Elif Çağlar festivale renk
katan isimler arasında yer aldı. 20. Uluslararası
Ankara Caz Festivali kapsamında gelen ünlü
isimler 1950 ve 60 döneminin klasikleşmiş caz
eserleri ve Amerikan Song book repertuarı ile
sahne aldı.
“Hastasıyız” tezahüratları eşliğinde sahneye
çıkan usta sanatçı Ayhan Sicimoğlu & Latin All
Stars yoğun yağışa rağmen eğlenceli bir gece
yaşattı. “Biz bu grubu kalplerimiz bir olduğu
için kurduk” diyen Sicimoğlu eğlenceli anlatımı
ile Küba’da öğrendiği bir duayı da izleyiciler ve
orkestrası eşliğinde gerçekleştirdi.
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası “TÜRKAY”,
20. Uluslararası Ankara Caz Festivali
kapsamında Next Level Podyum’da sahne aldı.
Her yaştan dinleyiciye hitap eden gerek yurt

içinde gerekse yurt dışında düzenlenen festival
ve organizasyonlarda ülkemizi temsil eden
vokal Selen Beytekin ile unutulmaz bir akşam
yaşattı. Küçük büyük her yaştan dinleyicinin
keyifle eşlik ettiği konserde TÜRKAY ve Selen
Beytekin Orkestrası İngilizce ve Fransızca başta
olmak üzere birçok dilden şarkıların yer aldığı
repertuarlarını dinleyiciler ile paylaştı.
20. Uluslararası Ankara Caz Festivali’ne yakışır
coşkuda gerçekleşen final konserine ise imza atan
isim Goran Bregovic oldu. Balkan ezgilerinin
damga vurduğu gecede Goran Bregovic
Wedding and Funeral Band caz festivali için
geldiği Ankara’da en sevilen şarkılarından biri
olan “Ederlezi” yi coşkulu kalabalık ile birlikte
seslendirdi. Balkanlar’ın çok sesli müziği ve
çingene temalarını harmanlamasıyla yarattığı
müthiş ezgiler eşliğinde isminden bir kez
daha söz ettirecek final konseri ile festivale ve
ankaralılara veda etti.
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Dilek Sert Erdoğan

Kerem Görsev

Aydın Kahya

Goran Bregovic
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Türkay
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FLO 237’inci mağazasını Modern East AVM’de açtı

40

A

yakkabı sektörünün lider grubu Ziylan’ın
amiral gemisi FLO, 237’inci mağazasını,
Modern East Alışveriş Merkez’inde
açtı. 834 metrekarelik bir alanda hizmet verecek
FLO mağazasında; onlarca markadan yüzlerce
çeşit ayakkabı, çanta ve aksesuar ziyaretçilerini
bekliyor.
Güncel moda ve geniş ürün yelpazesini
ulaşılabilir fiyatlar ile sunan FLO, sektörün açık
ara lideri konumundadır. Türkiye’nin dört bir
yanındaki mağazalarının yanı sıra Türkiye’nin en
büyük online ayakkabı alışveriş sitesi
www.flo.com.tr ile de hizmet veren FLO, yurt
dışında da mağaza sayısını artırarak global marka
olmak yolunda hızla ilerliyor..
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GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİ
MİGROS’TA YAŞANIR

E

CE Türkiye tarafından yönetilen
Antalya Migros Alışveriş Merkezi,
birbirinden renkli ramazan eğlencelerini
ziyaretçileriyle buluşturarak, geleneksel
değerlerimizin yaşatılmasına olanak sağlıyor.
Antalya Migros Alışveriş Merkezi, ramazan ayı
boyunca, her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri
saat 17.00’da Hacivat-Karagöz, Ney Dinletisi,
Semazen, İllüzyon’dan Ramazan tiplemelerine
kadar birçok güzel etkinliklerle, büyük küçük
tüm ziyaretçilerine keyifli bir gün geçirme
fırsatı sunuyor. Ayrıca ziyaretçiler, Çarşamba,
Cumartesi ve Pazar günleri saat 21.00’da
ramazan ayının son gününe kadar Fasıl dinletisi
ile Migros’ta unutulmaz ramazan akşamları
yaşayacak.
Ramazan ayı boyunca iftardan önce 18:00 –
20:00 saatleri arasında merkez içerisinde ziyarete
gelen herkese hurma ikramı yapılmaktadır.
Ramazan eğlencelerinde dur durak bilmeyen
Migros, Mehteran takımını Arefe gününde
saat 17.00’da merkez içerisinde ziyaretçileriyle
buluşturacak. Ramazan Bayramının birinci ve
ikinci gününde de Folklor Gösterilerine ortak
olacaksınız.
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Antalya Migros Alışveriş Merkezi tüm
antalyalıları eski güzel nostaljik ramazan
günlerine davet ediyor.
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AVM’LER EĞLENCE ALANLARI YATIRIMINA AĞIRLIK VERİYOR

R

ekabetin her geçen gün sertleştiği sektörde
ön plana çıkan gelişmelerden biri de yeni
nesil AVM’ler. Alışverişten daha fazlasını sunmak
için sürekli yeni yaşam alanları ile ziyaretçilerinin
karşısına çıkan AVM’lerde eğlence etkinlikleri
her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor.
Türkiye genelinde alışveriş merkezi sayısının
369’a ulaşması, önümüzdeki 3 yıl içinde 30 yeni
AVM açılmasının planlar dahilinde olması da
eğlence sektörünün büyüyeceğini gösteriyor.
Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize
edilen ve AVM’leri yakından ilgilendiren Türkiye
eğlence - rekreasyon sektörünün tek ihtisas fuarı
ATRAX da sektör profesyonelleri ile AVM’leri
iş bağlantıları sağlamak üzere aynı çatı altında
buluşturuyor. Ayrıca son 4 yıldır ATRAX fuarı
kapsamında düzenlenen ve bu yıl Gala GecesiÖdül Töreni sponsorları İstanbul Akvaryum,
Aqua Florya ve İstanbul-Florya Crowne
Plaza olan “Shining Star Awards – Eğlence
Ödülleri” yarışması ile eğlence ve rekreasyon
alanında yatırım yapan AVM’ler, kriterlere göre
ödüllendirilerek başarıları tescillenmiş olacak.
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Türkiye’de AVM'lerin gelişimine bakıldığında
1995 yılında 12 olan AVM sayısı, 2011 yılında
264'e, 2014 yılında 345'e yükseldi. Mart 2016
itibariyle 369 olan AVM sayısının 2016 sonunda
ise 414'e yükseleceği öngörülüyor. Her geçen yıl
sayıları artan AVM’ler, müşterilerini artırmak ve
sürekliliği sağlamak adına sadece iyi markaları
bulundurmakla yetinmiyor aynı zamanda yeni
nesil alışveriş merkezi konseptinde eğlence
alanlarına da ağırlıklı olarak yer veriyor.
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Ülkemizde eğlence ve rekreasyon denince
akla ilk gelen fuar olan ATRAX da AVM’lere
ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çözümler
sunuyor. Fuarı ziyaret edecek alışveriş merkezleri;
yatırım yapacakları eğlence alanları için jetonlu
oyuncaklar, iç ve dış şişme aktivite ekipmanları,
tırmanma duvarları, simülasyonlu sinema
salonları ve çocuklar için birçok oyun ekipmanı
olmak üzere açık ve kapalı eğlence alanları için
gerekli daha birçok ekipman ve ürünü bir arada
görme imkânına sahip olacaklar.
Eğlence alanlarına yatırım yapan AVM’ler
Shining Star Awards’ta yarışacak
Eğlence ve rekreasyon sektörüne hizmet eden
kurum ve özel kuruluşların hayata geçirdiği
önemli projeleri mercek altına alan Shining

Star Awards – 2016 Eğlence Ödülleri yarışması
4.kez düzenleniyor. ATRAX Fuarı kapsamında
düzenlenen ve ‘Eğlencenin Yıldızları’, ‘Sektörün
Yıldızları’, ‘Fuarın Yıldızları’, ‘Tema Yıldızları’
olmak üzere 4 ana başlıktan oluşan Shining
Star Awards – Eğlence Ödülleri yarışması için
başvurular 1 Haziran’da başladı.
Shining Star Awards’a katılacak olan alışveriş
merkezleri; ‘En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence
Merkezi’, ‘En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence
Merkezi’, ‘En Başarılı AVM Eğlence Alanı’ ve
‘En Başarılı Etkinlik’ kategorilerinde ödül için
yarışacaklar.

25 Ekim’de sona erecek başvuru tarihinin
ardından jüri tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucu katılımcılar ödüllerini
2 Aralık Cuma günü İstanbul-Florya Crowne
Plaza’da gerçekleşecek ödül töreninde alacaklar.
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Özdilek Holding’den Bolu’ya yepyeni bir AVM
Türkiye’nin en köklü firmalarından Özdilek Holding, Türkiye genelindeki AVM
sayısını gün ve gün artırıyor. 15 milyon dolarlık bir yatırımla Bolu ‘da yeni bir
AVM açacak holding, 2017 yılında AVM sayısını 21’e yükseltmeyi hedefliyor.

zdilek Holding, misafirlerine bay, bayan,
çocuk giyimden ev tekstiline, taze gıda
ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına, kişisel
bakım ürünlerinden aksesuarlara 70 bin çeşit
ürünle hizmet vereceği yeni alışveriş merkezini,
Bolu D-100 karayolu üzerinde şehirlerarası
terminalinin bulunduğu bölgede açıyor.
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın 10
büyük havlu üreticisi içinde yer alan Özdilek,
Bolu’da 22 dönüm arazi üzerine 9 bin metrekare
kapalı alana sahip yeni alışveriş merkeziyle,
müşterilerine en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla
sunmayı hedefliyor. Özdilek Bolu Alışveriş
merkezinde hipermarket, departman mağaza,
kafe-restoran ve çocuk eğlence merkezi yer
alıyor.
Öte yandan 2016 yılı içinde Uşak, Turgutlu ve
Bolu ve Düzce’de 2017’de ise, Bursa Nilüfer ve
Bursa Mudanya’da yeni alışveriş merkezlerinin

açılışını yapacak olan Özdilek Holding, 6 AVM
için toplam 80 milyon dolarlık yatırım yapmayı
planlıyor.
Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Özdilek, “Özdilek Holding olarak
asıl işimiz alışveriş merkezi kurmak. Bu bilinç
ışığında bugüne kadar 9 alışveriş merkezi
açarak dünyanın en önemli markalarını son
tüketicilerimizle buluşturmanın mutluğunu
yaşadık. Bundan sonraki hedefimiz, Özdilek
kalitesini diğer şehirlere de götürmek. 2016
yılı içinde Uşak, Turgutlu ve Bolu ve Düzce’de,
2017’de ise, Bursa Nilüfer ve Bursa Mudanya’da
yeni alışveriş merkezleri açmayı planlıyoruz. Şu
anda toplam 7 bin kişi istihdam ediyoruz. Bolu’da
açacağımız yeni AVM’de ise 200 kişi ile çalışmayı
planlıyoruz. Önümüzdeki yılın bahar aylarına
kadar 1.500 kişiyi daha işe alarak, toplam 8 bin
500 kişiye ulaşacağız” dedi.

Hüseyin Özdilek
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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EVLENME TEKLİFİ İÇİN ROMANTİK 5 AVRUPA ŞEHRİ
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az aylarının başladığı şu günlerde sosyal
medya paylaşımlarında düğün resimleri ve
mutlu birliktelikler göze çarpmaya başladı. Kalbi
kıpır kıpır atan birçok çift, yazın da gelmesiyle
birlikte aşkını bir adım öteye taşıma kararı
veriyor. Hayatınızın en anlamlı “evet” cevabını
almak için kuşkusuz mekan da önemli bir unsur.
Gezginlerin seyahat pusulası Prontotourblog,
evlilik teklifi etmek için Avrupa’nın en romantik
5 şehrini belirledi. İşte bu teklifi daha da
unutulmaz bir anıya dönüştürecek birbirinden
güzel 5 Avrupa şehri;

PARİS
Tüm dünyanın aşk şehri olarak tanıdığı Paris’te,
romantizmi yaşamak için çaba sarf etmeye gerek
yok. Dünyaca ünlü şairlerin, yazarların zaman
geçirdiği kafelerde oturup kahve yudumlamak,
Seine Nehri boyunca el ele yürümek, Montmartre
gibi romantik mahallelerde dolaşıp sokak
ressamlarının eserlerine bakmak, akşam
olduğunda ışıl ışıl parlayan Eyfel Kulesine karşı
sevgilinizin elini tutmak… Tüm bunlar Paris’in
rutin şehir aktiviteleri arasında. Kısaca Paris’te
aşk baktığınız her yerde.

LONDRA
Kraliyetin ve soyluluğun şehri Londra, nereden
bakarsanız bakın sizi derinden etkilemeyi
kolayca başarabilecek şehirlerden. Gerek tarihi
yapıları gerek milimetrik sokakları gerekse
Londra sakinlerinin yaşam biçimi ile Londra,
romantizm sözcüğünün yeniden anlam kazandığı
bir yer. Soho’da bulunan Asya restoranlarından
birinde yediğiniz romantik bir akşam yemeği
sonrası Birmingham Köprüsü’nden London Eye’a
bakarken bir Lord Byron dizesiyle sevgilinize
hayatın anlamını rahatça fısıldayabilirsiniz.

PRAG
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag,
görkemli kaleleri, katedralleri ve yürümeye
doyamayacağınız dar sokaklarıyla dünyanın en
şirin şehirlerinden biri. Hitler’in dahi vurmaya
kıyamadığı şehir olarak anlatılan Prag’da,

FLORANSA
Sanatın ve Rönesans’ın başkenti Floransa,
çarpıcı mimarisi ve dünyaca ünlü sanat eserleri
nedeniyle şüphesiz ayrılmak istemeyeceğiniz
şehirlerden. Üstelik Floransa’nın size sundukları
bunlarla sınırlı değil. İtalya’nın nefes kesen
manzaralarına, en iyi yemeklerine ve dünyaca
ünlü şaraplarına ev sahipliği yapan Toskana
bölgesi, Floransa ile birlikte birçok muhteşem
şehri bünyesinde barındırıyor. Toskana
bölgesinin eşsiz manzaralarıyla yükselteceğiniz
duyguları Floransa’da zirve noktaya taşıyabilir,
unutulmaz bir evlilik teklifine imzanızı
atabilirsiniz.

özellikle şehrin tarihi bölgesi size başka bir
yüzyılın kapılarını aralayacaktır. Daha spesifik
bir öneri ise akşam saatlerinde şehrin dünyaca
ünlü köprüsü olan Charles Köprüsü’nde el ele
yürümek. Tam olarak bu anlarda kendinizi
başka bir yüzyılda, başka bir medeniyetin içinde
hissedeceksiniz.
BRUGGE
Ortaçağ’dan kalma masal bir şehir düşünün.
Evleri, sokakları, hemen her şeyi günümüze
kadar el değmeden ulaşabilmiş. Aslında tam
olarak Brugge’den bahsediyoruz. Şehrin bu
büyüleyici atmosferini tamamlayan diğer
unsurlar ise sokaklar arasında kanallar
aracılığıyla yapılan tekne turları ve şehre yılın
önemli bölümünde hakim olan yoğun sis.
Şanslıysanız ve yağmur da size bir şans sunuyorsa
beklediğiniz an bu an demektir.
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MURAT BOZ İSTANBUL’DA HAYRANIYLA BULUŞTU
Murat Boz, Axis İstanbul açılışına özel kutlamalar kapsamında sahne
aldığı organizasyonda on binlerce hayranını coşturdu. Vatan Caddesi ile
E5’in kesiştiği noktada, Bayrampaşa metro istasyonunun hemen yanında
bulunan Axis İstanbul Alışveriş Merkezi’nin açılış etkinlikleri çerçevesinde
Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Murat Boz sahne aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren
konser boyunca aralıksız performansı ile
izleyenleri büyüleyen şarkıcı, ikinci klibi için de
hayranlarına müjdeyi sahneden verdi.
4 Haziran Cumartesi akşamı, hem yeni
albümünde bulunan hem de hafızalarda yer
eden şarkılarını seslendiren Murat Boz sahne
performansıyla 30 bin hayranına unutulmaz
anlar yaşattı. Murat Boz birbirinden hareketli
şarkılarıyla hayranlarını coştururken, “Siz

alkışlayın ben oynanayım” dedi. Bunun üzerine
sevenleri Boz’un dansına alkışlarıyla eşlik etti.
Axis İstanbul merkezi konumu ile yanı
başınızda…

merkezine yeni yapılan bağlantı yolu sayesinde
de TEM ve E-5 otoyollarından doğrudan giriş
sağlanıyor.

Axis İstanbul Alışveriş Merkezi Hakkında:
Sur Yapı ve Hayat Holding ortaklığı ile hayata
Axis İstanbul, geçmişin gelecekle birleştiği,
geçirilen ve Ece Türkiye tarafından yönetilen
Axis İstanbul Alışveriş Merkezi, modayı ve
tarihi yarımadanın yanı başında paha biçilmez
alışverişi hayatla buluşturuyor. Axis İstanbul,
bir lokasyonda yer alıyor. Aksaray-Havaalanı
metrosu, Topkapı-Habibler tramvay hattı ve
kafe ve restoranları, terasları, yeme-içme alanı,
açık ve kapalı otoparkı, çocuklar için büyük bir
çevresindeki ana yollar ile bulvarların tam
eğlence ve oyun alanı, 10 salonlu sineması ve
arasında oluşturduğu geçiş aksında bulunuyor.
Vatan Caddesi üzerindeki anıt mezarın karşısında fitness merkezi ile ziyaretçilerine hizmet sunuyor.
Axis İstanbul; çekilişler, kampanyalar, konserler,
yer alan Axis İstanbul ayrıca Bayrampaşa metro
istasyonunun ve Demirkapı tramvay durağının da eğitimler, eğitici ve öğretici aynı zamanda da el
becerisini geliştiren çocuk etkinlikleri, kadınlara
hemen yanında, son derece kolay ulaşılabilir bir
yönelik el sanatı eğitimleri ve söyleşi günleri
konumda bulunuyor. Axis İstanbul’a doğrudan
giriş yapmak da mümkün. Axis İstanbul, merkezi ile ziyaretçilerine birbirinden farklı aktiviteler
konumu ile rakiplerinden ayrılırken alışveriş
sunacak.
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aklaşık 2 saat konser veren Murat Boz’un
hayranları ise konser alanını hınca hınç
doldurdu. Sanatçının yeni albümü ve
dillere düşen şarkılarından oluşan repertuarı ile
coşturduğu binlerce hayranı onu daha yakından
izleyebilmek için alana sığmadı, yakınlardaki
metro üst geçidi ve merdivenleri dahi doldurdu.
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SMG MIDEM Fuarı’nı ziyaret etti
SMG, dünya müzik endüstrisini buluşturan ve bu yıl 50.’si düzenlenen
MIDEM Fuarı’nı ziyaret etti. Cannes’da gerçekleşen fuarı ve müzik
sektöründe yaşanan değişimi, SMG’nin sunduğu hizmetin fark yaratan
noktalarını SMG Kurucu Ortakları Moris Alhale ve Serkan Polat ile
konuştuk.
MIDEM Fuarı ve fuarın bu yılki gündemiyle
ilgili bilgi verir misiniz?
Moris Alhale: 50. yaşını kutlayan MIDEM,
her yıl dünya müzik endüstrisini bir
araya getiren bir fuar. Bütün dünyadaki
müzik meslek birlikleri, prodüktörler,
sanatçılar, Deezer ve Spotify gibi dijital
müzik platformlarının katıldığı fuarda
sektörün gündemi değerlendirilirken, bir
yandan da geleceği şekillendiriliyor. Bu yıl
fuarda müzikteki değişim dönemi açıkça
gözlenebiliyordu. Tüm dünya “Sanatçılar
müzikten nasıl para kazanacak” sorusunun
yanıtını arıyor. Sindirilmesi gereken bir süreç
var. Müziğin değişimi söz konusu. Müziğin
dijitalleşmeye başladığı dönemde korkulan
şey çalınmasıydı, yasa dışı kullanımdı.
Aslında şu anki platformlar sayesinde bu
yasadışı kullanım oranı azalıyor ama bu oran
azalırken ekonomisi eskisi gibi büyümüyor.
Bu ne demek? Eskiden 1 milyon CD satılırdı.
Şimdi siz tüm albümü satın almak yerine
dijital platformlara aylık bir ücret ödeyerek
o albümden istediğiniz şarkıları istediğiniz
kadar dinleyebiliyor, hatta telefonunuza ya da
bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Yani pasta
büyürken şarkı başına düşen birim rakam
düşüyor. Ancak iyi bir hit şarkı yaptığınızda
milyonlara ulaşabiliyorsunuz. İçeriğin kalitesi
sayesinde hala fırsat var.
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Fuarda ilginizi çeken noktalardan da
bahseder misiniz?
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Moris Alhale: Soundtrade isimli bir platformla
tanıştık. Bu platform sanatçılar ile dizi, reklam
ve film yapımcıları arasında entegrasyonu
sağlıyor. Sanatçılar buraya şarkılarını koyuyor.
Yapımcılar “böyle bir sahnem var, bütçem
de şu” diyor. Sanatçı da şarkısını öneriyor,
uygun görülürse fiyat pazarlığı yapılıyor. Bu
platformun tek yaptığı bunları birleştirmek…
Bir şarkıda birçok kişi hak sahibi olabilir
ve şarkı çalındığında kazanılan paranın
bölünmesi gerekebilir. Bunun takibini
sağlayan software üreten firmalar dikkat
çekiciydi. Ayrıca SMG olarak bizim de
kullandığımız katalogları sunanlar vardı.
Alternatif, değişik müzikler içeren kataloglar
sunuluyordu.

Moris Alhale
SMG Kurucu Ortak
Türkiye’deki müzik tercihlerini dünyayla
kıyasladığınızda nasıl farklar görüyorsunuz?
Moris Alhale: Türkiye’de online müzik
dinleyicileri Türkçe müzik dinliyor. Oysa
bunu dünya çapında yaydığınız zaman Türkçe
müziğin çok da büyük bir pazarı yok. Çünkü
kültürel müzik kalıyor. Ayrıca Ramazan gibi
bazı dönemlerde ihtiyaç duyduğunuz müzikleri
dünya pazarından bulamayabiliyorsunuz. Kendi
müziklerimizi üretmek durumunda kalıyoruz.
İşin garip boyutu şu; ülkemiz haricinde doğuya
doğru gittiğinizde telif hakkı diye bir şey yok.
İran, Irak, Suriye gibi birçok ülkede istediğinizi
çalabiliyorsunuz, o zaman da müziğin bir değeri
olmuyor, ekonomi yaratamıyor.
Yaptığımız işe yani halka açık noktalarda
müzik yayını kısmına baktığınızda ise telifteki
yüksek fiyatlar sıkıntı yaratıyor. Birçok müzik
meslek birliğinin talep ettiği rakamlar ABD ve
Avrupa’daki oturmuş ekonomilerdeki birim
rakamların üzerinde… Dolayısıyla hizmet
verdiğimiz perakende şirketleri genelde yurt dışı
kökenli oldukları için yurt içi operasyon ile yurt
dışı arasında bir karşılaştırma yaptığında ortaya
dramatik bir fark çıkıyor.

SMG olarak nasıl bir fark yaratıyorsunuz?
Serkan Polat: Normalde bizimle aynı işi
yapan birçok şirket radyoculuk kökenli…
Dolayısıyla radyocu mantığıyla broadcast
dedikleri merkezden yayın yapıyorlar ve bu
yayın her yerde dinleniyor. Geleneksel olan bu
metodun şöyle bir engeli var; büyük özellikle
zincir mağazalarda mağazanın merkezle
bir bağlantısı var ve bu bağlantının bunun
büyük kısmı stok, fatura kesimi gibi işler bir
kısmını da merkezle telefon görüşmeleri için
kullanılıyor. İnternet için çok az bir kısım kalıyor
ve siz müzik yayınını canlı yaptığınız zaman
aslında bu internet trafiğinin büyük kısmını
yok ediyorsunuz. Zincir mağazalar böyle bir
yapıyı istemiyor. İkinci problem Türkiye’nin
her yerinde internet bağlantısı aynı güçte değil.
Bu nedenle İstanbul’da yaptığınız bir yayını
Hakkari’de aynı kalitede gerçekleştiremiyorsunuz.
Üçüncüsü her şirket dış dünyaya, internete
açılmıyor. Kendi kapalı network’leri var ve
bunun dışında bağlantı kurmak istemiyorlar.
Aslında bizim ayrıştığımız en büyük nokta
da burası… Bu yola çıktığımızda Türkiye’deki
internet altyapısından dolayı müzik yayınlarının
aksayabileceğini öngördük. Bu nedenle şarkıları
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mağazalardaki bir sisteme indirmeli ve
zamanı geldiğinde de çalabilmeliyiz dedik.
Böylece kendi dijital yazılımımızı oluşturduk.
Yazılımımız sayesinde, yayınları müşterinin
kendi bilgisayarından veya SMG musicbox üzerinden depola-çal yöntemiyle
gerçekleştirebiliyoruz.
Bu yayınlarda ne gibi kriterleri göz önünde
bulunduruyorsunuz?
Serkan Polat: Mağazaların içindeki yayında
farklı kriterler var. Açılış kapanış saatleri
farklı, anonsları farklı, hafta içi ve hafta sonu
müşteri kitlesi farklı olabiliyor. Dolasıyla siz
bunlara yayın yaparken koca bir ekosistem
yönetiyorsunuz. Canlı yayın yapmak
kolay; bir tarayıcı açıyorsunuz ve bir adres
yazıyorsunuz, o adres üzerinden müzikleriniz
çalınıyor. Bizim sistemimizde ise şarkıların
indirilmesi gerekiyor. Nereye indirilecek?
Müşterinizin kendine ait bir bilgisayarı
olabilir, ekstra bir donanım satın almak
istemeyebilir, bir sürü farklı işletim sistemine
sahip bilgisayar olabilir. Yani önünüzde
diğerlerinin karşılaşmadığı bir problem
zinciri var.

Serkan Polat
SMG Kurucu Ortak

Bu sistemi kurduğunuzda hiçbir başka
kişinin müdahalesi olmadan, değişikliğe izin
vermeden müzik kendi kendine başlamalı
ve kapanmalı. Üstelik bu da o mağazanın
koşullarına bağlı olarak değişmeli. Çünkü her
müşteri ayrı bir istekle gelebiliyor. Örneğin
“Türkiye’de şu anonsları yapmak istiyorum
ama İzmir’de bir etkinliğim var. O bölgedeki
mağazalarımda bunun anons edilmesini
istiyorum” gibi taleplerde bulunabiliyor.
Zincir mağazalarda açılıştan önce personel
duyurusu yapılıyor veya müşterinin elinde 5
anonsu var. “Bunu beşer dakika arayla verin
ama ayın 1’den 30’una kadar sadece Perşembe
günleri yapalım” diyebiliyor. Elbette isteyen
müşterilerimize canlı yayın da yapıyoruz.
Örneğin bir müşterimiz “Ben bir etkinlik
yapıyorum, müzik grubu ya da DJ getirdim.
Bunu aynı anda bütün mağazalarımda
dinletmek istiyorum. Etkinlik bittikten sonra
da normal yayına dönelim” diyebilir. Bunu da
sağlayabiliyoruz. Ya da başka bir müşterimiz
hırsızlık, yangın ve benzeri acil durumlarda
ses kaydı yapıp anons yapmak istiyor. Yıllara
dayanan tecrübemizle müşterilerimizin
ihtiyaçlarına göre yazılımlarımızı
şekillendirdik.

Yazılım dışında başka ne gibi farklarınız var?
Serkan Polat: Radyo yayınında 3-4 kanal
hazırlayıp bunu yapıp bölge bölge ayırabilirsiniz.
Bu kolay bir yayın yöntemi. Ancak biz bundan
çok daha farklı ve detaylı bir hizmet sunuyoruz.
CRM sistemiz de son derece güçlü. Bunu
şöyle bir örnekle açıklayabilirim; müşterimiz
“Aklımıza şimdi bir kampanya geldi, 5 saat
sonra yayına çıkmak istiyoruz” diyebiliyor. Bu,
CRM sistemimize talep olarak geldiği anda,
ilgili departmanlar bununla ilgili çalışmalarına
başlıyor. Müzik departmanı listede yapılacak
değişikliği hazırlıyor. Anons metni geldiyse
bünyemizdeki seslendirme stüdyosunda
sanatçı arkadaşımız bunu seslendiriyor. Kayıt
gerçekleştiğinde sistem, müzik departmanına
bunun bilgisini veriyor. Teknik departman
hangi günde, saatte bu anonsun yayınlanacağını
sistemden görüp o anonsu yayına alıyor. Anons
yayından çıkması gerektiğinde de otomatik olarak
da devre dışı kalıyor. Ama bu arada müşterimize
de düzenli olarak bilgilendirmeler gidiyor; şarkı
listeniz güncellendi, anonsunuz yayına alındı,
mağaza yayın kurulumunuz gerçekleşti gibi…
Bütün bu anlattıklarım güçlü bir CRM altyapısı
gerektiriyor ve biz buna sahibiz.
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Moris Alhale
SMG Kurucu Ortak
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Alışveriş merkezlerinin DJ’i SMG
Müzik yayınlarını güvenilir ellere teslim etmek isteyen alışveriş merkezleri
SMG’yi tercih ediyor. Türkiye genelinde 110 alışveriş merkezine hizmet
veren SMG, ortak alanda reklam spotu yayınıyla AVM’lere ek gelir imkanı
da sağlıyor. SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, hedeflerinin
en kısa sürede Türkiye’deki bütün AVM’lere müzik, anons ve reklam
yayını hizmeti vermek olduğunu belirtiyor.

T

ürkiye’de perakende mağazaları, restoran
ve kafeler, turistik mekanlar, spor ve
sağlık merkezleri gibi 7000’e yakın
halka açık noktada kapalı devre yasal müzik,
anons ve reklam yayını hizmeti sunan SMG,
alışveriş merkezlerinin de en fazla tercih ettiği
müzik yayını şirketlerinin başında geliyor.
Adeta bir DJ gibi her alışveriş merkezine özel
müzik yayını hazırlayan SMG, şu anda Türkiye
genelinde 110 alışveriş merkezine hizmet
veriyor. Çalıştıkları alışveriş merkezi sayısının
her geçen gün arttığına dikkat çeken SMG
Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil,
hedeflerinin en kısa sürede Türkiye’deki bütün
AVM’lere müzik, anons ve reklam yayını
hizmeti vermek olduğunu belirtiyor.
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Gül Gürer, SMG’nin fark yaratan noktalarını
şöyle özetliyor: “Alanında uzman satış,
pazarlama, müzik ve teknik departmanlarından
oluşan geniş kadromuzla Türkiye’deki en iyi
ve profesyonel müzik yayını hizmetini veren
şirketiz. Yasallık ve teknolojiler konusunda
önemli bir bilgi birikimine ve tecrübeye
sahibiz. Müşterimiz olsun ya da olmasın
herkese yardımcı olmaya çalışıyor, müşteri
memnuniyeti için hızlı, pratik ve ekonomik
çözümlerle geri dönüş sağlıyoruz. Ancak en
önemli ve ayırt edici özelliğimiz yayınları kendi
yazılımımız aracılığıyla yapmamız. Bu müzik
iletim yöntemini Türkiye’de ilk ve tek kullanan
şirketiz”.
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SMG, lisansı kendisine ait dijital yazılımı
sayesinde, yayınları, AVM’nin kendi
bilgisayarından veya SMG musicbox üzerinden depola-çal yöntemiyle
gerçekleştiriliyor. Müzik listeleri SMG DJ’leri
tarafından AVM’ye özel olarak hazırlanıp,
farklı saatlere göre planlanıyor. Açılış-kapanış
anonsları, kampanya veya reklam spotları
istenilen sıklıkta ya da belirli bir saatte çalacak
şekilde yayına eklenebiliyor. İnternet üzerinden
sürekli akış yani streaming metoduyla yayın
yapılmadığı için internet sadece ilk yükleme
yapılırken ve güncellemeler sırasında
kullanılıyor. Bu nedenle yayınlar herhangi bir
internet kesintisinden etkilenmiyor.

Müzik seçiminin özenle yapıldığını anlatan
Gül Gürer, şunları söylüyor: “Öncelikle
müşterimize tüm tarzlara ait örnek şarkıların
bulunduğu bir link iletiyoruz. Müşterimiz bu
linkten şarkıları dinleyerek istediği tarzları
bize söyleyebiliyor ya da tercihi bize bırakıyor.
Müzik departmanımızdaki müzisyen ve DJ
arkadaşlarımız en doğru seçimleri yaparak
müşteriye özel müzik listelerini oluşturabiliyor.
Yazılımımız sayesinde, sıkıştırılmış müzik
listelerini müşterimizin bilgisayarına uzaktan
bağlanarak yüklüyoruz ve yazılım yüklenen
noktada açılarak müzik yayını iletmeye başlıyor”.
SMG, AVM’lere sunduğu bu hizmetlerin yanı
sıra ortak alanda reklam spotu yayınıyla ek
gelir imkanı da tanıyor. “Hizmet verdiğimiz
firmalardan aldığımız bilgiler ışığında medya
planlama şirketleriyle ortaklaşa çalışarak,
Alışveriş Radyosu (AVR) reklam modelini
oluşturduk” diyen Gül Gürer, bu model
doğrultusunda aynı müzik yayınındaki gibi
tüketiciyi rahatsız etmeden uygun teknoloji
ve yazılımlarla markaların mesajlarını
ulaştırmalarını mümkün hale getirdiklerinin
altını çiziyor. Yayın aralarındaki reklam spotları
da, anons ve duyurularla aynı yöntemle kolayca
müzik yayını arasına eklenebiliyor.
Halka açık ticari alanlarda çalınan Türkçe
ve yabancı popüler müzikler için şirket ve
markaların, müzik meslek birliklerine telif
haklarını ödemesi gerekiyor. SMG’nin kurduğu
sistemin en önemli özelliği olan yayınların tek
merkezden yönetilmesi sayesinde tüm yayınların
yasallığı her koşulda garanti altına alınmış oluyor.
Müzik meslek birliklerine, şirketler tarafından
bildirilmesi gereken müzik kullanım raporları da
SMG tarafından hazırlanarak şirket adına ilgili
meslek birliklerine iletiliyor. Ayrıca SMG’nin yurt
dışından satın aldığı çeşitli müzik katalogları da
bulunuyor. Bu sayede SMG doğrudan lisanslama
metoduyla popüler olmayan içerikleri de
müşterilerine sunabiliyor. Bu müzik katalogları
kullanıldığında lisans, içerik, yönetim gibi tüm
işlemlerin tek noktadan yönetilmesi ve daha
ekonomik bütçelerle gerçekleşmesi mümkün
olabiliyor.
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Babalar Günü Hediyeniz Lovelet Outlet ’ten!

Lovelet AVM Babalar gününe özel oluşturulan
Labirent Oyunu ile sevgili babalara birbirinden
güzel hediyeler kazanma fırsatı sundu. Her 50 TL
Alışverişte bir kez oyuna katılma hakkı bulunan
babalar labirent ’te bulunan üç çıkıştan birinden
1 dakika ’da çıkması gerekiyor her çıkışta farklı
hediyelerin bulunduğu etkinlikte babalar
eğlenirken kazandı.
Babalar Gününe özel etkinlikler bu kadarla
sınırlı kalmadı her çocuk için babası bir süper
kahramandır. Lovelet Alışveriş Merkezinin içine
konumlandırılan pano ile çocuklar babalarıyla
bir süper kahraman gibi fotoğraf çekinerek o
özel anı ölümsüzleştirdiler ve her çocuk kendi
hazırladığı En Mutlu Diploma ’yı babasına
vererek babalarına olan duygularını diledikleri
gibi yazdılar.

LOVELET OUTLET’TEN DEPO GÜNLERİ
Lovelet AVM 4 mevsim Outlet olma özelliğiyle
Giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden, mobilyaya,
kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir
yaşam merkezi olarak göz dolduruyor. Lovelet
AVM Mağazaların katılımı ile gerçekleşen
en uygun fiyat etiketleri ile düzenledikleri
depo günlerinde özel indirimler, hesaplı ve
kampanyalarla devam ediyor. Bay-Bayan herkesin
spor klasik her tarzdan bir şeyler bulabileceği
depo günlerinde Ziyaretçiler marka olmuş
ürünleri çok az bir ücret ödeyerek alma imkânına
sahip 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında
devam edecek depo günlerinde Mağazaların özel
olarak oluşturdukları satış alanlarında istediğiniz
ürüne inanılmaz fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
Lovelet AVM bu fırsatı kaçırmak istemeyen
herkesi Lovelet Outlet Alışveriş Merkezine
davet ediyor. Karadeniz’in ilk ve en büyük
alışveriş merkezi olan Samsun Lovelet Outlet
AVM, yönetimi kuruluşundan bu güne kadar
kendilerini tercih eden ve yoğun ilgi gösteren
müşterilerine teşekkürlerini iletti.
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Lovelet Outlet Depo günleri ile kaliteyi en ucuz
fiyatlarla ziyaretçilerine sunuyor.
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tekin acar Cosmetıcs Modern East Avm ve
İskenderun Park Forbes Avm’de kapılarını açtı
Türkiye genelinde mağazalaşma atağına büyük bir hızla devam eden
Tekin Acar Cosmetics, her hafta açtığı mağazalarına bu kez Ümraniye
Modern East Avm ve İskenderun Park Forbes Avm’yi ekledi.

T

ürkiye selektif kozmetik pazarının lideri olan
Tekin Acar Cosmetics, Mayıs ayından bu
yana açtığı 5 mağazasıyla, Türkiye genelindeki
mağaza sayısını 82’ye yükseltti.
En son Ümraniye Modern East Park AVM ve
İskenderun Park Forbes AVM’de mağaza açan
Tekin Acar Cosmetics, 20.000’in üzerinde
ürününü müşterileriyle buluşturuyor. Cilt
bakımından makyaja, parfümden saç bakımına
kadar dünyaca ünlü markaların birbirinden
renkli ürünlerini açılışa özel hediyeler ve indirim
fırsatları ile sunuyor.
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Tekin Acar Cosmetics Exclusive markaları,
modern mağaza dekorasyonu, tüm markaların
servisini sunabilen kendine ait eğitimli personeli,
her mağazada özgür ve güvenli alışveriş imkanı
sunan ürün bilgi monitörleriyle, kozmetik
tutkunlarına birçok ayrıcalık sağlıyor.
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Türkiye'de selektif kozmetik pazarında
lider konumda olan Tekin Acar Cosmetics,
önümüzdeki aylarda da yeni illerde, yeni mağaza
açılışlarıyla pazar payını her geçen gün artırarak
liderliğini korumaya devam edecek.
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OLİVİUM AVM'DE RAMAZAN AYI COŞKULU GEÇTİ

H

afta içi ortalama 25 bin, hafta sonu ise 40
bin kişinin ve bin yabancı turistin ziyaret
ettiği alışveriş merkezi, “zeytinlik” anlamına
gelen ''Olivium'' ismine yakışır şekilde yapısal
özelliklerinin yanı sıra çevre değerlerine ve
doğaya da önem vermektedir. Tamamen
yenilenen iç alanı gün ışığını içeri alan geniş
atriumu, buluşma merkezi olan meydanı,
peyzaj çalışmaları, modern aydınlatması ile de
tazelenen Olivium, güçlenen marka karması ile
de ziyaretçilerinin beklentilerini karşılamaya
devam ediyor.
Olivium Outlet, 2000 yılından bugüne
tüketicileriyle bir aile olmanın gücü ve güveniyle
kendini ve hedeflerini giderek büyütmeye;
yenilikçi çalışmaları ve sürprizlerle dolu
etkinlikleri ile tüm ziyaretçilerine en iyisini
sunuyor.
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Olivium Outlet, ramazan ayı boyuca hafta
sonları için birbirinden renkli etkinliklerle
ramazan geleneklerini canlandırdı. Farkındalık
Stüdyosu’nun organizasyonunu gerçekleştirdiği
Karagöz ile Hacivat, Sema gösterisi, Aşuk ile
Maşuk, Nasreddin Hoca, Sihirbaz, Meddah
ve Orta Oyunları, İbiş ile Kukla gösterileri
küçükler kadar büyüklerinde ilgisini çekti.
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UYKUNUZDA BİLE ŞIKSINIZ!
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Hem şık hem rahat mükemmel bir uyku... Victoria's Secret ile evinizde ve
uykunuzda bile kendinizi şık hissedeceksiniz. Mükemmel desenler, çarpıcı
renkler ve yumuşacık kumaşlarla rahatlığınızdan ve şıklığınızdan hiçbir zaman
ödün vermek zorunda değilsiniz.
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“İstanbul Shopping Fest”te
En Renkli Etkinlikler Kanyon’da
2006 yılında kurulan ödüllü mimarisi, mağaza seçkisi, geleneksel
hale gelen yaratıcı etkinlikleriyle alışveriş deneyimini yaşam tarzı ile
buluşturan Kanyon, 1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek
“İstanbul Shopping Fest” kapsamında birbirinden renkli ve eğlenceli
etkinlikleri Kanyon misafirleri ile buluşturuyor.

Çevresel sorumluluk bilinciyle sunduğu açık
hava alışveriş alanı ve konforlu eğlence ortamı
seçenekleriyle, misafirlerini ve doğayı uyum
içinde birleştiren mimarisiyle Kanyon, bu
yıl altıncısı düzenlenecek İstanbul Shopping
Fest ile unutulmaz bir ‘İstanbul’ deneyimi ve
alışveriş zevkini bir arada sunmaya hazırlanıyor.
Açık havada alışveriş keyfinin yaşanacağı
1-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek
festival, indirim ve kampanyaların yanı sıra,
İstanbul’u keyifle yaşayıp keşfetmenizi sağlayacak
etkinlikler ile öne çıkacak. Bu yıl “İstanbul
Shopping Fest” için dopdolu bir program Kanyon
misafirlerini bekliyor.
Cesur Bakıcılar Kanyon’da
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Yaz tatili boyunca Kanyon’a gelen çocukları
sevindirecek etkinliklerin startı da İstanbul
Shopping Fest ile verilecek. Goril, tarantula,
ejderha, piton, köpekbalığı gibi sıradışı maketler
okullar kapandıktan sonra 24 Haziran-25
Temmuz tarihlerinde her haftasonu Kanyon’a
konuk olacak. Kanyon bu yaz çocuklara
yarışmalar, atölyeler ve birbirinden eğlenceli
aktivitelerle en güzel yaz tatili hediyesini
sunacak.
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Organikanyon ile her cuma iyi yaşam
Kanyon’da
Datça Murat Çiftliği’nin taptaze ürünleri ve yeni
yüzü ile Organikanyon her cuma Kanyon’da
tezgah açıyor. Kanyon misafirleri için bir
alışkanlık haline gelen Organikanyon, Datça
Murat Çiftliği’nde mevsiminde üretilen en
doğal ve taze meyve ve sebzeleri ile her Cuma
Kanyon’da yepyeni ürünlerini misafirlere
sunuyor.
Her yaşa ve zevke hitap eden tüm bu etkinliklerin
yanı sıra; mağazalardaki İstanbul Shopping Fest’e
özel indirimler ile Temmuz ayında Kanyon’da
alışveriş keyfi dolu dolu yaşanacak.
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DAGİ İLE SAHİLLERDE TARZINIZI KONUŞTURUN
2016 plaj koleksiyonu katalog çekimlerini Güney Afrika’nın başkenti Cape
Town’da gerçekleştiren Dagi; birbirinden farklı formlara sahip çarpıcı ve
iddialı bir koleksiyon sunuyor. Doğadan ilham alınarak tasarlanan 2016 plaj
koleksiyonunda çiçekler, etnik baskılar ve tropikal desenler ön plana çıkıyor.

T

Plajların yıldızı olmak isteyenlere Dagi 2016 plaj
koleksiyonu, sahillerde farklı görünmek ve modayı takip
etmek isteyen kadınlara birçok alternatif sunuyor. Dagi
koleksiyonunda birbirinden farklı tasarımlarda bikiniler,
mayolar, mayokiniler ve plaj aksesuarları yer alıyor. Enerji
veren kışkırtıcı renkler, sakinleştirici maviler ve doğal
tonların ağırlıkta olduğu koleksiyonda klasik stili tercih
edenlerin favorisi siyah ve beyaz renkler de yer alıyor.
Koleksiyonda yer alan tropikal, hayvan efektli desenleriyle
dikkat çeken tasarımlar bu sene doğa tutkunlarının
favorisi olacak. Retro hayranlarını cezbedecek yüksek
bel bikiniler de üzerinde yer alan şehir tasarımlarıyla
koleksiyonda öne çıkan parçalar arasında. Sahillerde
şıklıktan yana olanlar için taş işleme detaylarıyla
mayokiniler koleksiyonun en iddialı parçaları arasında
yer alıyor. Sadelikten yana olanlar için ise eğlenceli
‘mix-match’ seçenekleri kadınlara genç ve dinamik bir
görünüm sunuyor.
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ürkiye’nin hazır giyim markalarından Dagi, 2016
plaj koleksiyonu ile kadınları diledikleri tarzı
keşfedecekleri bir yaza hazırlıyor. Canlı renkleri ve
farklı tasarımları bir araya getiren koleksiyon, sahillerde
kalıpların dışına çıkmak isteyen kadınları kendine
çekiyor.
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Kwanpen’in yeni modeli “Mini Classic” Beymen
İstinyePark’ta şık bir davet ile modaseverler ile buluştu

E

şsiz tasarımları ve ince el işçiliğiyle
dünyanın önde gelen markası Kwanpen,
yeni modeli “Mini Classic” i Beymen
İstinyePark’ta düzenlenen özel bir davetle
modaseverlerin beğenisine sundu.
Kwanpen’in klasik çizgisinin yanı sıra renkli
tasarımlarıyla da dikkat çeken “Mini Classic”
modelinin tanıtıldığı davete cemiyet hayatının
stil sahibi isimlerinden Edvina Sponza, Arzu
Atabarut, Rezzan Bernardete, Mert Aslan ve
Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın özel styling’leri
ile Kwanpen Mini Classic farklı tarzları yansıtan
sunumlar ile öne çıktı.

Meltem Demir

Feryal Gülman

Edvina Sponza

Siren Ertan
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Davete, Feryal Gülman, Sema Basa, Elif Eren,
Revna Demirören, Siren Ertan gibi cemiyet
hayatının önde gelen isimleri katıldı.
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Edvina Sponza - Aslı Bayraktaroğlu

Gülden Büyükucak - Bahar Ser

Gülden Büyükucak - Mert Aslan
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Feryal Gülman - Sema Basa - Meltem Demir - Revna Demirören - Aslı Bayraktaroğlu
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LG yeni mağazasını Mall of İstanbul’da açtı
Türkiye’de daha çok noktada tüketicilerle buluşmak adına oluşturduğu
bayi ağını genişleten LG Electronics, LG Premium Shop’un bir yenisini
daha açtı. Mall of İstanbul’da yerini alan LG Premium Shop, tüm orijinal LG
ürünlerini bir arada sunarak, tüketicilerin dilediği ürünü deneyimleyerek
almasına imkan veriyor.

T
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ürkiye’deki varlığını her geçen gün
güçlendiren LG Electronics, bayi ağını
genişleterek daha çok noktada daha
fazla tüketici ile bir araya gelmek adına adımlar
atmaya devam ediyor. Son olarak Mall of
İstanbul’da yerini alan LG Premium Shop’un
açılışını gerçekleştiren LG Electronics Türkiye,
bu alandaki atılımlarını sürdürecek. Açılışa
katılan LG Electronics Türkiye Bayi Destek
Bölüm Başkanı Myungho Lee: “Kullanıcılarımızı
LG Electronics’in en son teknolojili inovatif
ürünleriyle buluşturmak adına daha çok noktayı
hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. LG
Premium Shop’lar tüketicilerin ürünlerimizi
toplu olarak görüp deneyimleme olanağı bulduğu
özel noktalar. Bu nedenle, daha fazla noktada
LG Premium Shop’larımızla yer almak bizim
için çok anlamlı. LG Electronics Türkiye olarak,
benzer adımlar atarak Türkiye’de büyümeyi
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
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LL Türkiye tarafından yönetilen Rings
Alışveriş Merkezi, İstanbul Anadolu
Yakası’nın gelişimi ve kentsel dönüşümü en
hızlı bölgesi Sancaktepe’dedir. Konut, AVM ve
Rezidans’ı bünyesinde barındıran bölgenin ilk
karma projeli alışveriş merkezi olma özelliği
taşımaktadır. Gerek mimarisi ve özgün tarzı,
gerekse ulusal ve uluslararası seçkin markalarıyla
İstanbul Anadolu Yakası'nın dikkat çeken ve
bulunmuş olduğu bölgeye yeni bir renk katan
alışveriş merkezi durumundadır. Zengin marka
karması ve yarı açık mimarisiyle, müşteri
odaklı ve profesyonel yönetimiyle Rings AVM,
ziyaretçilerinin alışveriş ihtiyaçlarının yanı sıra,
sosyal ve kültürel gereksinimlerini de karşılamayı
hedeflemektedir.

olduğu kiralamalarda ve etkinliklerde müşteri
odaklı olmayı hedeflemektedir. Yarı açık konsepti
ve zengin cafe markaları ile gençlerin buluşma
noktası olan Rings AVM yılın her mevsimini
ziyaretçileri için farklılaştırıyor. Özellikle ailelerin
ve çocukların kendilerini rahat hissedecekleri,
alışverişin yanı sıra konforlu mekanlarda güzel
vakit geçirecekleri bir ortam sunuyor.

Yaşam sahası niteliği taşıyan ve Sancaktepe’nin
buluşma noktası olan Rings AVM; ziyaretçilerine
sunmuş olduğu etkinlikler ile sosyal hayatlarına
farklı bir renk katmaktadır. Rings AVM yapmış

Bölgenin ilk AVM’si olan Rings AVM’nin 27
bin metrekarelik kiralanabilir alanı bulunuyor.
Yönetim ve kiralama faaliyetleri JLL Türkiye
tarafından yürütülmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren
Rings AVM, ilk olarak Sancaktepe Halk Eğitimi
Merkezi iş birliği ile AVM bünyesinde hobi
kursları açıldı. Önümüzdeki dönemde de büyük
sosyal sorumluluk projesi hazırlıklarına başlayan
Rings AVM; ziyaretçilerinin sosyal hayatlarına
pozitif etki etmeye devam edecek.
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rings alışveriş merkezi
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İstanbul Shoppıng Fest coşkusu Akbatı AVYM’de

A
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kbatı AVYM, 1-31 Temmuz tarihleri
arasında düzenlenecek İstanbul Shopping
Fest kapsamında, bando gösterisi ve
“Oyuncaklar Ülkesi” çocuk tiyatrosuyla renkli
etkinliklere ev sahipliği yapacak.

60

Akbatı AVYM, bu sene altıncısı düzenlenecek
olan İstanbul Shopping Fest ile alışveriş
coşkusunu yaşatırken özel etkinlikleri ile de
ziyaretçilerine keyifli zamanlar sunacak.
İstanbul Shopping Fest’in ilk günü Akbatı
AVYM’de, özel bir bando grubu ile karşılanacak.
Bando grubu, 1 Temmuz Cuma günü, Akbatı
ziyaretçilerine müzik şenliği yaşatacak.
16 Temmuz Cumartesi günü 14:00’da ise küçük
kız Clara'nın, dedesinin oyuncak dükkanında
bulduğu eski bir kitapla sihirli bir yolculuğa
çıkmasını anlatan “Oyuncaklar Ülkesi” çocuk
tiyatrosu, Akbatı AVYM’nin minik ziyaretçilerini
eğlenceyle buluşturacak.
Tüm etkinlikler, zemin kat havuzun önünde
gerçekleşecek.
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KEMAL TANCA’DAN YAZIN HİTLERİ

Metalik ve taşlı stiletto’lar, bilekten bağlı feminen sandaletler, çapraz bantlı terlikler,
gladyatör sandaletler, topuklu tek bantlı ayakkabılar, dolgu topuklar, 70’lerin
yüksek platformları, son moda ahşaplar, hasır detaylar… Kemal Tanca’nın iddialı
tasarımlarıyla yazın gelişini kutlamaya hazır mısın?
emal Tanca, renklerin çarpıcı
tonlarının hakim olduğu; sıra dışı
ve özgür tasarımlarıyla yaza etkileyici
bir giriş yapıyor. Siz de en iyi adımınızı
atmanıza yardım edecek bu dikkat çekici
ayakkabılarla tanışmaya ve yazın gelişini
kutlamaya hazır mısınız?
Kemal Tanca’nın yaz koleksiyonunda
metalik ve taşlı stiletto’lar, bilekten bağlı
feminen sandaletler, zımba ve mücevher
detaylarla hareketlenen rose gold, gold gibi
metalik renklerde tasarlanan çapraz bantlı
terlikler başrolde!
Bohem şıklığın vazgeçilmezi püsküller
ise bu sezon sınıf atlıyor. Püsküller,
topuklulardan sandaletlere kadar tüm
tasarımlarda hakimiyetini sürdürüyor.

SPOR ŞIKLIK
Bilekten bağlı feminen sandaletler
koleksiyonun cüretkar tavrını
pekiştirirken, gladyatör sandaletler sıcak
yaz akşamlarına eşlik ediyor.
Davet ve özel akşamlarda konfor ve
şıklığı bir arada arayanlar için stiletto’lar
ve topuklu tek bantlı ayakkabılar yazın
gözdesi.
Alternatif taban ve renkleriyle yazı
üzerinize taşıyan espadril, snekear ve loafer
koleksiyonu ise tercihini sportif şıklıktan
yana kullananlar için daha etkileyici
tasarımlarıyla sezonun hitleri arasındaki
yerini almayı başarıyor.
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Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran CEO’su Mehmet Altınok:
“Dünyanın içinde bulunduğu durum yeni bir toplum sözleşmesini şart koşuyor!”

U

nilever, Sürdürülebilir Yaşam Planı’nın
beşinci yılını geride bırakırken,
sürdürülebilirliği sadece amacına değil
aynı zamanda ürünlerinin de kalbine yerleştiren
‘Sürdürülebilir Yaşamı Destekleyen Markaları’nın
üstün performansıyla hızla büyüyor. Tüm tedarik
zincirinde sürdürülebilirlik odaklı projeler
yürüten Unilever Türkiye, 2015 yılında çift
haneli büyümeye devam ettiğini ve büyümesinin
%60’dan fazlasının ‘Sürdürülebilir Yaşamı
Destekleyen Markaları’ndan geldiğini açıkladı.
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Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran CEO’su
Mehmet Altınok, sürdürülebilirlik üzerine
kurulu iş modelinin, büyüme, güven tesis etme
ve riskleri minimize etmenin itici gücü olduğunu
belirtirken, “Sürdürülebilir iş modelimiz
sayesinde bugüne kadar maliyetlerden 60 milyon
lira tutarında tasarruf ettik. Büyümemizin itici
gücü buradan geliyor” dedi.
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Mehmet Altınok
Unilever Türkiye, Orta Asya
ve İran CEO’su
Altınok: “Sürdürülebilirlik bir tercihten öte,
zorunluluk…”
Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sadece
Unilever için değil, diğer şirketler ve toplamda
iş dünyası için büyük önem taşıdığını belirten
Mehmet Altınok, sözlerine şöyle devam etti:
“Unilever olarak şuna inanıyoruz; hükümetler,
şirketler, üniversiteler, iş örgütleri, sivil toplum
artık kâğıt üzerindeki taahhütleri gerçek
aksiyonlara dönüştürmekte hız kazanmalı.
Dünyamızın içinde bulunduğu durum
aciliyet gerektiriyor, harekete geçmek için
bugünden daha iyi bir zaman yok! Bu yüzden
sürdürülebilirliğin bir tercihten öte zorunluluk
olduğunu, iş dünyası olarak çok iyi anlamalıyız.
Dünya böylesi önemli bir dönüşüm içindeyken,
yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç olduğunu
düşünüyoruz. Bu toplum sözleşmesinin
ancak paydaşların ortak eylemiyle başarıya
ulaşabileceği kanısındayız. ‘Ancak birlikte
mümkün’ parolasıyla düzenlediğimiz çalıştayın
da bu yeni toplum sözleşmesinin oluşumunun
önemli bir ayağı olduğunu düşünüyoruz.”

Unilever Türkiye, hem Sürdürülebilir Yaşam
Planı’ndaki ilerleyişin ayrıntılarını paylaşmak
hem de ortak bir aksiyon almanın Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına nasıl
yardımcı olabileceğini tartışmak üzere bir çalıştay
düzenledi. İstanbul’da, kamu, sivil toplum,
akademik çevreler, iş dünyası ve medyadan
120’ye yakın uzman ismin katılımıyla gerçekleşen
çalıştayda, sürdürülebilirliğin iş dünyası için bir iş
Unilever, kökten bir değişim için öncülük ediyor
modeli olarak neden önemli olduğu tartışıldı.
‘Ancak birlikte mümkün’ parolasıyla düzenlenen
çalıştayın açılış konuşmasını yapan Mehmet
Altınok, “İş dünyası, sürdürülebilir yaşamı
desteklemek için lider rolü üstlenebilir. İş ve
sürdürülebilirlik arasında bir seçim yapmamız
gerekmiyor, aksine sürdürülebilirlik hepimiz için
gerçek bir değer yaratıyor” dedi.

Unilever, Sürdürülebilir Yaşam Planı’nın 5.
yılında, hedeflerinin büyük çoğunluğunu
karşılama yolunda ilerlediğini doğruluyor.
Unilever işini büyütürken çevresel ayak
izini büyüme sürecinden ayırmak ve faaliyet
gösterdiği toplumlara olan pozitif sosyal etkisini
artırmak için çalışıyor. Sistem değişikliği

sağlamak için ekstra sorumluluk hisseden
Unilever, bunu gerçekleştirebilecek güce ve aynı
zamanda fırsata sahip olduğuna inanıyor. Toplum
ve iş dünyası nezdinde kökten bir değişim için
öncülük ediyor.
2015 yılında, dünyanın, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH)
açıklanması ve Paris’te yapılan Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Konferansı ile çok önemli
iki kilometre taşına tanık olduğunu hatırlatan
Unilever Türkiye CEO’su Mehmet Altınok,
şunları kaydetti:
“Unilever olarak her iki tarihi olayda da
bizzat Dünya Başkanımız Paul Polman’ın aktif
katılımıyla önemli rol üstlendik. Unilever
bu konuda öncü bir role soyunuyor ve iş
dünyasını bu konuda teşvik etmek görevini
üstleniyor. Gerek Türkiye’de gerek dünyada
önemli liderliklere imza atıyoruz. Kendimizi
bu alanlarda geliştirdikçe, bu konulara liderlik
eden global ağların bir parçası haline gelmeye
başladık. WEPs, HeforShe, Global Compact
gibi uluslararası networklerin bir parçası olduk.
Dondurma ve İçecek Kategorileri NAMETRUB
Başkan Yardımcımız Mustafa Seçkin, Global
Compact’in Türkiye Ulusal Ağı’nın Başkanlığına
seçildi. Tüm bu konuları hem kendimize şirketin
iç iş yapma kültürünü değiştirecek referanslar
olarak alıyor, hedefler koyuyor ve uyguluyoruz,
hem de kamu, akademi ve sivil toplumla
işbirlikleri, ortaklıklar geliştiriyor ve sosyal
projeler hayata geçiriyoruz.”
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*Unilever dünya çapındaki el yıkama, özgüveni
artırma ve ağız sağlığı programlarıyla yaklaşık
482 milyon kişinin sağlık ve hijyenlerini
geliştirmelerine yardımcı oldu.
*Unilever, yaklaşık 600.000 küçük ölçekli
çiftçinin ve 1,8 milyon küçük ölçekli
perakendecinin gelirlerini artırma ve becerilerini
geliştirmeye yönelik eğitim ve desteğe erişmesini
sağladı.
Bugün Unilever yiyecek ve içecek ürünlerinin
büyük çoğunluğu, ulusal beslenme önerileri
kriterlerine uyuyor ve ötesine geçiyor.
Bu ürünlerin %34'ü en yüksek beslenme
standartlarını karşılıyor. Unilever ayrıca, yaklaşık
600.000 küçük ölçekli çiftçinin ve 1,8 milyon
küçük ölçekli perakendecinin eğitim ve desteğe
erişmesini sağladı.
*Başarılı bir ilerleme kaydeden Unilever, tüm
dünyada 2008 yılından bu yana üretim tonu
başına, enerji kullanımından kaynaklı CO2
emisyonlarını %39 oranında azaltırken, üretim
tonu başına su tüketimini %37, atıklarını ise
%97 oranında azalttı. Atık miktarını düşürerek
ve enerji, malzeme ve doğal kaynak kullanımını
azaltarak, verimlilik sağlayan ve maliyetten
tasarruf eden Unilever, eko-üretim sayesinde
2008 yılından bu yana 600 milyon avro düzeyinde
tasarruf sağladı. Atık programı sayesinde yüzlerce
kişiye iş imkanı yaratırken, maliyetten yaklaşık
250 milyon avro tasarruf etti.
*Domestos, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda
bulunmak amacıyla hijyen eğitimleri vererek
çocuklarda hijyen bilincini artırmayı ve okul
tuvaletlerine hijyen kazandırmayı hedefliyor.
2011- 2015 yılları arasında Eğitim Gönüllüleri
Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürütülen ‘Eğlen,
Öğren, Hijyen’ Projesiyle Türkiye’nin dört bir
yanındaki 340 bin çocuğa hijyen eğitimleriyle

ulaşıldı. 2016 yılı sonuna kadar İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinin talepleri ve destekleriyle 89.000
çocuğu daha eğitmek; 10.000 okula Domestos
ürünleriyle ulaşmak ve gelecek 3 yıl içerisinde on
binlerce devlet okuluna 600 ton Domestos ürünü
bağışlamak hedefleniyor.
*Signal’in 2011 yılından itibaren Türk Diş
Hekimleri Birliği (TDB) iş birliğiyle yürüttüğü
‘Ağız Sağlığını Geliştiren Okullar’ Projesi
kapsamında 2015 yılı itibarıyla 21.550 çocuğa ve
son 5 yılda toplamda 35.000 çocuğa ulaşıldı.
Dove, 2014 yılında başlattığı ‘Dove Özgüven
Projesi’ ile bugüne kadar yaklaşık 1000 gencin
hayatına dokundu. Projeyle 2016 sonu itibarıyla
2.000 gence ulaşılması hedefleniyor.
*OMO, ‘Çocukları Geleceğe Hazırlamak’
Projesi kapsamında, AdHoc Türkiye iş birliğiyle
düzenlediğimiz araştırma ile ebeveynlerin
çocuklarının geleceğine ilişkin görüşlerini
ortaya çıkarmayı hedefledi. Araştırmaya katılan
annelerin %69’u “Çocuğumu bugünden daha
zor bir gelecek bekliyor” derken, sadece %31’i
çocuklarını geleceğe hazırlamak konusunda
kendilerini ve imkânlarını yeterli görüyor. OMO,
çocuk gelişimi konusundaki çalışmalarına daha
kapsamlı şekilde devam etmeyi ve Türkiye’de
binlerce çocuğa ‘deneyimleyerek ve yaparak
öğrenmenin’ kapılarını açacak bir projeyi hayata
geçirmeyi planlıyor.
*Lipton, Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesi
kapsamında, 2015 sonu itibarıyla toplam 24 bin
çiftçiye doğrudan veya dolaylı eğitim verilmesini
sağladı. 2015 yılında tüm poşet çayları, %100
sürdürülebilir kaynaklardan üretmeye başladı.
2018 itibarıyla üçüncü taraflarca tedarik edilenler
de dahil olmak üzere bütün çayların Yağmur
Ormanları Birliği (Rainforest Alliance-RA)
sertifikalı olma hedefine doğru emin adımlarla
ilerliyor. Sürdürülebilir çay tarımının önemi
hakkında ortak bir bilinç yaratmak amacıyla
'Eksik Olma' www.eksikolma.org platformunu
hayata geçirdi. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, çay

sevgisi için yazdığı Eksik Olma şarkısı ile
platforma destek verirken; 1.414.722 kişi çayın
sürdürülebilirliği için imza atarak harekete destek
sağladı.
*Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) iş birliğiyle
geliştirilen ‘Knorr Sürdürülebilirlik Ortaklığı
Programı’ kapsamında, 2015 yılı sonu itibarıyla,
yerel olarak tedarik ettiği sebze ve baharatların
%100’ünü sürdürülebilir kaynaklardan sağlıyor.
Hedef, 2020 yılına kadar tedarik ettiği sebze
ve baharatların %100’ünü sürdürülebilir
kaynaklardan temin etmek. Knorr ayrıca, Kızılay
ile yürütülen kampanya kapsamında ihtiyacı olan
kişilere 1,5 milyon kâseden fazla çorba bağışıyla
ulaştı.
*2015 yılı boyunca, geliştirilmiş ambalajlama
çözümleri uygulanarak, kullanılan ambalaj
miktarı Gıda ve Ev Dışı Gıda’da 66,38 ton;
Dondurmada 63 ton; içeceklerde 166 ton; Ev
Bakım ürünlerinde 252 ton azaltıldı.
Türkiye’deki tüm Unilever fabrikaları, 2013
yılından bu yana ‘çöplüğe sıfır tehlikesiz atık’
statüsünde üretim yapıyor. 2015 itibarıyla
fabrikaların yanı sıra depolar, dağıtım merkezleri
ve ofisler de bu statüyü elde etti. Unilever, 2015
yılında ÇEVKO Vakfı tarafından Atık Yönetim
Sistemleri ve Uygulamaları kategorisinde ‘Yeşil
Nokta Sanayi Ödülü’ ile ödüllendirildi.
WWF-Türkiye iş birliğiyle 2013 yılında başlatılan
Yeşil Satış Noktası Projesi kapsamında, 2015 yılı
itibarıyla 100 satış ve dağıtım noktası ‘Yeşil Satış
Noktası’ sertifikasına sahip oldu.
*Unilever Türkiye, Kadının Güçlenmesi
Prensiplerini (WEPS) imzalayarak, iş yerinde
kadının güçlenmesine yönelik çalışmalar
yapacağını taahhüt etti. Unilever ayrıca
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin erkeklerin
de cinsiyet eşitliği için mücadele etmesini
amaçlayan #HeForShe kampanyasının Türkiye
Etki Şampiyonlarından biri olarak desteğini
sürdürüyor.
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Unilever’in dünyada 2015 yılsonu itibarıyla
sürdürülebilirlik performansı
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Özkan Demir

Pisano Kurucu Ortağı
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Pisano nedir bahseder misiniz? Hangi ihtiyaca
çözüm üretiyor?
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Pisano, şirketlerin müşterilerinin görüşlerini,
isteklerini ve şikâyetlerini anlık olarak
görebilmelerini, yönetebilmelerini sağlayan ve
müşteri ile şirket arasında gerçek-zamanlı bir
iletişim olmasına olanak tanıyan web tabanlı
bir platform. Bu araç vasıtasıyla da amacımız,
işletmelerin müşteri deneyimi ve memnuniyetini
en üst seviyede tutmalarına yardımcı olmak.
Artık tüm sektörlerde gerçek zamanlı web ve
hızla yayılan mobilite, tüketici alışkanlıklarının
ezberini çok büyük bir oranda bozdu. İşletmeler
için artık “o anda orada olamamak” müşteri ve
imaj kaybı anlamına geliyor. Hepimiz farkındayız
ki, yeni nesil müşteri, artık işletme müdürünü
bile çağırmaya gerek duymadan, anında görsel
kanıtlarla yaşadığı memnuniyetsizliği attığı bir
tweet veya post ile milyonlarca kişiyle paylaşma
imkanına sahip. Ve zaten araştırmalar da
gösteriyor ki; müşterilerin artık %97’si, yaşadığı
memnuniyetsizliği konuşmak yerine yazmayı
tercih ediyor. Özellikle sadece ay sonu açılan
şikâyet kutusu gibi geleneksel yöntemler ise

Müşteri Deneyim Haritasını en doğru şekilde
çıkartmak uzmanlık alanlarımız arasında...
tarihin tozlu raflarına kalktı.
Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak Pisano’yu
yarattık.
Pisano nerede müşteriye dokunuyor?
Müşteri ilişkisinin olduğu her yerde Pisano
var. Pisano ara yüzü hem mobil hem web’ de,
özünde sohbet odası ile mesajlaşma forumları
arasında bir mantıkla çalışıyor. Müşterinin
mobil bir uygulama indirmesine gerek
kalmadan her türlü akıllı telefon ekranında
rahatlıkla kullanılabiliyor. Oluşturduğumuz
dokunma noktaları müşteri profiline özel olarak
tasarlanmış masa kartları ya da tablet kiosklar
olabiliyor. Masa kartlarının kullanıldığı yerlerde
müşteriler, bir qr-code okutarak ya da kısa bir
link yazarak uygulamaya ulaşabiliyor ve 3 saniye
kadar kısa bir sürede düşüncelerini işletme
yetkililerine ulaştırabiliyor. Tablet kiosklar ise
7’den 70’e herkesin kolayca kullanabileceği bir
ara yüzle herkesin görüşlerini hızlıca işletmelere
iletmelerine olanak sağlıyor. Pisano burada
müşteri deneyimini en iyi şekilde analiz edip
müşterilerin karşısına en doğru noktada,

en doğru içerikle çıkıyor. Müşteri Deneyim
Haritasını en doğru şekilde çıkarmak uzmanlık
alanlarımız arasında. Elde ettiğimiz sonuçlara
göre gerçek zamanlı olarak soruları, içerikleri,
dokunma noktalarını değiştirebildiğimiz esnek
bir ürünümüz var.
AMV’ler bu ürünü nasıl ve neden kullanmalı?
Ne fayda sağlayabilirler?
Her sektörde olduğu gibi amacımız her zaman
AVM’ye giren müşterilerin işletmeden mutlu,
memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamak.
Deneyimler gösteriyor ki, memnuniyetsiz
müşteriler memnun olanlara nazaran
deneyimlerini 20 kat daha fazla anlatıyorlar.
Bu negatif geri bildirimlerin hepsini tek bir
kanalda ve gerçek-zamanlı olarak toplamak
işletmeler için inanılmaz bir kolaylık
sağlayacaktır. Bu kanalda toplanan geri
bildirimler AVM’de ilgili kişilere iletilerek
işletme içinde sorunun çözülmesine olarak
tanır. Memnuniyetsizliğinin ardından AVM’den
sorunu çözülerek ayrılan müşteri, mutlu
müşteriye dönüşecektir.
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Günümüzde AVM sahibi ya da işletmecisi olarak
geri bildirim konusunda fazla uzağa gitmenize
gerek yok. Müşteriler zaten nasıl bir hizmet
almak istediklerini çok başarılı şekilde markalara
iletiyorlar ve kendilerini bu konuda açık bir
şekilde ifade ediyorlar. Yapılması gereken tek şey
geri bildirim toplamak için en başarılı yöntemi
bulmak. Kendini ifade etmekte bu kadar başarılı
olan müşterilere, zamanı geçmiş yöntemler
kullandırmak işleri onlar adına zorlaştırmaktan
başka bir işe yaramaz. Günümüz teknolojisinde
başarılı geri bildirimin yolu işletme ve müşteri
arasında kurulan anında ve birebir iletişimden
geçiyor.
Müşteri deneyimini nasıl tanımlarsınız? Yeni
nesil müşteri ne istiyor?

3-Mekanik Deneyim Sonrası
Müşteri mağazadan çıktıktan sonra da müşteri
deneyimi devam eder. Çünkü kişi hala aldığı
hizmet ya da ürünün etkisi altındadır.
Eğer problem mekanik deneyim sırasında
çözülemediyse işletmenin imajı sosyal medyaya
negatif olarak yansıması olasıdır. Müşteri
işletmeden çıktıktan sonra da işletmenin negatif
etkisi yayılmadan müşteri ile iletişime geçip
olumsuz deneyimin telafisi aranmalıdır.
Diğer yandan olumlu bir deneyim sağlandıysa
da müşterinin bunu arkadaşlarına, ailesine ve
diğer potansiyel müşterilerinize paylaşmasıyla
sadık müşteri kazanmış olacaksınız ve yanı sıra
yeni müşteriler de işletmenizi tercih etmeye
başlayacaktır.

Pisano’nun da ana hedefi olan müşteri ve firma
Biz müşteri deneyimini 3 ana başlıkta topluyoruz: arasında kurulan birebir ve gerçek-zamanlı
iletişim, müşteri deneyimini geliştirmek isteyen
1-Mekanik Deneyim Öncesi
firmalar için en sağlam ve kolay yöntem.
Öncelikle müşteri deneyimi, müşteri ihtiyacını
belirlediği anda başlar. Bu ihtiyaç her sektör
Bundan sonraki hedefleriniz neler?
için farklıdır. Tatile gitmeyi düşünen kişi
öncelikle kalacağı otelin bölgesini seçerken kışlık İlk hedefimiz müşteri ilişkisinin olduğu her yerde
kıyafet alışverişi yapmak isteyen kişi kafasında
Pisano’nun olması. Bunun başarabilecek kalite
gideceği mağazaları belirleyecektir. Bu noktada
ve esneklikte bir ürünümüz ve bunun arkasında
ürününüzün ya da verdiğiniz hizmetin piyasadaki durabilecek mükemmel bir ekibimiz var.
rakiplerinizden daha iyi olduğunu müşteriye
Türkiye’de çalıştığımız her sektörde çok fazla
göstermeniz ve neden sizi tercih etmeleri
değer yaratıyoruz ve artık yurt dışı pazarlara
gerektiğini açık bir şekilde anlatmanız müşteri
açılmak için de çalışmalarımızı tamamlamak
deneyiminin başlangıcında çok önemlidir. Çünkü üzereyiz. Derin araştırmalar ve analizler sonucu
bu nokta ihtiyacın alışverişe dönüştüğü kritik
belirlediğimiz ilk hedef ülkeler İngiltere ve
andır. Bu dönemde müşteriniz hakkında ne kadar Birleşik Arap Emirliklerinde ilk müşterilerimizle
detay öğrenebilirseniz o kadar iyi. Müşterinizi
görüşmelere başladık. O pazarların ihtiyaçlarını
yakından tanıyabildiğiniz kadar onlara daha
ve beklentilerini öğreniyoruz. Sonrasında kısa bir
kişisel bir hizmet/ürün sunabileceğinizden,
süre içerisinde faaliyetlerimize başlayacağız.
mekanik deneyim kısmında o kadar başarılı
olursunuz.

Müşteri deneyiminin özünde insan olduğu için
genel-geçer bir müşteri deneyimi sunmamak
gerekir. Çünkü bireye kendini özel hissettirmek
günümüz pazarlama dünyasında oldukça önemli.
Bunun en önemli ayaklarından biri müşteri
ve firma arasında gerçek-zamanlı ve direkt
kurulan iletişim. İşletme içerisinde eğer memnun
kalınmayan bir durum varsa, onun çözülmesi,
eksik bir şey varsa müşterinin tavsiyesinin
alınması ya da müşteri memnun kaldıysa bunun
bilinmesi ve tüm bunların işletmede doğru
mercilere iletilmesi mekanik deneyimin müşteri
tarafında başarılı algılanmasını sağlar. Burada
ne kadar başarılı olunursa mekanik deneyim
sonrasına da daha az problem kalır.
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2-Mekanik Deneyim
Müşterinin işletmenize gelmesini sağladıktan
sonra müşteriniz işletmeye girdiği andan
itibaren onunla iletişim haline olmanız
gerekir. İşletmenizin ambiyansı, ürünlerin
kalitesi, çalışanların tutumu gibi şeyler müşteri
deneyimini birinci dereceden etkileyen
etmenlerdir.
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Migros Tesco ile hisse devir sözleşmesi imzaladı
Migros ve Tesco, İngiltere kökenli uluslararası büyük perakende kuruluşu Tesco’nun Türkiye’de bulunan
mağazalarının, Migros Ticaret AŞ’ye hisse devri için anlaşmaya vardı.

M

igros tarafından yapılan açıklamaya
göre, anlaşma uyarınca Tesco Overseas
Investments Limited'in Türkiye’de 21
ilde bulunan 26 AVM ve 168 mağazasının Migros
Ticaret AŞ bünyesine katılması konusunda
mutabakata varıldı. Anlaşma, Rekabet Kurulu
kararıyla resmiyet kazanacak ve sonrasında hisse
devri gerçekleşecek.

MALl&MOTTO / 29.Sayı / Temmuz 2016

Anlaşma çerçevesinde Tesco Overseas
Investments Limited'in, Tesco Kipa Kitle
Pazarlama Ticaret ve Lojistik ve Gıda Sanayi
AŞ’deki %95,5 hissesi 302 milyon TL değerle
Migros Ticaret AŞ tarafından satın alınacak.
Nihai satın alma değeri kapanış düzeltmelerine
bağlı. 2015 mali yıl sonu itibarıyla Migros’un
9,4 milyar TL cirosu Tesco Kipa’nın ise 2,2
milyar TL cirosu bulunuyor. Migros Ticaret AŞ
halen yurt içinde 72 ilde 1.454 ve yurt dışı dahil
1.494 mağaza ile müşterilerine ulaşıyor. Migros
geçen yıl mevcut mağaza portföyüne toplam
257 yeni mağaza ekledi. Yurt içinde 4, yurt
dışında 2 olmak üzere toplam 6 alışveriş merkezi
bulunuyor.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros
Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Tort, son 7
yılda BC Partners’ın ortaklığı ile Migros’un pazar
konumunu belirgin şekilde güçlendirdiğini
belirterek, , Migros’un aynı zamanda hem mağaza
sayısını hem de satışlarını 2 katından fazla
artırdığını ifade etti.
Tort, Anadolu Grubunun 2015 yılında BC
Partners’ın hisselerinin yarısını satın alması ile
birlikte, Migros’un büyüme hamlesini daha da
hızlandırdığını aktardı.
Migros'un son 3 yılda ortalama %12'nin üzerinde
büyüdüğünü dile getiren Tort, şunları kaydetti:
"2015’te bu ortalamanın da üzerine çıkarak
%15,6 gibi bir büyüme rakamı elde ettik. Her
yıl açtığımız ortalama 200 mağazanın büyük

Özgür Tort
Migros Ticaret AŞ Genel Müdürü
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bir bölümünü, verimlilikten elde ettiğimiz
kaynakla açıyoruz. Biz daima sürdürülebilir
büyüme kavramına odaklıyız. Bu süreçte satın
alma fırsatlarına karşı radarlarımız daima
açık. Tesco Kipa anlaşması bu sürecin doğal
bir sonucu olarak Anadolu Grubu ve BC
Partners tarafından da desteklendi. Migros’un
daimi büyüme arzusu hem perakende
sektörü hem de Türk iş dünyası için önemli
bir referans. Şirketimiz organik ve inorganik
atılımlarıyla sadece kendisi büyümekle
kalmıyor, perakendede büyüme iklimini de
canlandırıyor. Migros’un kesintisiz, istikrarlı
büyümesi Türkiye’nin perakende sektöründe
uzmanlığının da bir göstergesidir."
"Uzmanlığımız, AVM yatırımcılığı ile
güçleniyor"
Tort, Migros’un büyüme hedefleri
doğrultusunda hisse devri sözleşmesi yaptığı
Tesco’nun İngiltere’nin ve dünyanın sayılı
perakendecilerinden biri olduğunu vurguladı.

Tort, hizmetlerini güçlendireceklerini dile
getirerek, anlaşma çerçevesinde Tesco’ya ait
26 AVM’nin de Migros bünyesine katılacağına
dikkati çekti.
Yeni dönemde, 62 yılda perakendede
süpermarket aracığıyla elde ettikleri deneyim
ve uzmanlığı AVM yatırımlarına da taşımış
olacaklarını kaydeden Tort, bu anlaşma
ile Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi
yatırımcılarından biri haline geleceklerini
belirtti.
Tort, Türkiye'nin potansiyeline güvenerek "iyi
gelecek” kavramı ile ilerlediklerini, yatırım,
hizmet, istihdam yaratarak verimlilikle
sürdürülebilir büyümeyi sağladıklarını ifade
etti.
Migros’un yurt içinde 4, yurt dışında 2 olmak
üzere toplam 6 alışveriş merkezi bulunduğunu
bildiren Tort, Tesco’nun Türkiye’deki 26 alışveriş
merkezi ile toplam yurt içi alışveriş merkezi
sayısının 30'a yükselecek olan Migros'un önemli
AVM yatırımcıları arasında yer alacağının altını
çizdi.
Migros'un Türk tüketicisini yakından tanıyan,
beklentilerini önceden görerek daima ilkleri
sunan marka olduğunu aktaran Tort, "Migros
önceliği müşterilerinin bakış açısıdır. Onlara en
iyi hizmeti sunmak için tüm çalışanlarımızla
tek bir vücut halinde hareket eder, aramıza

yeni katılması planlanan arkadaşlarla beraber
daha da büyük bir takım olmayı önemser,
daima istihdamı artırırız. Bu da bizi deneyim
zenginliğiyle sürdürülebilir başarıya götüren
en önemli fark alanlarımızdandır." ifadelerini
kullandı.
Tort, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Migros, ilerleyen teknolojinin de yardımıyla
milisaniye hızında tüm alışveriş datasına
ulaşabilen, bu sayede yerelden ulusala tüm
müşterilerini, özel olarak tasarlanmış fırsat
ve kampanyalarla karşılayan, Türkiye'de 'Tam
Bana Göre' uygulaması ile kişiye özel kampanya
yapabilen bir marka. Kampanya döneminde
her gün ortalama 9 milyon kişiye 'Tam Bana
Göre' teklifi sunuyoruz. Müşterilerini yakından
tanıması, yerel ve ulusal perakende deneyimi ve
teknolojik altyapısı onlara daha da yakınlaşmasını
sağlıyor. Aynı teknoloji, bir sistem altyapısı olarak
verimliliğin ve çoklu kanal perakendesinin de
önemli bir anahtarı konumundadır."

"Migros değişen trendleri iyi okuyan, müşterisini
dinlemeyi çok önemseyen bir şirket. Bunu da
sadece belirli bir kitle için değil, yaygın olarak,
Türkiye'nin 72 ilinde yapıyor. Bugünün tüketicisi
hem daha fazlasını hem daha iyisini istiyor.
Müşteri kendisi ve toplum için daha iyisini hayal
ediyor. İşte onların bu hayali, bu isteği bizim
iş planımızı oluşturuyor. Organik ve inorganik
yollarla büyüme de bu planın kalbinde yer
alıyor. Bu önemli anlaşmayla, Migros Grubunun
müşterilerine daha zenginleşmiş bir deneyimle
daha da yakınlaşacak. Hem müşterilerimiz hem
onlara hizmet eden aynı çatı altındaki dolaylı
istihdamımızla birlikte 32 bin çalışanımız
Türkiye'nin aynasıdır.

Topluma hizmet ederken, çalışmamızın
sonucunun ülkemize değer yaratması bizim 62
yıllık iddiamız. Bizi çok sevindiren ödüllerden
birini mayıs ayında Ankara’da SGK’dan aldık.
Migros’un 2015 yılında en çok istihdam sağlayan,
en çok engelli istihdam eden ve en çok kadın
istihdamı sağlayan şirket olarak ödüllendirildi.
%40 kadın istihdam oranımız sayesinde sektörde
Migros'un büyüme, penetrasyon, verimlilik ve
ve endüstriyel dünyada öncülük ediyoruz.
alışveriş deneyiminden oluşan dörtlü stratejik
Migros’un gerçek değeri çalışma takımı ile
hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini 4.kuşaktan 5.kuşağa geçen müşteri güvenidir,
bildiren Tort, sundukları "İyi Yaşam" taahhüdüne attığımız her adımın başarısında belirleyici etken
dikkati çekerek, şunları kaydetti:
bu bakış açımızla, Türkiye’ye kattığımız değerdir."
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Tesco'nun global arenada önemli bir
perakende deneyimine sahip olduğunu
anlatan Tort, bünyelerine yeni katılacak
mağazalarla ve çalışanlarla perakendedeki
deneyim zenginliklerini daha da ileri boyuta
taşıyacaklarının altını çizdi.
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42 SHOPS & ART hayatınıza renk katmaya geliyor

İstanbul’un merkezi iş alanı Maslak, yepyeni bir alışveriş merkeziyle büyük bir değişim yaşayacak. Eğlence,
sanat ve alışverişi bir araya getirecek olan 42 Shops & Art kapılarını açmaya hazırlanıyor. Birbirinden özel
uluslararası ve ulusal yeme içme markalarının yer alacağı 42 Shops & Art, sanattan spora sunduğu sosyalleşme
olanaklarıyla bölgeye yepyeni bir dinamizm getirecek. Açıkhava sineması, galerileri, kültür merkezi ile her an
yaşayan bir eğlence merkezi olmaya hazırlanan 42 Shops & Art, Maslak’ın tüm çevresini değiştirecek.

P
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lazaları ve iş merkezleriyle yoğun insan
trafiğine sahip, İstanbul’un en değerli ve
prestijli bölgesi Maslak, 42 Shops & Art ile ofis
saatleri dışında da gündüzden geceye uzanan
hareketli bir kültür ve sosyal yaşamı beraberinde
getiriyor.
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Maslak’ın merkezinde konumlanan 42 Shops
& Art, toplu taşıma noktalarına ve ana ulaşım
yollarına yakınlığı ile İstanbul’un kalbi olan
bu bölgenin sosyal yaşam merkezi oluyor. İTÜ
ve Sanayi Metro duraklarına sadece 200 metre
uzaklıkta, beş dakikalık yürüme mesafesinde olan
42 Shops & Art, üçüncü havalimanı ve üçüncü
köprünün tamamlanması ile daha da merkezi bir
nitelik kazanacak.
Erol Özmandıracı:
Hayatın renkleri Shops&Art’ta
42 Shops & Art’ta yer alacak markalarla bir araya
gelen Bay İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Erol
Özmandıracı, 42 Shops & Art’ın, Bay İnşaat’ın 41
yılı aşan köklü ve seçkin inşaat geçmişinin gücü
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“Türkiye’nin ekonomisinin yavaşladığının
söylendiği bir dönemde 80 milyon dolarlık
yatırımla hayata geçirilen 42 Shop s& Art
alışveriş merkezi, 27 bin 500 metrekare toplam
kiralanabilir açık ve kapalı alana sahiptir.
Rezidanslarımız, ofislerimiz ve 42 Shops & Art’la
birlikte, hayatı dopdolu yaşamak isteyen 10 bin
aktif yaşayan/çalışan ve günlük toplam 20 bin
kişilik ziyaretçi kapasitesiyle Türkiye’nin en sıra
dışı karma yaşam merkezini sunmaktan gurur
duyuyoruz. Maslak’ın dinamizmine uygun, hobi
ile sanatın, spor ile yeme içme keyfinin buluştuğu
dopdolu bir alışveriş merkezini İstanbul’a
kazandırıyoruz. 42 Shops & Art’ta, sosyalleşmek,
kaliteli vakit geçirmek isteyen şık mekan

arayışında olan herkese, günün her saatinde en
seçkin detayları bir arada sunacağız. Aralarında
ilk kez Türkiye’ye gelenlerin de olduğu yeme içme
ve eğlence sektörünün uluslararası markalarını
İstanbullularla buluşturuyoruz. Bununla birlikte
Türkiye’nin ilk Lezzet Müzesi’ne, ayakta bin,
oturmalı 750 kişilik Performans Sanatları
Merkezi’ne, bin metrekarelik kapalı alanda sanat
galerilerine, müzelere, açık hava sinemasına,
Klasik Otomobil Kulübü’ne, spor salonu, çocuk
eğlence merkezine ev sahipliği yapacağız” dedi.
50 bin kişinin çalıştığı Maslak bölgesinden iş
çıkışı yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat çeken
Özmandıracı, “İnsanların Maslak’tan kaçmadığı,
burada vakit geçirdiği, trafikte kaybedecekleri
zamanı, 42 Shop &Art’ın aktiviteleriyle
sosyalleşerek kazanmalarını istiyoruz” dedi.
Dünya İstanbul Jimmy’z’i konuşacak
Monaco Prensi Albert’in sahibi olduğu dünyaca
ünlü gece kulüplerinden Jimmy’z MonteCarlo, yurtdışındaki ilk mekanının kapılarını

42 Shops & Art’ta açacak. 45 yıldır var olan
Jimmy’z Monte-Carlo efsanesi, eğlence hayatının
popüler olduğu onlarca dünya şehri içinde
İstanbul’u ve 42 Maslak’ı seçti. Çarpıcı ortamı,
heyecan verici atmosferi, son trend müzikleri
ve ünlü DJ’leriyle dünyanın en prestijli ve
kaliteli mekanları arasında bulunan Jimmy’z,
eğlencesini ve ışıltılı gece hayatını Maslak’a
taşıyor. “Monaco’nun konsolosluğu” olarak
tanımladığı Jimmy’z’in Türk turizmine büyük
katkı sunacağını belirten Erol Özmandıracı
“Dünyanın en meşhur gece kulübüne biraz
Türk işi katacağız. Jimmy’z bir restoran-bargece kulübü olacak. Monaco prensinin bu en
meşhur markasını ilk defa İstanbul’da açmak için
elimizden geleni yapıyoruz. Louis Vuitton’un da
sahibi 35milyar euro cirolu dünyanın en büyük
marka içki ve moda devi LVMH’in de ortak
olduğu Jimmy’z sayesinde Türkiye’nin prestijine
bu dönem bir değer katmak istiyoruz. Tüm dünya
basını İstanbul’da Jimmy’z konuşacak. Kişi başı
turist döviz girdisinin eleştirildiği İstanbul’un
böyle bir yatırımla fark yaratacağına kesin gözle
bakıyoruz” diye konuştu.
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ve itibarını yansıttığına, yepyeni bir avm konsepti
sunduğuna değindi. “Bay İnşaat, dünyanın ve
Türkiye’nin elit mimarları tarafından ve tamamen
öz kaynaklarımız kullanılarak hazırlanan, hukuki
altyapısı tamamlanmış, ruhsatı alınmış, imar
yönetmeliklerine uygun yaşam projelerini inanç,
azim ve kararlılık ile hayata geçiriyor” diyen
Özmandıracı, şöyle devam etti:
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6. İstanbul Sanat ve Kültür Festivali Vakko IST. FEST.
Sanatseverler Tarafından Büyük İlgi Gördü

V
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akko Moda Merkezi, alanında dünyaca
ünlü isimleri ağırlayan IST. FEST.’in 4
Haziran’daki panellerine evsahipliği yaptı.
Günün panelistleri, Silvia Venturini Fendi,
Dan Thawley, Jefferson Hack, Alphan
Eşeli, Parker Posey, Serra Yılmaz, Alin
Taşçıyan, Anton Corbijn, David Adjaye,
Murat Tabanlıoğlu, Şelale Kadak, Aimee
Mullins ve Ali Tufan Koç idi. Türkiye’nin ve
dünyanın önde gelen isimlerinin katılımıyla
gerçekleşen paneller, sanatseverler
tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi.
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Başladığı yıldan bu yana İstanbul
Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali’ne
destek olmaktan mutluluk duyduğunu dile
getiren Vakko Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Cem Hakko “Vakko olarak modanın
yanı sıra sanat, müzik ve mimari gibi tüm
yaratıcı alanların hayatımıza renk kattığının
bilinciyle hareket ediyoruz. Bu düşünceyle
de sanat ve kültüre verdiğimiz desteği, bu
yıl da İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür
Festivali ile sürdürüyoruz. 6 yıldır destek
verdiğimiz IST. FEST. , bu yıl da sanat, moda,
müzik, sinema, mimari, tasarım ve edebiyat
alanlarından dünyanın önde gelen isimlerini
Türkiye’deki meşlektaşları ve takipçileriyle
buluşturuyor. Festival kapsamında İstanbul’a
gelen, kendi alanlarında otorite sayılan,
tüm dünyada tanınan önemli isimleri
Vakko Moda Merkezi'nde ağırlamaktan
ve sanatseverlerle buluşmalarına destek
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
3 gün boyunca herkese açık ve ücretsiz
olarak düzenlenen Vakko IST. FEST.,
dünyanın en yetenekli ve yaratıcı zihinlerini
İstanbul’a getirerek; hem İstanbul’un
uluslararası kültür sanat arenası içinde yer
almasını sağlıyor hem de katılımcılarına
etkileyici bir deneyim sunuyor.

Jefferson Hack

Anja Rubik

Anton Corbijn
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Serra Yılmaz - Parker Posey - Alin Taşçıyan

Serra Yılmaz - Alin Taşçıyan - Parker Posey
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Aimee Mullins ve Ali Tufan Koç
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Metro Toptancı Market İş Ortakları Zirvesi 2016

33 mağaza ve 5 dağıtım merkezi ile 1 milyondan
fazla profesyonel müşteriye hizmet veren Metro
Toptancı Market, İş Ortakları Zirvesi’ni tüm
tedarikçileri ve Metro çalışanlarından oluşan
750 konuğun katılımıyla Metro’nun Türkiye’de
gastronominin gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği
Gastronometro’da gerçekleştirdi.
Ünlü haber spikeri Simge Fıstıkoğlu’nun
sunuculuğunu ve moderatörlüğünü
gerçekleştirdiği etkinlik Metro Toptancı Market
Genel Müdürü Kubilay Özerkan’ın konuşması ile
başladı. Özerkan’ın ardından ekonomiyi doğayla
buluşturan Para Dedektifi programı ile CNN
Türk ekranlarının vazgeçilmez ismi Cem Seymen
ekonomi yorumlarını katılımcılarla paylaştı.
Cem Seymen’in ardından tüm Metro Yönetim
Kurulu’nun sahneye çıkmasıyla başlayan panelde,
yönetim kurulu üyeleri katılımcılardan gelen tüm
soruları içtenlikle yanıtladılar.

Metro Yönetim Kurulu
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“Gücümüzü iş yapış şeklimizden alıyoruz”
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Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü
Kubilay Özerkan, yaptığı açılış konuşmasında
Metro’nun iş yapış şeklini aktarırken;
tedarikçilerin ve müşterilerin farklı beklenti ve
ihtiyaçlarına cevap veren, bu ülkeden kazandığını
yine bu ülkeye yatırma içgüdüsüyle hayata
geçirilen projeleri de detaylarıyla paylaştı.
Müşterilere her zaman daha iyi hizmet vermek
üzere çalıştıklarını ifade eden Özerkan, Antalya’da
yer alan ve geçtiğimiz ay hizmet vermeye
başlayan Türkiye’deki ilk Food Service Delivery
(Horeca Dağıtım) depomuzla birlikte çevre illere
ayağa teslim hizmet götürüyoruz. Bunun yanı sıra
2000-4000 m2’lik küçük mağaza konseptlerimizle
müşterilerimize daha yakın olmaya çalıştıklarını
ifade etti. Özerkan: “Bizim işimizde güçlü olmak
hem kendimize hem de paydaşlarımıza ilham
verebilmektir. Paydaşlarımızın amaçladıkları
hedeflere ulaşmasını sağlamak, temas ettiğimiz
her noktada mümkün olan en iyi çözümlerle
değer yaratmak, kalite yaratabilmek bizi güçlü
kılan yanlarımızdır. Sahip olduklarımızı
korumak, çeşitliliği sağlayabilmek, damak
paletimizi zenginleştirmek, yenilik yaratarak
sektöre yön verebilmek için hayata geçirdiğimiz
projelerde çevreye ve topluma karşı sorumluluk
bilinciyle hareket ederken; aldığımız her kararda
gelecek nesillere güven veren projelere imza attık.
Sosyal, etik ve kontrollü tarım çalışmaları ile
yerel değerlere sahip çıkarak sahip olduğumuzu
korumak, damak paletimizi zenginleştirmek,
sürdürülebilirliği sağlamak için coğrafi işaretli

Kubilay Özerkan
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ürünler projemizi hayata geçirdik. Bugün
mağazalarımızda yer alan ürünlerin %97’sini
yerel ürünler oluştururken, 60 coğrafi işaretli
ürün raflarımızdan müşterilerimize ulaşıyor.
Yerel üreticilerimiz desteklemek, ürünlerini hem
yurtiçinde bulunan mağazalarımızda yer vermek,
hem de yurtdışındaki Metro mağazalarına
ihraç etmenin en önemli görevlerimizden
biri olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilir
hayvancılık konusunda yok olmaya yüz tutan
balık türlerini korumak üzere “Palamutlar
Nerede?”, “Kızına Bak, Anasını Al” projelerimizi
hayata geçirdik. Hayvan izlenebilirliği ve hayvan
refahı projelerimiz ile bir yandan kaybolmaya
yüz tutmuş kıvırcık kuzu gibi hayvan ırklarını
koruma altına alıyor, diğer yandan hayvanların
çiftlikten mağazaya kadar olan sürecini izleyerek
ürünlerin gıda güvenliğinden emin oluyoruz.”
dedi. Özerkan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin sınai ve mülkiyet
hakları konusunda tescil belgesi vermeye yetkili
tek kurumu olan Türk Patent Enstitüsü’nün bu
sene ilk defa verdiği “Coğrafi İşaret Tanıtımına
En Fazla Katkı Sağlayan Firma Ödülü”nü
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden aldık. Hayata geçirdiğimiz
çalışmalarımız tüm paydaşlarımız tarafından
takdir edilmesi, devlet tarafından desteklenmesi
bizleri cesaretlendiriyor ve azmimizi arttırıyor.
Güçlü olmak amaçlarla tanımlanan, her geçen
gün yarattığımız değerler ve hedeflerle anlam
kazanan bir kavram ve bizim için bir iş yapış
şekli. Tüm paydaşlarımızdan aldığımız bu
destekle her geçen gün daha da güçlenerek
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” sözleriyle
konuşmasını tamamladı.

Cem Seymen

Benzersiz Lezzetler İş Ortakları Zirvesi’nde

Ayça Varlıer
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Etkinlik boyunca misafirlere sunulan yemekler
Gastronometro şeflerinin yanı sıra Türkiye’nin
önemli restoranlarının da katkılarıyla hazırlandı.
Sahan, Hacı Abdullah ve Cercis Murat Konağı’nın
deneyimli şefleri ve ekipleri en özel yemeklerini
Gastronometro mutfaklarında hazırlayarak
misafirlere sundular.
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PERAKENDE SEKTÖRÜ “ONLINE PERAKENDE EĞİTİMİ”
İLE ARTAN İSTİHDAM İÇİN GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

G

ıda Perakendecileri Derneği (GPD)
ve Kategori Mağazacılığı Derneği
(KMD)’nin birlikte yürüttüğü, Avrupa
Birliği Erasmus+ programı çerçevesindeki eğitim
projesi tamamlandı. Önde gelen perakende
kuruluşlarından Bimeks, Media-Saturn, Metro,
Migros, Şaypa, Şok Marketler, Uyum Gıda
ve Watsons ile birlikte Almanya, Finlandiya,
Portekiz ve Türkiye’den eğitim kurumlarından
oluşan, toplamda 15 ortaklı 2 yıllık çalışmanın
ürünü olan “Online Eğitim Platformu”
e-learnretail.org adresi üzerinden hayata geçiyor
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KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder
Özpamukçu amaçlarını, sektördeki çalışanların
yaş aralığının genişletmek ve gençlerin
perakendeyi kariyer yapılacak bir meslek olarak
görmeye başlamalarını sağlamak olarak ifade
etti. GPD Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ünver
projeyi, istihdamı hızla artan sektörün geleceğine
yapılan büyük bir yatırım olarak nitelendirdi.
GPD ve KMD Genel Sekreteri Füsun Tavus ise
online eğitim projesinin, 225 proje arasından
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Alp Önder Özpamukçu
KMD Yönetim Kurulu Başkanı

desteklenmeye değer bulunan 25 proje arasında
yer aldığını vurguladı
Sektörün önde gelen iki kuruluşu GPD ve
KMD’nin, yerli ve yabancı 13 ortakla birlikte
yürüttüğü online eğitim projesi, 2 yıl süren
yoğun çalışmaların ardından tamamlandı.
Temel perakende eğitiminin verileceği platform,
hem tüm sektör çalışanları hem de sektöre
giriş yapmayı düşünenler için büyük avantaj
sağlayacak. Beş ayrı dilde hazırlanan platform,
Avrupa Birliği Erasmus + Stratejik Ortaklıklar
Hibe Programı’ndan kazanılan hibe ile hayata
geçirildi.
21 Haziran Salı günü Tekfen Tower’da projenin
lansmanının yapıldığı basın toplantısında KMD
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu
ve GPD Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ünver

projeyle sektör için sağlanacak temel faydaları
anlattılar. GPD ve KMD Genel Sekreteri
Füsun Tavus ise platform ve proje sürecine,
ortaklar arasındaki işbirliğine ve projenin temel
hedeflerine değindi.
ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU: HAYAT BOYU
EĞİTİM İMKÂNI SAĞLAYAN PROJE,
YAŞ ARALIĞININ DA GENİŞLEMESİNİ
SAĞLAYACAK
KMD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder
Özpamukçu, perakendenin temel sorunlarına
GPD ile birlikte ortak çözümler sunmak amacıyla
eğitime ve istihdam yaratıcı çalışmalara ağırlık
verdiklerini belirtti. Temel eğitimi daha yenilikçi,
mesleki standartlara uygun olarak düzenlenmiş,
kolayca güncellenebilen, interaktif ve istihdam
imkânı sağlayan bir hale getirmenin gerekliliğini
vurgulayan Özpamukçu, şöyle konuştu:
“Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan
işsizlik ve kayıtdışı istihdam ile mücadelede
perakende sektörü her zaman çözüm olmuştur.
81 ilde 75 bin satış noktasına ulaşan modern
perakendeciler, yıllık ortalama %15 gibi
bir oranla satış noktalarını artırıyor. Satış
noktalarımızın artmasıyla birlikte 2015 yılı
istihdamımız da %13 artışla 800 bine ulaştı.
Bu büyümeyi beslemek için, eğitim almış
ve sektörde çalışmaya hevesli insan kaynağı
yaratmak için tüm çabamızla çalışıyoruz.
Perakende sektöründe çalışan sirkülasyonu
da oldukça hızlı. Alt kategoriler bazında ve
firmadan firmaya değişmekle birlikte %24-60
arası oranda bir değişim sözkonusu. Hem yeni
mağazalarımıza istihdam yaratıyoruz, hem de
sirkülasyon nedeniyle yaşadığımız kayıpları
karşılamaya çalışıyoruz. PwC tarafından yapılan
bir araştırmaya göre de; Türkiye, İtalya’dan sonra
eğitim seviyesi ve deneyim açısından perakende
sektöründe en düşük vasıflı işçi çalıştıran ikinci
ülke konumunda. Bu da sektör olarak eğitime
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Füsun Tavus
GPD ve KMD Genel Sekreteri

daha çok önem vermemiz gerektiğini bize
gösteriyor. Gündemimizdeki bu önemli sorunlara
çözüm üretmek amacıyla bu projeyi hayata
geçirdik.”

beklentisi, beraberinde kuşkusuz istihdamda da
büyümeyi getiriyor. İstihdamdaki büyümenin
sadece 2015 yılında bile 50.000 kişilik artışla
800.000’i bulmuş olması bu yöndeki çarpıcı
örneklerden biri. Sektörün hem sağlıklı
büyümesi hem de sözünü ettiğim sonuçlara
ulaşabilmesi açısından projemizin büyük katkılar
sağlayacağına inancımız tam.”

Eğitim platformunun Eylül 2016’da bireysel
kullanıma açılacağını belirten Özpamukçu,
sözlerine şöyle devam etti: “Online eğitim
platformu ile sürdürülebilir, kolayca kullanılabilir
ve yaygınlaştırılabilir uzaktan meslek eğitimini
sağlıyor olacağız. Bu platforma yerleştirilen
eğitim içeriği, hayat boyu eğitim imkânı
olarak kullanılması, sektördeki çalışanların
yaş aralığının genişlemesine katkı sağlaması,
perakende alanının genç kadın ve erkekler
tarafından meslek olarak seçilebilmesine
olanak tanıması, sektör genelinde karşılaşılan
temel eğitim sorunlarına odaklanması ve
perakendecilik eğitiminin standardize edilmesi
gibi son derece önemli konulara odaklanıyor.”
KAAN ÜNVER: ONLINE EĞİTİM PROJESİ
SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YATIRIM

FÜSUN TAVUS: AVRUPA BİRLİĞİ, 205
PROJE ARASINDAN SEÇTİ
GPD ve KMD Genel Sekreteri Füsun Tavus,
projenin tıpkı Avrupa’daki örneklerinde olduğu
gibi perakende sektöründe çalışmaya başlamanın
parlak bir kariyer için ilk adım olarak görülmesi,
sektör içi eleman sirkülasyonun makul seviyelere
çekilmesi ve eğitimde standart bir yaklaşımın
oluşturulması için hayata geçirildiğine dikkat
çekti.

Tavus’un altını çizdiği bir diğer konu, projenin,
Avrupa Birliği’nin 2014 yılı teklif çağrısı
döneminde, Erasmus + Stratejik Ortaklıklar Hibe
GPD Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ünver,
Programı faaliyeti kapsamında sunulan 205 proje
Türkiye’nin istihdam oranının gelişmesinde
içinde desteklenmeye değer bulunan 25 proje
en büyük katkılardan birini yapan perakende
arasında yer alması oldu. Proje için son 2 yıllık
sektöründe tam anlamıyla dönüşüm yaratabilecek dönemde yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini
kadar iddialı bu proje ile geleceğe yatırım
belirten Tavus, “Proje için o dönemden bugüne
yapıldığının altını çizdi. Perakendede Becerilerin kadar gerek Türkiye’de gerekse ortak ülkeler
Geliştirilmesi – Enhancement of Skills in
Almanya, Finlandiya ve Portekiz’de ortak
Retail isimli proje ile kariyer planlamasında
kuruluşlar ve sektörden üst düzey yetkililer ile
perakende sektörünün ne denli önem taşıdığının İK uzmanlarının katılımıyla birçok toplantı
kavratılmasının yanı sıra sektör içi sirkülasyonun gerçekleştirildi” dedi.
azaltılmasına da önemli katkılar yapılacağının
altını çizen Ünver, eğitimde standardizasyonun
Projenin ortakları hakkında bilgi veren Füsun
da sağlanabileceğini vurguladı.
Tavus, GPD ve KMD dışındaki 13 ortağın da
kendi alanlarının önde gelen kurumlarından
2015 yılında Türkiye perakende sektörünün
oluştuğunun altını çizerek, özel sektör ortakları
toplam cirosunun 663 milyar TL’ye ulaştığını,
arasında yer alan firmaları Bimeks, Media Saturn,
bunun içinde modern perakende cirosunun
Metro, Migros, Şaypa, Şok Marketler, Uyum
217 milyar TL olduğunu, istihdamın ise 800 bin
Gıda ve Watsons olarak ifade etti. Projenin
kişiye ulaştığını belirten Ünver, sektörün son
eğitim alanındaki Türk ortakları arasında yer
beş yıllık performansını devam ettirerek orta
alan ve toplamda 15.000’den fazla öğrenciye
vadede ortalama %9 büyümesinin beklendiğini
sahip Türkiye’nin en köklü okullarından Boğaziçi
kaydederek, şöyle konuştu: “Bu büyüme
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin

Dr. Tamer Atabarut
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim
Merkezi Müdürü
teknolojik altyapıyı hazırladığını dile getiren
Tavus, bünyesinde pazarlama-perakende
bölümlerini barındıran Mehmet Ali Büyükhanlı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ise
hazırlanan eğitimin MEB ile uyumlu olmasını
sağladığını kaydetti.
Füsun Tavus, projenin yabancı ortakları
hakkında da bilgi verdi. Tavus, projenin yabancı
ortaklarını oluşturan Almanya’nın en büyük
mesleki eğitim okullarından Berusfkolleg an
der Lindenstraβe (BKAL), Portekiz’in ticaret
ve hizmet sektörü alanlarında eğitim veren
köklü mesleki eğitim merkezi Centro de
Formação Profissional para o Comércio e Afins
(CECOA) ve Finlandiya’nın en eski ve tanınmış
ticaret okullarından Mercuria Kauppiaitten
Kauppaoppilaitos’un eğitim içeriklerinin
hazırlanması ve geliştirilmesi için çalıştıklarını
açıkladı.
HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ İLK ONLINE
PERAKENDE EĞİTİMİ
Eğitim platformunun teknolojik altyapısını
hazırlayan ekibi temsilen söz alan Boğaziçi
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü
Dr. Tamer Atabarut, platformun nasıl işlediğini
ve eğitim içeriklerini, online site üzerinden
anlattı. Platformun, perakende sektöründe farklı
alanlarda uzman perakendecilerin katılımı ve
desteğiyle hazırlanmış halka açık ve ücretsiz
ilk perakende eğitimi olacağını ifade eden Dr.
Atabarut, platform üzerinden 45 saatlik online
eğitimlerini tamamlayan kişilerin sertifika
almaya hak kazanacağını belirtti.
Dr. Atabarut, sertifikanın, perakende
sektöründe kariyer düşünenler açısından işe
girişlerde avantaj yaratacağına değindi. Online
eğitimin, Temel Perakende Bilgisi, Müşteriye
Odaklanmak, Satış, Kasa Prosedürleri,
Tedarik Zinciri ve Yönetmelikler olmak üzere
altı ana modülden oluştuğunu belirten Dr.
Atabarut, eğitimin ayrıca soru-cevaplarla da
desteklendiğini sözlerine ekledi.
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Kaan Ünver
GPD Yönetim Kurulu Üyesi
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İstanbul için alışveriş vakti

Bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Shopping Fest, sunduğu fırsatlarla bir kez daha şehirde alışveriş ve moda
rüzgârları estirecek. 1-31 Temmuz boyunca devam edecek festival, bir yandan alışveriş turizminde İstanbul’un
konumunu yukarı taşırken bir yandan da yerli yabancı tüm katılmcılara avantajlı alışverişin keyfini yaşatacak.

A
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rtık gelenekselleşen İstanbul Shopping
Fest, Temmuz boyunca bir kez daha şehri
hareketlendirmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da festival, indirim ve kampanyalar ile
İstanbul’u keyifle yaşayıp keşfetmenizi sağlayacak
etkinlik fırsatlarını bir arada sunuyor.
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Türkiye'nin en büyük turizm, alışveriş ve kentsel
markalaştırma projesi İstanbul Shopping Fest;
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul
Valiliği desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
İstanbul Ticaret Odası iş birliği ile bu yıl altıncı
kez düzenleniyor. 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
markada festival boyunca alışverişte ayrıcalıklar
sunacak.
“Efsane İndirim” 2 Temmuz’da
İstanbul Shopping Fest’in gelenekselleşen “Efsane
İndirim Günü”ne Mall of İstanbul ev sahipliği
yapıyor. 2 Temmuz 2016 Cumartesi günü Mall of
İstanbul’da düzenlenecek ‘İstanbul Shopping Fest
Efsane İndirim Günü’nde 350 mağazada binlerce
marka saat 21:00-24:00 arasında çok özel fiyatlar
ve indirim oranları ile satışa sunulacak.

Geçtiğimiz yıl 100 bin kişilik rekor katılımın
olduğu Efsane İndirim Günü’nün bu yıl yine
büyük ilgi görmesi bekleniyor. İstanbul Shopping
Fest kapsamındaki Efsane İndirim Günü’nde
saat 21.15’te Türkiye’nin en sevilen pop müzik
sanatçılarından Murat Boz sahne alacak. Murat
Boz açık hava konseri ile Mall of İstanbul
ziyaretçilerine keyifli bir yaz akşamı yaşatacak.
Alışveriş çantasından araba çıkabilir!
İstanbul Shopping Fest kapsamında anlaşmalı
mağazalardan alışveriş yapanlar, yapılacak
çekilişle araba kazanma şansı yakalayacak.
Temmuz ayı içerisinde 100 TL’lik her alışveriş,
çekilişe bir katılım hakkı sağlayacak.
Festival süresince devam edecek kampanya ile bir
talihli kişiye noter huzurunda yapılacak çekilişle
Mercedes Vito Tourer hediye edilecek.
Festival havasını yakından solumak için
İstanbul Shopping Fest’in sürprizleri bu yıl
pek çok AVM’ye yayılıyor. Akasya, Akbatı
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Akmerkez, İstanbul
Cevahir, Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam
Merkezi, İstinyePark, Kanyon, Mall of İstanbul,
ÖzdilekPark İstanbul, Palladium Alışveriş
Merkezi ve Zorlu Center, festivalin sürprizlerini
takip edebileceğiniz adresler.

Etkinlik / MALl&MOTTO
Hangi AVM’de neler olacak?
İstanbul Shopping Fest kapsamında alışverişi eğlenceyle buluşturan pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.
Temmuz ayı boyunca her cuma akşamı saat 21.00’de
aksiyondan komediye, animasyondan fantastik
sinemaya geniş bir yelpaze sunan program kapsamında,
gişede başarı sağlamış yerli ve yabancı yapımlar ücretsiz
olarak gösterime giriyor.
Program:
15 Temmuz Cuma, Saat: 21.00 / Star Wars: Güç
Uyanıyor
22 Temmuz Cuma, Saat: 21.00 / Kung Fu Panda 3

Akbatı

Akmerkez

16 Temmuz Cumartesi günü 14:00’da ise küçük kız
Clara'nın, dedesinin oyuncak dükkanında bulduğu
eski bir kitapla sihirli bir yolculuğa çıkmasını
anlatan “Oyuncaklar Ülkesi” çocuk tiyatrosu,
Akbatı AVYM’nin minik ziyaretçilerini eğlenceyle
buluşturacak.

Profesyonel sirk performansçıları ve müzisyenlerden
oluşan Tea Party Kortej grubu ilk defa görülecek
kostümleri ve eşsiz gösterisi ile açılış kutlamalarına
renk katacak. 5 müzisyen ve 7 sirk dansçısından oluşan
Tea Party ekibi, kortej süresince akrobatik gösterileriler
de sunacak. Tüm ziyaretçiler ve çocuklarla birlikte
Akmerkez’de giriş katından başlayan kortej, marşlar
eşliğinde tüm katları dolaştıktan sonra Nispetiye
kapısından sokağa taşacak.

İstanbul Cevahir

Festival kapsamında Akmerkez, Üçgen Teras’ta temmuz
ayı boyunca canlı müzik, açıkhava sineması gibi birçok
etkinliğe ev sahipliği yaparak, misafirlerine benzersiz
alışveriş fırsatları sunacak.

İstanbul Shopping Fest’in ilk günü Akbatı AVYM’de,
özel bir bando grubu ile karşılanacak. Bando grubu,
1 Temmuz Cuma günü, Akbatı ziyaretçilerine müzik
şenliği yaşatacak.

29 Temmuz Cuma, Saat: 21.00 / Kocan Kadar Konuş:
Diriliş

Forum İstanbul

Alışveriş ve eğlenceyi birleştirerek İstanbul Shopping
Fest sırasında ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak.
Özellikle çocuklu aileler İstanbul Shopping Fest’e
özel indirimlerle Sealife Aquarium’un ve Legoland
Discovery Center’ın keyfini sürecekler, , festival
boyunca çocuklara özel aktiviteler düzenlenecek.

İstanbul Cevahir, Istanbul Shopping Fest’e özel
bir konforla alışveriş standartlarını yükseltiyor.
Ziyaretçiler, alışverişlerinin ardından çantalarını
Keep&Deliver kiosk’una teslim ederek bırakılmasını
istedikleri adresi belirtecek ve yüklerinden
kurtulduktan sonra keyifli gezintilerine devam
edebilecek. Daha sonra Cevahir, ziyaretçilerin
çantalarını istedikleri yere teslim edecek. İstanbul
Cevahir’de ayrıca ünlü moda bloggerları söyleşiler
düzenleyerek, ziyaretçilere kombin önerilerinde
bulunacak. Bloggerlar eşliğinde sürpriz hediyeler
dağıtılacak.

Kanyon

Yaz tatili boyunca Kanyon’a gelen çocukları
sevindirecek etkinliklerin startı da İstanbul Shopping
Fest ile verilecek. Goril, tarantula, ejderha, piton,
köpekbalığı gibi sıradışı maketler okullar kapandıktan
sonra 24 Haziran-25 Temmuz tarihlerinde her
haftasonu Kanyon’a konuk olacak. Kanyon bu yaz
çocuklara yarışmalar, atölyeler ve birbirinden eğlenceli
aktivitelerle en güzel yaz tatili hediyesini sunacak.
İSF boyunca Datça Murat Çiftliği’nin taptaze ürünleri
ve yeni yüzü ile Organikanyon her cuma Kanyon’da
tezgah açacak.
Her yaşa ve zevke hitap eden tüm bu etkinliklerin
yanı sıra; mağazalardaki İstanbul Shopping Fest’e özel
indirimler ile Temmuz ayında Kanyon’da alışveriş keyfi
dolu dolu yaşanacak.

Palladium Ataşehir

Temmuz ayı boyunca İSF kapsamında alışverişe
eğlence katacak Palladium Ataşehir’de festival açılışı
Gencer Savaş Bandosu ile olacak. Sergilediği şovlarla
Türkiye’nin en keyifli bandoları arasında yer alan ekip
festival coşkusunu Ataşehir’e taşıyacak.
Festival boyunca her hafta sonu DJ performanları ve
konserlerin yanı sıra Palladium Pop Up Shop AVM
ziyaretçileriyle olacak. Tasarım markaların özel
ürünleriyle yer alacağı Pop Up Shop’ta toplam 15
marka yer alacak. Festival etkinlikleri kapsamında
‘Moda Tasarım Sergisi’, minik ziyaretçiler için eğlenceli
aktiviteler de Palladium’da yer alacak.

Mall of İstanbul

2 Temmuz 2016 Cumartesi günü Mall of İstanbul’da
düzenlenecek ‘İstanbul Shopping Fest Efsane İndirim
Günü’nde 350 mağazada binlerce marka saat 21:0024:00 arasında çok özel fiyatlar ve indirim oranları ile
satışa sunulacak.
Mall of İstanbul, Efsane İndirim Günü’nde
saat 21.15’te Türkiye’nin en sevilen pop müzik
sanatçılarından Murat Boz’u da ağırlayacak.
Murat Boz açık hava konseri ile Mall of İstanbul
ziyaretçilerine keyifli bir yaz akşamı yaşatacak.
4 metrelik boyuyla Türkiye’nin en büyük Karagöz ve
Hacivat kuklalarının gösterisi, ünlü isimlerin rol aldığı
‘Hoş geldin Ramazan’ adlı ortaoyunu ve İstanbul’dan
Şarkılar Grubu’nun doğu ile batı kültürünü
harmanladığı müzik dinletisi Efsane İndirim Günü
kapsamında Mall of İstanbul’da sahne alacak etkinliler
arasında. Dans şovlarıyla beğeni toplayan MOİ Gösteri
Grubu da alışverişe eğlence katacak.
Kidz TV ekranlarından tanınan çocukların sevdiği
karakterler; Arı Maya, Alvin & Britany, Robin
Hood, Heidi ve Avrupa’nın en büyük kapalı eğlence
kolonisi MOİPARK’ın eğlenceli karakterleri de
festival kapsamında 16-24 Temmuz tarihlerinde
eğlenceye eşlik edecek. Ayrıca, İstanbul Shopping
Fest dönemi boyunca Mall of İstanbul’un ‘facebook.
com/mallofistanbul’ resmi Facebook hesabından
ve ‘mallof_istanbul’ resmi Instagram hesabından
düzenlenecek yarışmalar ile çeşitli hediyeler kazanma
şansı da yakalanabilecek.

Alışveriş tutkunları İstanbul Shopping Fest’i 1 Temmuz
Cuma günü şehrin merkezi Akmerkez’de Tea Party
Kortej Grubu gösterisi eşliğinde karşılama fırsatı
yakalayacak.

İstinyePark

İstanbul Shopping Fest boyunca İstinyePark’ta
çocuklara yönelik etkinlikler öne çıkıyor. AVM’nin
içinde yer alan Güzel Sanatlar Parkı’nda Temmuz
ayında çocukları hayal güçlerini besleyecek rengarenk
atöyleler bekliyor. Çocuklar, farklı dönemlerde ve
tarzlarda, büyük sanatçılar tarafından resmedilmiş
başyapıtlar ile tanışıyor, sanat tarihine damgasını vuran
bu eserleri özgürce yeniden yaratıyor.

ÖzdilekPark

Tüm alışveriş severlerin heyecanla beklediği İstanbul
Shopping Fest, ÖzdilekPark'ta eğlence ve keyif
dolu sürprizlere dönüşüyor. 1-31 Temmuz tarihleri
arasında, birçok sürpriz etkinliğin bir araya geleceği
ÖzdilekPark'ta, eğlence hiç bitmiyor. Eğlencenin
yanı sıra, ÖzdilekPark'taki mağazalar da, yapacakları
etkinlikler, indirimler ve sürprizlerle bu keyfi ikiye
katlıyor. ÖzdilekPark’ın nefes aldıran yemyeşil terasları,
festival boyunca en keyifli alışveriş molalarınızı
yaşamanızı sağlayacak. 3-9 yaş arasındaki çocuklar için
özel olarak dizayn edilen Playtime Çocuk Eğlence ve
Emanet Alanı’nda ise çocuklar vaktin nasıl geçtiğini
anlayamayacak.

Zorlu Center

Zorlu Center, İSF kapsamında modadan spora bir dizi
etkinliğe ev sahipliği yapacak. Açık Pazar’da ziyaretçiler,
pazara özel hazırlanan çadırlarda sergilenen birbirinden
renkli ürünler ile İstanbul Shopping Fest boyunca
12:00-21:00 saatleri arasında açık havada alışverişin
keyfine doyacak. Açık Pazar’da hiç bitmeyecek canlı
müzik performansları da ziyaretçilerine keyifli anlar
yaşatacak. Festival boyunca açık havada film keyfi
yaşatacak olan Zorlu Center son dönemde vizyona
girmiş büyük beğeni toplayan filmleri ücretsiz olarak
misafirleriyle buluşturacak. Ziyaretçiler aynı zamanda
dev ekranlarda Euro 2016 maçlarını da takip edebilme
fırsatı bulacak.

MALl&MOTTO / 29.Sayı / Temmuz 2016

Akasya
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LUFIAN STARCITY OUTLET’TE
İ

yi giyinmenin iyi yaşamak kadar incelikli
olduğunu fark edenlerin markası Lufian; yeni
mağazasıyla Starcity Outlet ziyaretçilerine hizmet
vermeye başladı.
Lufian'ın moda anlayışının ardında hayatın
ta kendisi var. Hayatın farklı anları için
çok seçenekli zengin koleksiyonlar, hayatın
koşuşturmacasını dengelercesine rahat tasarımlar,
hayatın zarafetine eşlik eden şık çizgiler, bazen
monotonluğa inat cesur ve iddialı renkler, hayatı
en ince ayrıntısına kadar dolu dolu yaşamak
isteyenler için özenle işlenmiş detaylardaki
ustalık...
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Kalıpların içine sıkışmaktansa kendi çizgisini
özgürce yaratmak isteyen, hayattan beslendiği
kadar hayatı beslemeyi de bilen, girdiği
her ortamda farklılığını cesurca ortaya
koymayı seven, rahatlıkla eleganlığı ustalıkla
harmanlayabilen erkeklerin tercihi Lufian,
açılışa özel indirim ve fırsatları ile Starcity’de sizi
bekliyor.
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FİT VE SAĞLIKLI BİR ANNE OLMAK İÇİN
KADIN VÜCUDU BESİNLERDEN NE İSTER?
Enerji İster: Ama kararında
Kadın bedeni yaşantısının her döneminde erkeklere kıyasla daha fazla yağ depolamaya
meyillidir. Ergenlik dönemi ile depolanmaya başlayan yağ dokusu yaş ilerledikçe enerji
alımına dikkat edilmediğinde şişmanlık riski oluşturur. Kadınlık hormonlarının yağ
depolama yetisini arttırması aslında metabolizma hızını da etkiler. Yağ hücreleri kas
hücrelerine kıyasla daha az enerji harcadığından ötürü kadın bedeni erkek bedenine göre
daha az enerji harcar yani kadınların metabolizmaları erkeklere nazaran yavaş çalışır.
Erkek kardeşiniz, babanız veya erkek arkadaşınız karşınızda sizin iki katınız kadar yerken
sizin sinirlerinizin bozulmasının da temel nedeni metabolik hız farkıdır.
Kadınsanız, vücudunuzun besinlerden istediği erkeklere kıyasla daha az enerjidir. Fakat
bu durum aç kalmanız veya 3 öğün salata yemeniz anlamına gelmez. Enerji ihtiyacınızın
doğru saptanması için özel teknikler kullanılmaktadır. Bir diyetisyenden yardım alarak
kişisel enerji ihtiyacınızı saptayabilirsiniz.
Kalsiyum İster: Hep Dikkat Gerektirir
Ergenlik çağında kemik gelişimi için son derece gerekli olan kalsiyum mineralini
kadın bedeni çok sever. Çünkü yaşa bağlı olarak artan kemiklerden kalsiyum
atımına DUR demesi gerekir. Ayrıca aylık periyotların sonlandığı dönemde
durum daha da kritik hale gelir ve kalsiyum atımı hızlanır. Kemik kırılmalarına
kadar varabilecek sağlık sorunlarından kaçınmak için vücudunuzun sesini
dinlemeniz önemlidir. Günlük beslenme planınızda 2 su bardağı süt veya
yoğurt ve 2 dilim peynir çeşitlerinden olmalıdır. Kadınlık sürecinde
kalsiyum desteğine gerek duyabileceğiniz dönemler olacaktır, bu süreçte
doktorunuzun önerdiği kalsiyum desteğini “önerilen” dozda ve sıklıkta
kullanmanız önemlidir.
Folat İster: Anne olmak isteyenlerden

Demir: Sağlıklı bir “IRON” lady olabilmek için

Gizem Şeber
Diyetisyen & Yaşam Koçu

Kadın vücudu aylık periyotlar sürdükçe demire daha fazla ihtiyaç duyar.
Çünkü bu süreçte vücuttan demir kaybı gerçekleşir. 19–50 yaş arası bir erkeğin
günlük demir ihtiyacı 8–10 mg iken, kadın bedeni günde 18 mg demir ister.
Erkekler düşük demir ihtiyaçlarını kolayca karşılar. Peki kadınlar? Kadın
bedeni, enerjiyi az demiri fazla isterken kendisini biraz çelişkili bir duruma
sokmaktadır. Fakat sağlıklı beslenme ile çelişkiyi ortadan kaldırmak yine sizin
elinizdedir. Kırmızı et ve diğer et grupları iyi demir kaynaklarıdır. Koyu yeşil
yapraklı sebzelerde, kuru baklagillerde, kuruyemişlerde ve yumurta da ise
vücutta daha zor kullanılan bir demir formu vardır. Bu demir formundan
maksimum fayda için yapmanız gereken bu besinlerin yanında bir miktar et
grubu besin ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyveleri tüketmenizdir.
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Kadınlık sürecinin en özel yolculuklarından biri olan gebelik
döneminde, kadın bedeni B grubu vitaminlerden biri olan folata
olan isteğini arttırır. Bu yoğun isteğin nedeni bebeğin sinir
sisteminin tam gelişmesini sağlamak ve onu sakatlıklardan
korumak amaçlıdır. Gebelerin günde 600 mikrogram, emzikli
kadınların ise günde 500 mikrogram folat alması gerekir. Gebelik
öncesi dönemde ve gebelik süresince folat desteği için bir doktora
danışmanız gerekir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagilleri
de sofra da ön plana çıkarın.
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Forum Gaziantep mutlu ederken kazandırıyor
Forum Gaziantep, düzenlediği kampanyalarla ziyaretçilerini mutlu
ederken kazandırmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanında düzenlediği
etkinliklerle de Gazianteplileri şaşırtan Forum Gaziantep’in sürprizleri
büyük beğeni topluyor.

G

aziantep’in gözde alışveriş ve eğlence
merkezi Forum Gaziantep, düzenlediği
kampanya ve etkinliklerle ziyaretçilerine
kazandırmayı sürdürüyor.
Alışveriş yaptıkça kazanacağınız, kazandıkça
eğleneceğiniz birbirinden özel etkinlikler
düzenleyen Forum Gaziantep, ziyaretçilerinin
kendilerini özel hissetmesi ve mutlu olması için
gereken tüm özeni gösteriyor.
Alışveriş merkezi içerisinde düzenlenen
etkinliklerle hem eğlenen hem de keyifli
mücadeleler yaşayan Forum Gaziantep
ziyaretçileri, gün sonunda birbirinden özel
sürpriz hediyelerin de sahibi oluyor.
Kentin dört bir yanına dağılan ve her köşeden
aniden çıkarak Gazianteplileri mutlu etmek için
çalışan Forum Gaziantep ekibi de, şaşırtmaya
devam ediyor. Gazianteplilerin güne motive
olarak başlamalarına olanak sağlayan Forum
Gaziantep ekibi, etkinlikleri ve sürprizleri büyük
beğeni topluyor.
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Forum Gaziantep’in sürprizleri, yıl boyunca
Gazianteplileri şaşırtmaya ve mutlu etmeye
devam edecek.
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RAMAZANDA SU TÜKETİMİNE DİKKAT

R

amazan ayının bu sene yılın en sıcak
aylarına denk gelmesi ile birlikte su
tüketimine daha fazla özen gösterilmesi
gerekiyor. Artan sıcaklıklar ile birlikte terleme de
artıyor ve vücut fazlasıyla sıvı kaybediyor. Uzman
Diyetisyen İpek Ağaca Özger kaybedilen sıvıları
yeterli su tüketimini sağlayarak yerine koymanın
sağlığımız açısından oldukça önemli olduğunu
belirtiyor.
Ramazan ayında gün içinde su
tüketilmediğinden, kişiler tarafından yeterli
miktarlarda su tüketimi gerçekleşmeyebiliyor.
Yeterli su tüketimini sağlamak için sahurda,
iftarda, iftar sonrasında yeterli miktarda su
içilmeli. Su ihtiyacı kişiden kişiye değişkenlik
göstermektedir. Sağlıklı bir yetişkinde ortalama
su ihtiyacı 2 lt. diyebiliriz. Yaz aylarında bu
miktar 3 lt.’ye kadar yükselebiliyor.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger
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Uzman Diyetisyen Özger 'sıvı alımı, su
tüketimine ek olarak diğer içecekler (çorbalar,
taze sıkılmış meyve suları, ayran, şekersiz
kompostolar, şekersiz limonata gibi) ve su
oranı yüksek besinlerin tüketimi ile birlikte
desteklenmelidir' diyor.
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Kent Meydanı alışveriş merkezi Mağaza
Müdürleriyle İftar sofrasında Buluştu

Kent Meydanı AVM yönetimi, bünyesinde
bulunan tüm mağaza müdürleriyle iftar
yemeğinde bir araya geldi.
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Tüm yönetim kadrosunun ve mağaza
müdürlerinin hazır bulunduğu iftar yemeği,
Cook Shop' ta yapıldı. Neşe, birlik ve beraberlik
duygularının tüm AVM yöneticilerini ve
müdürlerini sardığı gecede Kent Meydanı AVM
Genel Müdürü Cemal Tuzcuoğlu, katılan mağaza
müdürleri ve yönetimdeki arkadaşlarına teşekkür
etti. Tuzcuoğlu yemekte yaptığı konuşmada;
“Manevi duyguların yükseldiği bu ayda, birlik
ve beraberlik duygularını paylaştığımız bu
özel akşama katılarak bizleri çok mutlu ettiniz.
Yönetim olarak Ramazan vesilesiyle sizlerle iş
dışında da bir araya gelmenin mutluluğunu
yaşıyoruz” diye konuştu.
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GÜNLÜK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Yıllardan beri üzerinde en çok tartışılan
besinlerin başında süt ve süt ürünleri
geliyor. Az yağlı mı içelim yarım yağlı mı
içelim yoksa yağsız mı içelim…

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya son
yapılan araştırmalar ışığında sütle ilgili
doğrular ile ilgili bilgi veriyor;
Süt içerdiği süt şekeri, yağ ve protein
açısından çok faydalı bir besindir. Günlük
yemeklerinizde bulundurmanız dengeli
beslenme açısından çok büyük yarar sağlar.
Sütle ilgili yeni yapılan 16 araştırmanın
sonucunda tam yağlı süt ve süt ürünleri
kullananlarda obezite, diyabet ve kalp
damar hastalığı riski daha az bulundu.
Tam yağlı süt ürünlerinin bu şekilde etki
göstermesi sütün içindeki bütirat, fitanik
asit, trans palmitoleik asit ve konjuge
linoleik asit gibi faydalı yağ asitlerinden
kaynaklanıyor.
Tam yağlı sütün içindeki trans-palmitoleik
asit kan yağlarını azaltıyor, insülin direncini
düşürüyor. Diyabet gelişme riskini %60
azaltıyor.

Süt ürünlerinde bulunan Konjude linoleik
asit yağ yakımını hızlandırıyor. Kalp
hastalığı, diyabet ve kanser riskini azaltıyor.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya

Sütün içindeki bu iyi yağ asitleri mide
boşalma zamanını uzatarak tokluk hissini
artırıyor.
Harvard School of Public Healthdeki bir
araştırmaya göre günde 2 veya daha fazla
düşük yağlı süt ürünü kullanmak kısırlık
riskini %85’lere varan oranda arttırıyor.
Her gün düzenli olarak 3 bardak süt ve
ürünlerini içenlerde kemik erimesi riski
azalıyor.
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Tam yağlı süt ürünlerinde bulunan başka
bir yağ asidi olan Bütiratda bağırsak
hücrelerinde enerji dengelemesi yaparak
iltihaplanmayı azaltıyor. Bütiratın bu güçlü
etkisi özellikle Crohn Hastalarında kendini
gösteriyor. Günde 4 gram Bütirat verilen bu
hastalarda atak sayısını azaltıyor.
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Alışveriş Tutkunları İstanbul Shoppıng Fest’i

Akmerkez alışveriş merkezi’nde Karşılıyor

İ

stanbulluları hem alışveriş hem de eğlence
ile buluşturan İstanbul Shopping Fest bu yıl
1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Alışveriş tutkunları İstanbul Shopping Fest’i
1 Temmuz Cuma günü şehrin merkezi
Akmerkez’de Tea Party Kortej Grubu gösterisi
eşliğinde karşılama fırsatı yakalayacak.
Profesyonel sirk performansçıları ve
müzisyenlerden oluşan Tea Party Kortej grubu
ilk defa görülecek yeni yeşil kostümleri ve eşsiz
gösterisi ile açılış kutlamalarına renk katacak. 5
müzisyen ve 7 sirk dansçısından oluşan Tea Party
ekibi, kortej süresince akrobatik gösterileriler de
sunacak. Tüm ziyaretçiler ve çocuklarla birlikte
Akmerkez’de giriş katından başlayan kortej
marşlar eşliğinde tüm katları dolaştıktan sonra
Etiler kapısından sokağa taşacak.
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Bu sene altıncısı düzenlenen festival kapsamında
Akmerkez de birçok etkinliğe ev sahipliği
yaparak, ziyaretçilerine benzersiz alışveriş
fırsatları sunacak.
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Yemek Yeme Arzusunu Kontrol Etmenin 6 Yolu!

B

Nazlı Acar
Diyetisyen

1-Öğün Atlamayın: Öğün atlamamak, pek
çok konuda farklı fikirlere sahip olan tıp
dünyasının üzerinde tamamen uzlaştığı
en önemli kurallardan biri çünkü öğün
atlamak, kilo artışına sebep olmakta. Uzun
süre aç kalmak kan şekerinizi düşürür.
Bu uzun süreli açlık nedeniyle, vücut
fonksiyonlarının devamı için gerekli olan
enerjiyi yüksek kalorili, şekerli yiyeceklerden
almak için büyük bir istek duyarsınız. Bu da
gerektiğinden fazla enerji almanıza sebep
olur. Sonuç: Giderek artan vücut ağırlığınız!

ariatrik Lab’ın uzman diyetisyenlerinden
Nazlı Acar, yaza formda girmek için tüm
dikkatimizi kilomuza yönelttiğimiz şu
günlerde, aşırı yemek yeme arzusunun hangi
sebeplerden kaynaklandığına dair bilgiler
vererek, nasıl kontrol edeceğimiz konusundaki
önerilerini anlattı.

2. İşlenmiş Ürünleri Tüketmekten Kaçın:
Ekstra tuz, baharat ve şeker ilave edilmiş,
işlenmiş ürünlerden uzak durun. Bu tarz
işlenmiş ürünler, tekrar tekrar aklınıza gelip
yemek yeme arzusunun doğmasına neden
olur. İşlenmiş gıdalar yerine; taze meyve ve
sebzeleri ve düşük kalorili gıdaları tercih
etmek çok daha faydalı bir tercih olacaktır.

Diyetisyen Nazlı Acar, “Sağlıklı beslenme
programları ile ideal ağırlığa ulaşmış fakat
yemek yeme arzusu (craving) nedeniyle
yeniden kilo olmaya başlayan pek çok kişi var.
Ne yazık ki, aşırı yeme arzusu, katı diyetleri
sonlandıran veya sağlıklı yaşam programlarını
çöpe attıran en büyük etken” diyor. Acar’a
göre, yemek yeme konusunda oluşan karşı

3. Stresini Kontrol Et: Stres altında olmak,
yemek yeme arzusunu arttıran bir faktördür.
Eğer stresinizi kontrol altına alabilirseniz
yüksek kalorili yiyecekleri de arzulamazsınız.
Stres altındayken en çok tüketilen
yiyeceklerin pizza, cips ya da abur cuburlar
olduğu düşünülürse, stres kontrolünün
beden-kitle indeksindeki önemi bir kez daha

anlaşılır. Müzik dinlemek, spor yapmak
ya da en azından derin nefes alarak zihni
sakinleştirmek, hem stresi dengelemede hem
de hayatınızı güzelleştirmek konusunda daha
iyi alternatiflerdir.
4. Dikkatini Dağıt: Gerçekten aç mısın yoksa
o yiyeceği mi arzuluyorsun? Eğer istediğin
şey; çikolata, pizza, hamburger veya çikolatalı
bir içecekse aslında aç olmadığına sadece
yemek yeme arzusunun etkisine kapıldığına
emin olabilirsin. Şimdi yapman gereken
tek şey, 10 dakika boyunca başka herhangi
bir şey düşünmek çünkü bu isteğin sadece
10 dakika sürer. Bu süreyi bir işe konsantre
olarak, arkadaşlarınla sohbet ederek ya
da çıkıp açık havada biraz yürüyerek
atlatabilirsin.
5. Biraz Mola: Yorgun olduğunuzda yeme
arzusu daha da yükselir. O nedenle yüksek
kalorili, karbonhidratlı yiyecekleri yeme
isteğiniz olduğunda, işinize ya da odaklanmış
olduğunuz şeye 10-15 dakika kadar ara verin
ve craving ile savaşın!
6. Düzenli Egzersiz Yapın: Egzersiz sadece
fit olmak için yapılmaz aynı zamanda
sizi rahatlatır ve zindelik sağlar. Stres
hormonlarınızı baskılar ve bu da kendinizi
iyi hissettirir! Böylece hayatınızın kontrolünü
daha kolay elinize alırsınız.
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konulamaz arzunun 7 sebebi şöyle:
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GULET MASTER İLE ROTANIZI SİZ BELİRLEYİN
Lüks guletleri kiralama imkânı tanıyan Gulet Master, birbirinden farklı kiralama
seçenekleriyle bu yaz sizi maviyle yeşilin buluştuğu koylara götürüyor. Gulet
Master, şehrin kalabalığından sıkılıp, Akdeniz kıyılarında eşsiz bir tatil deneyimi
yaşamak isteyenlere farklı rotalar sunuyor.

İ

ngiltere’de en güvenilir gulet tatili
markalarından Gulet Bound LTD. firmasına
ait olan Gulet Master, tatilini farklı kılmak
isteyenlere internet üzerinden gulet kiralama
hizmeti veriyor. Gulet Master ile Türkiye,
Yunanistan ve Hırvatistan’ın; Bodrum, Marmaris,
Göcek, Fethiye, Rodos, Kos, Mikanos, Santorini,
Dubrovnik, Splitn şehirlerine dilediğiniz
uzunlukta turlar düzenleyebilir tatilin keyfini
çıkarabilirsiniz.
Tatilinize dair bütün ayrıntıları siz belirleyin
Gulet Master, mavi ve yeşilin buluştuğu en
güzel koylarda tatil yapmak isteyenlere, 2 kişilik
gruplardan 32 kişilik gruplara kadar gulet
kiralama hizmeti veriyor. Gulet Master, lüks
araçlar ile gerçekleştirdiği hava alanı transferiyle
uçaktan indiğiniz an eşsiz bir tatile başlamanızı
sağlıyor.
Özgürlükçü ruhlara hitap eden bir gulet ile her
gün başka bir koyda uyanabilir farklı şehirlerin
keyfini çıkarabilirsiniz. Belirlediğiniz rotada
kendi seçtiğiniz müziklerle dans ederken,
isteğinize bağlı olarak sizler için düzenlenecek
özel gecelerle de eğlenebilirsiniz.
MYBA kontratıyla 7/24 hizmetinizde
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Gulet Master, profesyonel ve etik standartları
teşvik amacı ile kurulan, dünya çapında kabul
gören MYBA kontratına sahip. Müşterilerin
ihtiyacına en hızlı ve kolay ulaşabilecekleri
şekilde cevap veren Gulet Master, web sitesinde
gerçekleştirdiği anlık güncellemelerle de müsait
guletlerin 7/24 incelenmesini sağlıyor.
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Bütün kontrolün sizde olduğu tatile dair
ayrıntılara www.guletmaster.com sitesinden
ulaşarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz..
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AMELİYATSIZ YÜZ GERMEDE
DEVRİMSEL YÖNTEM: “DİNAMİK ASKI”

A

ğırlıklı olarak yüz germe ameliyatları ile
düzeltilen sarkmalarda cerrahi operasyon
istemeyen hastalar için ameliyatsız devrimsel bir
yöntem geliştirildi.
Fransa'da geliştirilen bir yöntem olan “Dinamik
Askı Yöntemi”; “Dinamik askı özelliğine sahip
esnek askılarla yüzün mimik hareketlerine
uyarak gevşeyen, ifade bozukluğu ve çekilmeler
yaratmadan deformasyonların düzelmesini
sağlayan kalıcı bir yüz germe yöntemi”
olarak tanımlanıyor. 4-6 yıla kadar uzayan
kalıcılığının olduğu söylenen bu yöntem ameliyat
gerektirmiyor.
A Plus Poliklinik doktorlarından.Op. Dr. Aslı
Şimşek; ‘Gençlik ve güzellikte olduğu gibi,
yaşlanmanın da ilk ipuçlarını yüzümüz ele verir.
Yaşlanmaya dair ilk değişimler yüzümüzde
görülmeye başlar. Şuana kadar onlarca cerrahi
yöntem geliştirildi ancak ameliyatsız yöntem ile
mimikleri kaybetmeden yapılabilecek müthiş

devrimsel bir yöntem Dinamik Askı’ diyor.
Op. Dr. Aslı Şimşek, bu yöntemin yüzde yer
alan kas ve yağ dokusu ile uyumlu çalışabilecek
esneklikte ve yüz ifadesini bozmadan, günlük
hayatta fark edilmeyen bir yöntem olduğunu
ifade ediyor. Dinamik askı yöntemi ayrıca yüz
felci geçiren hastaların da yüz asimetrilerinin
dinamik olarak düzeltilmesi için de kullanılıyor.
Uygulama lokal anestezi ile yapılıp, yaklaşık 3045 dakika sürüyor. Yüzde ve vücutta yaptığımız
analiz ve uygulama tasarımına göre dinamik
askılamayı yapacak esnek tutucu ipler cilt
altından ilerlenerek doğru yerlere oturtulup,
gerilerek bırakılıyor.. Yüz çalışmalarında
tutunma alanı olarak saçlı deri altı kullanıldığı
için dikiş gerekmemektedir. Bu arada
hissedilecek hafif ağrı, ağrı kesici ilaçlarla kolayca
yatıştırılabilmektedir. Hasta günlük hayata hemen
dönebilir. Uygulama kolay, acısız ve günlük
yaşamı etkilemeyecek şekilde gerçekleşiyor. Her
yaş ve her düzeydeki sarkma için yapılabilir.
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Op. Dr. Aslı Şimşek
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Rolls-Royce Dawn
tÜRKİYE’DE!
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Rolls-Royce yeni modeli olan Dawn’ı tanıttı

İ

İlk olarak 1904 yılında ortaya çıkan Rolls-Royce,
iki farklı kişinin ismiyle ortaya çıktı. Arka arkaya
iki, üç, dört ve altı silindir olarak üretilen RollsRoyce modelleri, ustalık alanında da çığır açmaya
devam ediyor. Süper lüks üretici şu an Wraith,
Ghost, Ghost Extended Wheelbase, Phantom,
Phantom Extended Wheelbase, Phantom
Drophead Coupé and Phantom Coupé ve Dawn
olmak üzere sekiz farklı model sunuyor.
Türkiye’de de İngiliz marka Rolls-Royce Dawn
modelini beğeniye sundu. 1940 ve 1950’lerden
ilham alınarak geliştirilen model, geliştirilirken
üstü açık otomobillerden ilham alındı. Marka
tasarımcıları, aracın tasarım dili dünyasına uyum
sağlayarak, dört koltuklu süper lüks üstü açık
otomobili de marka bünyesine dahil etti. Dawn,
dünyadaki en eşsiz üstü açık araç deneyimini
sunan zarif ve yeni bir otomobil olarak otomobil
severlerin karşısına çıktı.
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ngiliz otomobil markası Rolls-Royce, yeni
modeli olan Dawn’ı görücüye çıkardı. Tüm
dünyada sadece 150 adet üretilecek olan aracın
fiyatı 950 bin dolar olacak.
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2.5 TON AĞIRLIĞINDA
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Araç çok katmanlı açılır bir kumaş tavana sahip,
süper lüks markanın, dördüncü özgün modeli
olan Dawn, kendine özgü tasarım anlayışıyla tüm
dikkatleri üstüne çekiyor. Bizim de İstanbul’da
inceleme fırsatı yakaladığımız model, turbo
motoruyla dikkat çekiyor. Aracın boyutlarına
bakacak olursak uzunluğu 5.28 metre, genişliği
1.94 metre ve yerden yüksekliği ise 1.50 metre
olarak kayıtlara geçmiş. 3.11 metrelik aks
mesafesine de sahip olan model, 2 bin 560
kilogram ağırlığında.
Dawn’ın kalbinde yer alan 6.6 litrelik V12 motor,
aracı hareket ettirmede zorlanmıyor. 5250d/d’dan
itibaren 570 beygir güç üreten model,
1500d/d’dan itibaren 780 Nm’lik torka sahip.
0’dan 100 kilometre hıza 4.9 saniyede ulaşan araç,
maksimum 250 kilometre hız yapıyor. Araç 100
kilometrede ortalama 14.2 litrelik yakıt tüketimi
gerçekleştiriyor.
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Şehir içinde bu tüketim oranı ise 20 litrelere
kadar çıkıyor. Rolls-Royce’un Dawn modeli
tüm dünyada global olarak 150 adet üretilecek
ve aracın fiyatı ise 950 bin dolar olacak. Dawn
lansmanına özel olarak katılan Rolls-Royce
merkezinden gelen bir ahşap uzmanı, Goodwood
imalat fabrikasında uygulanan ince işçiliği
göstererek tanıttı. Rolls-Royce Motor Cars
Istanbul’un sahibi Artuğ Aysal, “Bir otomobili
kişiselleştirmek için neredeyse sınırsız fırsatlar
sunan ısmarlama programı, müşterilerimize
oldukça duygusal bir satın alma sebebi sunuyor.
Aslında otomobil sahibinin istek ve hayallerini
gerçekleştirmek için çalışmak bizim için oldukça
değerli ve tatminkar bir şey” dedi.

İNDİRİMLERİ takip etmesemde etmek zorunda bırakıyorlar :)
Büyüdüm .. Hisler melodilere melodiler sözlere
dökülmeye devam ederken birgün aile dostumuz
Gezegen Mehmete bestelerimden birini dinlettim
ve beni sevgili Samsun Demir'e yönlendirdi .
Bulustuk ve Samsun bey bestelerimin içinden
“Ara Ne Olursun” şarkısını seçti ve Enbe
orkestrasında Mustafa Ceceli aranjörlüğünde
şarkımız yerini aldı. Daha sonra Mustafa beyin
fikriyle Levent Yükselin "Tuvana" şarkısını
coverladık ..
İlerleyen günlerde müzikle ilgili daha yoğun
bir çalışman olucak mı?
Hayırlısıyla olmasını istiyorum.. Bununla ilgili
Samsun beyle fikir alışverişi halindeyiz.
Bir günün nasıl geçer?

Röportaj : Burçin Sel
Sevgili Tuvana Türkay küçük yaşta reklam
filmlerinde oynayarak başladığın oyunculuk
serüveninde bugünlere nasıl geldin? Kısaca bu
hikayeni bize anlatır mısın?
İlk okulda olduğum için sadece reklamlarda
oynayabildiğim zamanlardı. Çocuk oyuncuların,
çoğunlukta olduğu rahat bir zaman değildi.Sektör
ebeveynler için ürkütücüydü bile diyebilirim .
Herkes çocuğunun mutlaka sabit bir iş yapması
için yatırımlar yaparken ben oyunculuk hayaliyle
yatıp kalkıyordum. Annem hiçbir yeteneğimi
ve isteğimi göz ardı etmedi , elini omzumdan,
duasını yolumdan bir gün eksik etmedi.
Derken reklamlar okulumu aksatmadan devam
etti akabinde şuan hala çalışmakta olduğum
menajerimle yollarımız kesişti ben bir oyunculuk
okuluna yazıldım o zaman lisedeydim okul
bitince “Ayrılık” dizisine başladım ilk başrolümdü
ve evimden 17 yaşımda ilk ayrı kalışımdı. 6 Ay
Gaziantepte yaşadım. İşimiz filistini anlatırken
mavi marmara olayı olmustu dizide israil
tarafından birçok tepki çeken sahne olunca da
işimiz son buldu. Fakat oyunculuk kapısı o andan
itibaren benim için aralanmış oldu.
Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği
sana ait olan "Ara Ne Olursun" isimli parçanla
yer aldın. Peki müzik hayatına nasıl girdi?
Müzik hayatımda hep vardı , kendimi bilmezken
müzik yapmaya başladım desem yeridir ..
Okuldan eve gelir küçük klavyemde besteler
yapardım , kızdığım öğretmenlerimden hıncımı
alma şeklim biraz sanatsaldı. Annem küçük
parmaklarıma klavyemin küçük geldiğini
görünce daha büyük bir klavye aldı sonra
yaşadığım herşeyle ilgili beste yapar oldum.
8 -10 yaşındaki bir çocuk için fazla duygusal
melodik yapılar çıkaran bir ruha sahiptim.

İşim yoksa bütün gün evdeyimdir , spora giderim
,spora gitmeye üşenirsem özellikle kış aylarında
portmanto görevini üstlenen koşu bandına
çıkarım , arka arkaya birsürü film izlerim (işim
gereği değil , sevdiğim için ) köpekten başka her
canlıya benzettiğim "küçümenlerim" dediğim
köpeklerim ve kedimle uğraşırım . Onları
kendimle beraber yürüyüşe çıkartırım .. Yemek
yapmayı cok severim kendim katıp karıştırıp yeni
yemek tarifleri bulmaya çalışırım , ev halkı evden
dışarı çıkmak gibi "aykırı" bir hareket yaparsa
onlara dahil olurum :)
Alışveriş merkezlerine gidiyor musun?
Gidiyorsan en çok tercih ettiğin avm hangisi?
Gitmez miyim onlar benim yağmurlu
havalarda kaçış noktalarım çok sevdiğimi
söyleyemeyeceğim ben biraz açık hava
sevenlerdenim. Alışveriş yapacaksam bile
açık caddeleri ,sokakları tercih ederim .. Fakat
zamanım yoksa herseyi daha kolay bulabilmek
adına avm’lerden alışveriş yaparım . Bütün
sinemalar avm'lerde olduğundan ister istemez
uğrak noktam.
Kıyafetlerinde olmazsa olmazın nedir?
Rahatlık. Kendimi rahatsız hissettiğim hiçbir şeyi
galalarım dışında giyinmem.
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Spor şık , bazı günler kendime hiçbir şeyi
yakıştıramam ve bütün dolap yatağa dökülür
( ya ben giyinmeyi unuttum heralde ) dediğim
noktada annem veya ablam duruma el koyar...
Neyi asla giymezsin?
Burun ve topuk bölümü aynı hizada topuklu
ayakkabı giyinmem, yuvarlak burunlu ayakkabı
giyinmem, çok kısa giyinmem, çok açık
giyinmem, çok bol asla giyinmem çünkü çabuk

Tuvana Türkay
kilo almama neden oluyor hatta kilo aldığımı
hissettiğim anda dar ne varsa onları giyinirim ki
göz görsün gönül katlanamasın , bünye tehlikenin
farkına varsın :)
Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?
Sol kulağımda 3 delik var ve değişik değişik kendi
kombinlediğim küpelerim var onları sürekli
takıyorum ama sağ kulağıma küpe takmam .
Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?
Siyah ve beyaz :) tamam onlar renk bile değil
diyebilirsin alternatif olarak en çok bordo var ..
Alışveriş yapmayı sever misin? Kiminle
alışverişe çıkarsın?
Alışveriş yapmayı kendimi mutsuz hissediyorsam
kendi başıma kalmak için, terapi için yaparım ..
Onun dısında annem veya ablam bana alsın ben
giyiniyim veya birinin üstünde görüp beğeniyim
öyle alıyım durumu var bende. Mağaza spotları
beni yoruyor. Kendimi yapacak daha önemli
işlerim var hissiyatına sokuyorum :)
İndirimleri takip ediyor musun?
Takip etmesem de etmek zorunda bırakıyorlar
:) telefonum ,numaramı vermediğime emin
olduğum ve numaramı nereden bulduklarına
bir türlü anlam veremediğim bir sürü mağaza
tarafından indirim mesajlarıyla kâfi derecede
meşgul oluyor.

ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak.
Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız
bir dönem. Bazı paslaşmalar sonucunda hafta
ortasında istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.
Çevrenizle sürekli inatlaşmanız yüzünden, çelişkili duygular yaşıyorsunuz. Bazen siz de çaresiz kalıyorsunuz... Yakın dostlarınızla duygusal
paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınız sizi arayabilir,
İletişim konusunda yoğunluk söz konusu olacak . Geçmişte yaşadığınız bir olayı yeniden irdeleyerek, o zaman göremediğiniz detayları bu
dönemde fark edebilirsiniz. İletişim yoğunluğu
yaşadığınız bir dönem içindesiniz.
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Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Olayları
herkesten farklı algılamanız yüzünden çalışmalarınıza, farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz.
Uzun zamandır yapmayı planladığınız konuşmayı artık yapmalısınız. Çevre ilişkilerinizde
oldukça akıllısınız. Ortak dostlarınızla birlikte,
iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Kazançlarınızı arttırma konusunda
her zaman farklı idealleriniz var ve hiç kimsenin
denemediği olaylarla gündeme geliyorsunuz.
Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine
ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı
önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Bir çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza
çıkabilir.

BOĞA
İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı
tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde
olabilir. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin
iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez
oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız. Sistemli ve güvenli bir çalışma şeklini tercih ettiğiniz zaman, işinizde daha kısa
zamanda başarılı oluyorsunuz. Arkadaşlarınızla
vakit geçirmeye özen gösteriyorsunuz. Yaşama
hep belli duygular çerçevesi içinde bakmanız
sizi olumsuz etkiliyor. Maddesel özgürlüğünüz
için, her türlü şartları kendinize hedef olarak
belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal
olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz.

ASLAN
Ailenizin sorunlarının gündeme gelmesi söz
konusu. Diğer konuları arkaya atarak odaklaşmanız gereken konuları iyi belirlemelisiniz.
İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz.
İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü
bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların
temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı
amaçlıyorsunuz.. Ataklık gerektiren düşüncelerinizi pratiğe geçirme planları içindesiniz. Sizi
zorlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.. Yakın arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir hafta. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri
olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Yaşam kalitenizde çıtanız yükselirken, yeni dostlarınızın da katkılarını
unutmamalısınız.

İKİZLER
Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Kendinize
güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız. Maddi
konular sizin için her zaman çok önemli sizde
biliyorsunuz. Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. Çalışma hayatınızda işbirliği sizin için çok önemli. Grup çalışmalarınızda
çok başarılı olduğunuz bir dönem... Yaşam sürekli değişiyor ve sizin doğrularınızla yaşamaya
çalışıyor olmanız son derece olumlu. İş yaşantınızda önem verdiğiniz tek şey, kendinizi mutlu ve huzurlu hissetmek. Bunu başaracaksınız.
Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok.

BAŞAK
İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin yapıcı davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Merkür’ün
konumu size daha disiplinli davranmanızı
tavsiye ediyor. Kararlı davranmanız gereken
olayların siz sunacağı avantajları görecek ve
davranışlarınızı daha iyi yönlendireceksiniz.
Duygusal konularda kafanız her an karışabilir.
İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz
köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönem
karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda
çekimser davranarak, biraz daha beklemeyi
tercih etmelisiniz. Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.

Duygularınızda belli bir disiplin var. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza dikkat ediyor ve onların
fikirlerine önem veriyorsunuz. Çevrenizde bazı
fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Bazı
önerilerin sizin için önemli değerlendirmelere
neden olacağından emin olabilirsiniz. Sonuç
sizin lehinize gelişecek. Maddi konularla ilgili
düşünceleriniz, bir çok aktivitenin önüne geçebilir. Bu hafta, değişik arayışlar içindesiniz.
Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan
çalışmayı, bulmaya çalışıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin
etmeyebilir. Canlı ve dinamik yapınıza uygun
ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon
gücünüz iki katına çıkıyor.

OĞLAK
İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü
birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yaşam pencerenize açılan bütün
güzelliklere önem vereceksiniz. Fakat, bu arada
güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Maddi konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. İstem dışı gelişmelere şahit
olabilirsiniz. Yapmanız gereken davranış biçimi,
olayları olduğu gibi kendinize özgün bir yorumla değerlendirmeniz. . İnatçı tavırlarınızı ortaya
koyacak ve kendi bildiğiniz konularda, taviz
vermeden çalışmak isteyeceksiniz. Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak
çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşler veya
akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir.

AKREP
İletişim konusunda çıkan aksilikler canınızı sıkacaktır. Fakat, şans sizi desteklemeye devam
ederken; motivasyonunuzu koruyarak, pes etmeyeceksiniz... Başlayacağınız yeni bir iş için,
kendinizi kısıtlayacak sınırlar koyun. Çünkü, aile
bireyleri ile tartışmak için, bir çok nedeniniz
olacaktır. İşinizi severek yapıyorsunuz. Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz
performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle
aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal
aktivitenize olumlu yansıyacak ikna yeteneğinizin yüksek olduğu bir dönemsediniz. Neptün ,
kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerlerken, sizin
hareketli ve çalışkan yönlerinizi daha da geliştiriyor. Düşüncelerinizde daha fazla esneklik
görülecek.

KOVA
Tutkularınızın ön planda olacağı bir dönemdesiniz... Ortak çalışmalar içinde olacaksınız. İletişim konusunda engel tanımıyor ve ulaşmak
istediğiniz kişilere gereken mesajı veriyorsunuz. Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların
gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde
gerçekleşecektir. . Çalışkanlığınızla ve disiplinli
yapınızla göz dolduracaksınız. Başarıyı size geç
fakat kalıcı bir şekilde verecektir. Fakat mesleki
yaşamınıza verdiğiniz önem içerisinde, aile bireylerine de zaman ayırıp, ısrarlı taleplerine kulak vermelisiniz. Sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Partnerinizin sizinle
aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir.

YAY
Oldukça dikkat çekici olduğunuz bir döemdesiniz.. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz
etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön
plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu
yenmelisiniz.. Kişisel hırslarınızı ön plana çıkarmaktan korkmamalı ve olayların üzerine gitmelisiniz. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi
yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz.. .Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.
Katılacağınız toplantılarda eski dostlukların konuşulduğu ortamlarda nostaljik duygular yaşayabilirsiniz. Bu hafta bazı konularda çevrenizin
, fikirleri söz konusu olacaktır. Karşılıklı çatışma
içine girmeden sonuca gitmeyi denemelisiniz.

BALIK
Hiç kimsenin siz yaklaşmasına izin vermiyorsunuz. Kendi doğrularınıza güvendiğiniz için,
çevrenizle bazı pürüzler yaşamanız muhtemel.
Bilinç altınız maddi kaygılarla dolu ve sorunlarınızı paylaşmak adına verdiğiniz çaba başarıyı getirecek. Duygusal konularda beklediğiniz
performansı alacaksınız. Her şeyi çok çabuk
kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyor ve onunda size
ayak uydurmasını bekliyorsunuz. İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı
prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır.
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FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NO
1
NO
21
32
43
54
65
76
87
98
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

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

20 Marmara Forum
NO

TIWITTER

ANKARA

BEĞENİ
390.562
384.282
299.464
250.644
228.493
202.397
180.273
114.839
104.502
100.474
99.283
92.784
88.014
87.107
81.061
76.640
76.479
70.111
64.689
60.881

BEĞENİ
185.909
TAKİP
146.257
73.104
74.075
54.812
60.857
54.699
56.167
34.266
55.207
34.223
44.412
18.996
40.620
16.613
38.239
12.041
34.399
10.760
27.749
9.463
22.423
8.445
20.555
8.317
19.910
7.929
18.000
6.206
17.084
5.726
16.713
5.592
15.699
5.315
15.081
5.008
14.100
4.879

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

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

NO
1
NO
21
32
43
54
65
76
87
98
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

TIWITTER
DİĞER
Mavibahçe AVM
ANKARA
Forum
Gaziantep
ANKAmall
Forum
AntaresKayseri
Terracity
Bilkent Center
Forum
Mersin
Tepe Prime
Avenue
Espark
Kentpark
Forum
Trabzon
Nata Vega
Outlet
Gebze
Cepa Center
MarkAntalya
Armada
Antalya
Atlantis Migros AVM
Park
Afyon
Gordıon
Özdilek
Park Antalya
Acity Outlet
Forum
PanoraBornova
Point
TaurusBornova
Konya
Kent Plaza
365 AVM
Prime
Mall
Arcadium Gaziantep
Deepo
Outlet Center
Next Level
Sanko
ForumPark
Ankara Outlet
Forum
Çamlık
Anatolium Ankara
Novada
Outlet Söke
Gimart Outlet

4.657

20 Podium Ankara AVM

TAKİP

NO

INSTAGRAM
DİĞER

BEĞENİ
185.909
146.257
74.075
60.857
56.167
55.207
44.412
40.620
38.239
34.399
27.749
22.423
20.555
19.910
18.000
17.084
16.713
15.699
15.081
14.100

BEĞENİ
175.099
TAKİP
124.256
8.927
121.977
7.220
117.372
6.128
111.617
5.134
101.958
4.853
100.180
4.216
99.509
3.790
93.396
2.862
83.518
2.738
80.650
2.612
74.867
2.216
72.112
2.141
62.441
1.972
61.992
1.931
58.728
1.893
56.991
1.669
51.616
1.502
49.599
1.228
48.676
1.163
854

TAKİP

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

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

BEĞENİ
185.909
146.257
74.075
60.857
56.167
55.207
44.412
40.620
38.239
34.399
27.749
22.423
20.555
19.910
18.000
17.084
16.713
15.699
15.081
14.100

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

TAKİP
8.927
7.220
6.128
5.134
4.853
4.216
3.790
2.862
2.738
2.612
2.216
2.141
1.972
1.931
1.893
1.669
1.502
1.228
1.163
854

INSTAGRAM
NO

ANKARA

BEĞENİ

17
18
19
20

Akasya Acıbadem
Sapphire Çarşı
Mall Of Istanbul
Tepe Nautilus

76.479
70.111
64.689
60.881

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
20

DİĞER
Mavibahçe AVM
İSTANBUL
Forum
Gaziantep
City'S Nişantaşı
Forum Kayseri
Özdilek
Park İstanbul
Terracity
Kanyon
Forum Mersin
Galleria
İstanbul
Espark
Buyaka
Forum Trabzon
Capitol
Gebze Center
Viaport
Outlet
MarkAntalya
Trump
Antalya Migros AVM
İstinyepark
Park Afyon
Astoria
ÖzdilekAcıbadem
Park Antalya
Akasya
Forum Bornova
Sapphire
Çarşı
Point Bornova
CanPark
Ümraniye
Konya Park
Kent Plaza
Arena
Prime Mall Gaziantep
Vialand
DeepoCenter
Outlet Center
Zorlu
Sanko ParkAtaşehir
Palladium
Forum Çamlık
Viaport
- Marina
Novada Outlet Söke
Kozzy
Marmara Forum

BEĞENİ
175.099
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
20

DİĞER
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
City'S Nişantaşı
Malatyaİstanbul
Park
Forum
Espark
M1
Meydan Ümraniye
Antalya Migros AVM
Viaport-Marina
Forum Gaziantep
Torium
Forum Mersin
Akasya
Acıbadem
PalladiumPark
Antakya
Maltepe
AVM
Outlet CenterOutlet
İzmit
Viaport-Asia
Zafer Plaza
İstinyepark
Sanko Park
Viaport
Venezia Outlet
Agora
AVM
Starcity Outlet Center
Ceylankaravil
Atlaspark
avmPark
Yeşilyurt
AVM
Zorlu
Center
Capacity

TAKİP
11.882
BEĞENİ

NO

DİĞER

124.256
73.104
121.977
54.812
117.372
54.699
111.617
34.266
101.958
34.223
100.180
18.996
99.509
16.613
93.396
12.041
83.518
10.760
80.650
9.463
74.867
8.445
72.112
8.317
62.441
7.929
61.992
6.206
58.728
5.726
56.991
5.592
51.616
5.315
49.599
5.008
48.676
4.879
4.657

7.494
14.557
5.697
11.698
4.799
10.431
4.597
8.567
4.586
8.240
4.180
6.276
3.770
6.181
3.494
6.062
3.135
6.059
2.857
4.488
2.767
4.269
2.475
4.211
2.427
4.201
2.191
3.487
2.149
3.437
2.142
3.371
2.126
3.269
2.056
3.240
2.052
2.923
2.862

BEĞENİ

18
17
19
18
20
19
20

Park
Vera Ataşehir
Palladium
Tepe
Prime
Avenue
Viaport
- Marina
Bilkent
Kozzy Center
Marmara Forum
TIWITTER

15.699
5.315
15.081
5.008
14.100
4.879

NO
1
NO
21
32
43
54
65
76
87
98
10
9
11
10
12
11
13
12
14
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YANLIŞ DİYET UYGULAMALARI SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Birçok hatalı beslenme düşüncelerinden bir
diğeri ise kilo vermek için aç kalmak gerektiği
düşüncesidir. Kilo vermek için aç kalmak
gerekmiyor. Aksine vücudu azar azar ve sık sık
doyurarak, hem metabolizma hızlandırılmalı
hem de kan şekerinin ani iniş ve çıkışlarına engel
olunmalıdır. Uzun süre açlıkta ise vücut, kendini
kıtlıkta gibi düşünür ve bir yiyecek tüketiminde
onu daha fazla depolamaya meyil gösterir. Bu da
aç kalınarak verilen kiloların nasıl fazlasıyla geri
alındığının bir açıklamasıdır.
Mucize diyet var mı?
Kilo vermek, sanıldığı gibi vücut için kolay bir
süreç olmayıp, hızlı zayıflamak için mucizevi
bir formül yoktur. Tek besine dayanan ve çok
düşük kalorili diyetlerin mucizevi bir çözüm
gibi sunulması ve kısa sürede fazla kilo kaybı
sağlaması nedeniyle zayıflamak isteyenlerin
tercihi olabiliyor. Şok diyetlerle kısa sürede kilo
verilse de kalıcı kilo kontrolü sağlanamayacağı
gibi, sürdürülebilirliği de olmadığından verilen
kilolar misliyle geri alınıyor.
Yanlış diyetler ruh sağlığını tehdit ediyor!

Büşra Sağıroğlu
Koç Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni
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oç Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Büşra
Sağıroğlu hızla kilo vermek için yapılan
yanlış diyet ve beslenmenin verilen kiloların
ileride alınmasına neden olduğuna dikkat
çekiyor. Sağıroğlu; “Beslenme konusunda bilgi
kirliliği var. Bu yanlış bilgiler insanların beslenme
davranışını olumsuz etkiliyor. Kilo vermek için
aç kalmak gerekmiyor. Aksine vücudu azar
azar ve sık sık doyurarak, hem metabolizma
hızlandırılmalı hem de kan şekerinin ani
iniş-çıkışlarına engel olunmalı. İnsanlar yanlış
diyet uygulamaları ile vücut dengelerini ve
psikolojilerini bozuyorlar” dedi.
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Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kısa sürede
hızlı kilo vermek isteyenler, uyguladıkları çeşitli
diyetlerle farkında olmadan sağlığını tehlikeye
atabiliyor. Günümüzde yanlış beslenme bilgileri
ve bilimsellikten çok uzak olan düşük enerjili
şok diyetler insan sağlığını olumsuz etkilemekle
kalmayıp hatta ölümlere bile sebep olabilir.
Beslenme konusunda bir bilgi kirliliği mevcut.
Bu yanlış bilgiler insanların beslenme davranışını
olumsuz etkiliyor. Örneğin; aç karnına limon
suyu içtiğinde yağ yakarak zayıflayacağını
düşünen insanlara bunun zayıflatmayacağını
ama mide tahrişine ve ülsere yol açabileceğini
anlatmak gerekiyor.

İnsanlar yanlış diyet uygulamaları ile hem vücut
dengelerini hem de psikolojilerini bozuyorlar.
Sağlıksız diyetler sonrası yavaşlayan metabolizma
sonucunda hızla geri alınan kiloların yarattığı
motivasyon kaybı ve kilo verememe kaygısı ile
depresif duygular oluşabiliyor.
Uzun süreli diyete uyum konusunda
motivasyonunu kaybeden kişi ise aynı şekilde
tekrar kısa sürede çözüm alabileceği sağlıksız
uygulamalara yönlenebiliyor ve bu durum
kısır döngü halini alabiliyor. Bu durumda bir
diyetisyen ve ayrıca bir psikologdan yardım
alınması büyük önem taşıyor.
Sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo vermenin püf
noktaları?
Sık sık beslenmek, ara öğün yapmak,
karbonhidrat, protein ve yağları dengeli şekilde
tüketmek ve güne kahvaltıyla başlamak en
iyi sağlıklı beslenme yöntemidir. Sağlıklı kilo
verebilmek için düzenli sporu da ihmal etmemek
gerekiyor.
Hangi kiloda olursanız olun kilo vermeyi zamana
yaymak yani belli bir zaman diliminde belli bir
kilodan fazlasını vermemek gerekiyor. Genellikle
ayda 2-4 kg civarında kilo kaybı sağlıklı olarak
kabul ediliyor.
Kişiler başka birine ait olan beslenme
programlarını kendilerinin de uygulayabileceği
yanılgısına düşüyorlar. Her beslenme programı

tıpkı parmak izimiz gibi kişiye özel olmalı,
kişinin yaşı, boyu, cinsiyeti, aktivite düzeyi,
yaşam biçimi, sağlık sorunları gibi faktörler göz
önüne alınarak hazırlanmalıdır.
Unutulmamalı ki, eğer bir diyet programı sizin
halsiz, bitkin, soluk benizli, sinirli olmanıza
neden oluyorsa sizin için kesinlikle yanlıştır.
Sağlıksız diyetlerin ortaya çıkardığı kötü
sonuçlar
Yağ tüketiminizi tamamen sıfırlarsanız yağda
eriyen A, D, E, K vitaminlerinin yetersizliğine
neden olursunuz. Belli miktarlarda balık, yağlı
tohumlar (badem, fındık, ceviz gibi) ve zeytinyağı
tüketerek beslenmenize sağlıklı yağları da ilave
edin.
Protein diyetleri uzun vadede böbrek ve karaciğer
üzerine olumsuz etki yapar. Ayrıca kalsiyum
emilimini olumsuz etkileyerek, ilerleyen yaşlarda
kemik erimelerine zemin hazırlar.
Yanlış diyet uygulamanın en kötü sonucu, diyeti
bıraktığınızda hızla verdiğinizden daha fazla kilo
almaktır. Uzun süreli uygulanan düşük kalorili
diyetler sonucu iştah patlaması yaşayarak hızlıca
kilo almanız kaçınılmaz olacaktır.
Yağ yakımı olmadan elde edilen kilo kaybı,
vücutta sarkmalara neden olabilir. Kastan
kaybedilen kilo, yeniden kilo alındığında kas
miktarının değil, yağ miktarının artması ile
sonuçlanır. Uzun vadede bu şekilde kilo verip
almalar kasların güçsüzleşmesine neden olur.
Kısa sürede kilo vermek için uygulanan tek yönlü
beslenme programları ve düşük kalorili diyetler
yetersiz besin ögesi alımından dolayı vücutta
vitamin ve minerallerin yetersizliklerine ve
bunlara bağlı hastalıklara neden olur.
Uzun süreli uygulanan yanlış diyetler sonrası
gerçekten sağlıklı bir diyet programı uygulamaya
başlanıldığında, vücut kilo vermeye direnç
gösterecektir ve bir süre sonra eskisi kadar
kolay kilo verilemeyecektir. Bu nedenle zaman
kaybetmeden bir beslenme uzmanından yardım
alınmalıdır.
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