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Herkese merhaba,
Dönemin önemini anlatmama gerek yok sanırım.
15 Temmuz demokrasi tarihinin dönüm noktası oldu. Bu süreçte milletçe
birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini gösteriyoruz. Vatandaş, siyasi,
sanatçı, işçisi, patronu, çiftçisi, lüks üretimcisi akılına kim geliyorsa
atlattığımız kritik anı bir bayrama dönüştürebildik.
Ne mutlu bize!
Şimdi sıra geldi; daha istikrarlı, samimi ve özerk işlere.
Mall & Motto olarak yine ağustos sayısında sektörün ana noktalarında,
satış grafiklerinden, sosyal medya süreçlerine kadar bir çok konuyla
karşınızdayız.
Kritik dönemlerde sessizliğe bürünen markaların daha sonrasında algı için
iki katı çaba sarfetmelerini reklam tarihinde bulabiliriz. Yaz aylarının zaten
alışveriş merkezleri için yaşam alanı kategorisinden uzaklaştığını hepimiz
biliyoruz.
Kim bu hepimiz dersen; sen, ben işte! Ancak iyi değerlendiren, etkinlikleriyle
akışını koruyan bir çok yer de mevcut. İşte bu dönemlerde daha çok etkinlik,
daha çok pozitif hareket sağlamak gerekiyor.
Mekanlar, markalar, alanlar birleşip güzel işlere imzalar atabilir.
Şayet; dur bi bekleyelim... duygusundan kurtulurlarsa.
İlla ki konser yapmak zorunda değil AVM’ler. Söyleşiler, yarışmalar,
gösteriler inanın her bütçeye uygun bir duygu var. İlla ki aşırı ünlü olmak
zorunda da değil. Yeter ki konsepti olsun.
Ağustosun herkes için güzel olması dileğiyle,

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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ARTVİN’İN İLK AVM’Sİ ARTRIUM AVM ARALIK AYINA AÇILIYOR
Kiralaması NTS Danışmanlık tarafından
gerçekleştirilen Artvin’in ilk AVM’si Artrium
Alışveriş Merkezi aralık ayında artvinlilerle
buluşuyor.
Yatırımı Yılmazlar AŞ, Serhat Sezgin ve Bahattin
Demiröz ortaklığı, kiralaması NTS Danışmanlık
tarafından gerçekleştirilen Artrium AVM’nin
kiralamaları hızla devam ediyor. Bünyesinde bin
metrekarelik bir market alanı, ayakkabı, giyim,
kozmetik, aksesuar ve teknoloji mağazaları,
çocuk eğlence alanları, teras kafe ve yeme içme
alanlarından oluşan Artvin’in ilk alışveriş merkezi
aynı zamanda bünyesinde 205 yatak kapasiteli
şehrin ilk 4 yıldızlı oteli olan Grand Artvin Otel’i
de barındırıyor.
7 ilçeye sahip olan Artvin’in nüfusu, 2014 Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre
169.334 kişi. Euromonitor’un 100 kent listesine
giren Artvin, Gürcistan sınırına yakın olması
sebebiyle de her yıl 2 milyona yakın yerli ve
yabancı turisti ağırlıyor.
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Eski şehirler arası otobüs terminali alanına
inşaa edilen Grand Artvin Otel haziran ayında
misafirlerine kapılarını açtı. Artvin'e ilk defa
gelecek birbirinden özel markalarla Artrium
AVM aralık ayında artvinlilerle buluşacak.
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NG’NİN İLK ALIŞVERİŞ MERKEZİ SAPANCA’YA

O

tel yatırımları ile turizm sektöründe adını
duyuran NG Grubu ilk alışveriş merkezi
projesine Sapanca’da imza atıyor. Toplam 23 bin
321 metrekare inşaat alanı ve 15 bin metrekare
kiralanabilir alanı ile yol üstü konseptiyle
inşa edilen NG Bedesten Alışveriş Merkezi
2016 yılında kapılarını ziyaretçilerine açmaya
hazırlanıyor.

MALl&MOTTO / 30.Sayı / Ağustos 2016

Sabiha Gökçen Havaalanı’na 95 kilometre,
Kartepe’ye 37 kilometre, Sapanca şehir merkezine
3 kilometre ve İzmit şehir merkezine 22 kilometre
uzaklıkta yer alacak olan NG Bedesten AVM’nin
kiralaması NTS Danışmanlık tarafından
gerçekleştiriliyor. NG Bedesten AVM’de, Kütahya
Porselen, NG Kütahya Seramik gibi birçok yerli
ve ulusal marka yer alıyor. Bedesten’de, 1250
metrekare yapı market, bin metrekare çocuk
eğlence alanı, bin metrekare de market alanı
bulunuyor. Toplam 20 adet bahçeli fast food ve
cafe alanının yanı sıra doğa manzaraları ve teras
katında 3 adet büyük restoran alanı yer alıyor.
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BEDESTEN AVM LOKASYON AVANTAJINA
SAHİP OLACAK
Merkezi bir konumda hayata geçirilecek olan NG
Sapanca Bedesten AVM’ye; Ankara gişelerinden
iki saat, İstanbul gişelerinden bir saat, İzmit
gişelerinden 15 dakika, Adapazarı gişelerinden
10 dakika içerisinde ulaşmak mümkün. İstanbul
- Ankara yolu üzerinde dinlenme ve çekim
merkezi oluşturacak olan NG Bedesten AVM
aynı zamanda İzmit ile Adapazarı merkez ve
ilçelerinden önemli bir müşteri potansiyeline
sahip. Sapanca sahip olduğu lokasyon avantajı ile
iş toplantıları ve özellikle sağlık turizmi açısından
değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara, İzmit,
Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle
tercih ediliyor.
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GÜL GÜRER ALİMGİL ENTREPRENEURS
ORGANIZATION TÜRKİYE BAŞKANI OLDU
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48 ülkede 12 binden fazla üyesi bulunan ve 536
milyar doların üzerinde bir ciroyu yöneten global
girişimcilik ağı Entrepreneurs’ Organization’da
(EO - Dünya Girişimciler Organizasyonu)
Türkiye’de yeni dönem yönetim kurulu başkanı
belirlendi. Başkanlığa, dijital müzik yayıncılığı
konusunda faaliyet gösteren SMG’nin Yönetim
Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil seçildi. SMG,
Türkiye’de 7 bine yakın AVM, otel ve mağaza gibi
halka açık mekanda, kapalı devrede yasal müzik,
anons ve reklam yayını hizmeti veriyor.
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Başkanlığı döneminde Türkiye’deki girişimcilik
ikliminin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara
imza atmayı istediğini belirten Gül Gürer
Alimgil: “Misyonumuz birlikte öğrenmek
ve gelişmek... Birlikte gelişmenin alt kuralı
bağlılıktır. Biz de yeni yönetim kurulu olarak
üyelerin birbirlerine bağlanmalarını sağlayacak
daha fazla ortam yaratacağız.” diye konuştu.
Son yıllarda girişimcilik yaşının giderek
küçülmeye başladığına dikkat çeken Gül Gürer
Alimgil, şunları söyledi: “Artık hem üniversite
öğrencisi hem girişimci olan kişilerle daha
fazla karşılaşır olduk. Eskiden bu kadar erken
başlayan yoktu. Yeni nesil çok farklı. Daha 3
yaşındayken akıllı telefonlar, tabletler sayesinde
dünyayı tanımaya, araştırmaya başlıyorlar. Bütün
bilgilere genç yaşta ulaşıyorlar. Hal böyle olunca
o taze beyinlerden taze fikirler doğuyor. Farklı
uygulamalar geliştirerek daha mezun olmadan
işini kuran birçok genç var. Biz de EO olarak bu
gençleri destekliyoruz.”

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
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FORUM GAZİANTEP ENGELLERİ KALDIRIYOR
Turkcell ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Gaziantep’te
engellilerin hayata tam ve aktif katılımı için geliştirilen Hayal Ortağım
uygulaması, Forum Gaziantep'te kullanıma sunuldu. Geliştirilen uygulama
sayesinde görme engelliler, Forum Gaziantep AVM’de önünden geçtikleri
mağazaların hangi mağaza olduğu bilgisini alacak ve gitmek istedikleri
mağaza, asansör, danışma gibi noktalar için yönlendirmelere ulaşacak.

Böke Başaran
Forum Gaziantep Müdürü

F
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orum Gaziantep’te engeller ortadan
kalkıyor. Engellilerin hayata tam ve
aktif katılımı için Forum Gaziantep,
Turkcell ve Gaziantep Belediyesi'nin
iş birliğiyle geliştirilen Hayal Ortağım
uygulaması, Gaziantep’te yeni özellikleriyle
görme engellilerin kullanımına sunuldu.
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Turkcell’in Young Guru Academy (YGA) ile
beraber geliştirdiği ve dünya mobil iletişim
sektörünün çatı kuruluşu GSMA’ dan iki
defa ödül alan Hayal Ortağım uygulaması,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin
vizyoner yaklaşımıyla, Gaziantep’te görme
engellilerin hayatını kolaylaştırmayı
amaçlıyor.
Hayal Ortağım uygulamasının Ulaşım ve
Yol Arkadaşım özelliklerinin yanı sıra,
görme engellilerin sinema deneyimini
zenginleştiren “Cepten Sesli Betimleme”
özelliği bulunuyor. Hayal Ortağım’ın ilk kez
Gaziantep’te hayata geçen “Ulaşım” özelliği,
görme engellilerin duraklarda ve otobüslerde
kimseden yardım almak zorunda kalmadan
engelsiz seyahat edebilmesine imkan
sağlıyor.

Özkan Aksoy
Forum Gaziantep Pazarlama Müdürü
Hayal Ortağım uygulaması içerisinde bulunan
“Yol Arkadaşım” özelliği de, İstanbul’daki iki
alışveriş merkezinden sonra ilk defa Gaziantep’te
bulunan Forum Gaziantep'te aktif hale geldi.
Bu özellik sayesinde görme engelliler, alışveriş
merkezinde önünden geçtikleri mağazaların
hangi mağaza olduğu bilgisini alıyor ve gitmek
istedikleri mağaza, asansör, danışma gibi noktalar
için yönlendirmelere ulaşıyor.
Forum Gaziantep Müdürü Böke Başaran,
“Forum Gaziantep’in engelsiz bir alışveriş ve
yaşam merkezi haline gelmesini sağlamak için
bu projeye dahil olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Bu çalışmanın Türkiye genelindeki
tüm AVM’lere örnek olmasını diliyoruz.” diye
bilgi verdi.
Forum Gaziantep Pazarlama Müdürü Özkan
Aksoy da, “Yol Arkadaşım uygulaması ile görme
engelli Gaziantepliler, tek başlarına, gönül
rahatlığıyla Forum Gaziantep’te dolaşabiliyor.
Gitmek istedikleri mağazalar hakkında
yönlendirme alabiliyor, danışmaya, yemek katına
gidebiliyor.” diyerek uygulamanın özelliklerini
özetledi ve engelsiz alışveriş keyfi için herkesi
Forum Gaziantep’e davet etti.
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EXPO 2016 ANTALYA, 1 MİLYONUNCU ZİYARETÇİSİNİ AĞIRLADI
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“Çiçek ve çocuk” temasıyla 23 Nisan’da
ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan EXPO 2016
Antalya’da ziyaretçi sayısı 1 milyon oldu. EXPO
2016 Antalya Ajansı tarafından düzenlenen
törenle karşılanan Kemer ve Karakurt aileleri
bando ve konfetilerle karşılandı. EXPO 2016
Antalya Ajansı Genel Sekreteri Fırat Işık, şanslı
ziyaretçileri kutladı. Işık, önümüzdeki günlerde
ziyaretçi sayısını artırıp, daha fazla insanın burayı
görmesini sağlayacağız” dedi.
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen ve
Türkiye’nin ilk EXPO’su olma özelliği taşıyan, 112
hektarlık alanda 57 ülkenin katıldığı EXPO 2016
Antalya, 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Dün
akşam yapılan törende, EXPO 2016 Antalya’ya
gelen turizmci Kemer ve Karakurt aileleri girişte
renkli bir törenle karşılandı. Biletlerini okutup,
güvenlik kontrolünden geçen ziyaretçileri,
bandonun çaldığı müzik eşliğinde EXPO 2016
Antalya’nın maskotları Ece-Efe karşıladı.
Konfetiler patlatılırken, EXPO 2016 Antalya
Ajansı Genel Sekreteri Fırat Işık, şanslı
ziyaretçilere çiçek ve çeşitli hediyelerin yanı sıra
9 Ağustos’ta gerçekleşecek Sting konseri için
bilet verdi. Şaşkınlıkları yüzlerinden okunan

ziyaretçiler, büyük bir mutluluk yaşarken, sevimli
maskotlar Ece-Efe ve diğer animasyon ekibiyle de
bol bol fotoğraf çektirdi.
1 milyonuncu ziyaretin şanslı bir aileye kısmet
olduğunu söyleyen EXPO 2016 Antalya Ajansı
Genel Sekreteri Fırat Işık, ziyaretçi sayısının
her geçen gün artığına dikkat çekerek, “Herkesi
buraya bekliyoruz. Kapılarımız herkese açık. Bu
bir milyonu umuyorum önümüzdeki günlerde
daha fazla artırıp, daha fazla insanın buraya
gelmesini sağlayacağız” dedi.
ŞANSLI ZİYARETÇİLER HERKESİ EXPO’YA
ÇAĞIRDI
11 aylık kızı Meryem Miray’ın şansı olduğunu
söyleyen turizmci Hakkı Kemer, daha önce EXPO
2016 Antalya’yı ziyaret eden arkadaşlarıyla alana
geldiklerini belirterek, 1 milyonuncu ziyaretçi
olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Nilay Kemer ise, turizmci olduklarını belirterek,
iş yoğunluğu nedeniyle daha önce alanı
ziyaret etme şansları olmadığını belirterek,
“Uzun zamandır gelmek istiyorduk ama fırsat
bulamamıştık. Arkadaşlarımız bugün ısrar etti.

Şansın böylesi ki 1 milyonuncu ziyaretçi olduk.
Gerçekten çok mutluyuz” diye konuştu.
9 yaşındaki Koray Hakkı Kemer ise
karşılamanın kendisini çok şaşırttığını
belirterek, EXPO 2016 Antalya alanını göreceği
için heyecanlı olduğunu belirtti.
Daha önce EXPO 2016 Antalya sergi alanını
kızları Beray ile ziyaret eden Esengül ve Özlen
Karakurt ise EXPO 2016 Antalya’nın çok büyük
bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Başta
çocuklar olmak üzere herkesin burayı mutlaka
ziyaret etmesi gerek” dedi.
BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Şanslı ziyaretçiler karşılama töreninin ardından
kendilerine tahsis edilen buggy araç ve
rehber eşliğinde sergi alanını gezdi. Kemer
ve Karakurt ailelerinin ilk durağı 100.7 metre
yüksekliğindeki Turkcell EXPO Kulesi oldu.
Burada alanı kuşbakışı seyreden ve bol bol
fotoğraf çeken şanslı ziyaretçiler, daha sonra
ülke bahçelerini de gezdi. Bitki heykellere
hayran kalan ziyaretçiler, dev heykeller önünde
de hatıra fotoğrafı çektirdi.
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EXPO 2016 ANTALYA’DA AĞUSTOS AYI ÇOK RENKLİ GEÇECEK
“Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya”
oluşturmak mottosuyla açılan Türkiye’nin
ilk EXPO’su “EXPO 2016 Antalya”, kültürel
etkinlikleri ile de öne çıkıyor. Dünya’nın ve
Türkiye’nin en önemli sanatçı ve grupları
Expo 2016 Antalya’da sahne almaya devam
ediyor.
EXPO 2016 Antalya’nın Ağustos ayındaki
ilk konuğu, 1989 yılından günümüze 14
solo albümü ve 10 Grammy ödülü ile müzik
dünyasının efsanevi ismi haline gelen İngiliz
müzisyen Sting olacak. Şimdiye kadar
100 milyona yakın albüm satışı ile rekor
dinleyiciye ulaşan sanatçının aynı zamanda
iki Brit, bir Altın Küre, bir Emmy ödülü
ve bir TONY adaylığı bulunuyor. Müzik
kariyerinin yanı sıra birçok filmde rol alan
ve tecrübelerini iki ayrı kitapta toplayan
başarılı sanatçı, insan haklarına olan desteği
ve yağmur ormanları habitatını korumak
amacıyla eşi Trudie Styler ile kurduğu
Yağmur Ormanları Fonu ile de evrensel bir
bakış açısına ayna tutuyor. Yıllara meydan
okuyan sanatçı, 9 Ağustos Salı günü Kır
Aktivite Alanı’nda saat 22.00’de başlayacak
konseri ile en güzel şarkılarını antalyalılar
için söyleyecek.
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16 Agustos Salı günü ise Latin Popun kralı
Enrique Iglesias, saat 22:00 da Kır Aktivite
alanında sahne alacak. Dünya çapında
toplamda 137 milyondan fazla albüm satış
rakamlarına ulaşan İspanyol şarkıcı, aktör,
prodüktör ve besteci Enrique Iglesias,
muhteşem sahne performansı ile EXPO 2016
Antalya’da sevenleri ile buluşmak için gün
sayıyor.
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Sınırları zorlayan performansları,
akrobatları, renkli kostümleri ve orijinal
canlı müzikleriyle dünyanın en ünlü gösteri
topluluğu Cirque du Soleil, müziklerinden
kostümlerine EXPO 2016 Antalya’nın çiçek
ve çocuk temasınından esinlenerek özel
tasarladıkları “BLÜME” isimli gösterileri ile
16 Ağustos Salı gününden itibaren Pazartesi
günleri hariç haftanın her günü kongre
merkezinde antalyalılarla buluşacak.
Şimdiye kadar 20 milyonun üzerinde albüm
satışı başarısını yakalayan Belçikalı ünlü
yıldız Lara Fabian ise güçlü sesi ve muhteşem
yorumu ile 24 Ağustos Çarşamba günü
TURKCELL Amfitiyatro’da sevenlerine
unutulmaz bir gece yaşatacak.
EXPO 2016 Antalya, sürpriz konserler,
sergiler, uluslararası sempozyumlar, çocuk
kongleri, sahne sanatları ile kentin sosyal
ve kültürel hayatına renk katmaya devam
ediyor.

Sting

Lara Fabian

Enrique Iglesias
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LOVELET OUTLET ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE
UNUTULMAZ BİR BAYRAM YAŞANDI

L

ovelet Outlet Bayram boyunca etkinliklerine
ara vermeden devam etti. Bayramın üç günü
üç ayrı konser gerçekleştirildi.
Bayramın 1. Günü Hacivat Karagöz gösterileri
mini clup etkinleriyle başlayan program
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kiralık aşk
dizisi için hazırladığı jenerik şarkısı ve yapmış
olduğu şarkılarla oldukça fazla hayran kitlesine
sahip olan kendine has giyimiyle müthiş sahne
performansı ile göz dolduran Aydilge sevenleriyle
bol bol fotoğraf çekinip imza dağıttı.
Bayramın 2. Günü sihirbazın birbirinden ilginç
gösterileriyle başlayan etkinlik son zamanların en
gözde şarkısı ‘Günah Benim’ ile 50 milyona yakın

Eypio ile Burak King

Zeynep Dizdar
izlenerek dönemin en büyük müzik fenomeni
haline gelen, sosyal medyayı kasıp kavuran
Eypio ile Burak King yer aldı. Popüler Türkiye
listesinde de bir numara olan ve şarkıları birçok
kişi tarafından cover ’lanan Ünlü ikilinin ilk
imza günü Lovelet Outlet ’te gerçekleşti. İlk imza
günlerinde oldukça yoğun bir ilgiyle karşılanan
grup Samimi halleri ve şarkılarıyla sevenlerini
mest ederken herkesle ayrı ayrı fotoğraf çekindi.
Bayramın 3. Günü İzleyenlere görsel Show
sunan Aşuk ile Maşuk oyunu ardından güçlü
yorumu ve güzelliğiyle birçok kesim tarafından
çok sevilen Zeynep Dizdar performansıyla göz
doldurdu şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan
seslendiren sanatçı sevenlerine unutulmaz anlar
yaşattı.
Karadeniz’in en büyük Outlet merkezi olan ve
yönetimini Inside Danışmanlığın yaptığı Lovelet
Alışveriş Merkezi hizmete girdiği günden itibaren
yaptığı etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri
ile Karadeniz Halkı’nın beğenisini kazanmaya
devam ediyor.

Zeynep Dizdar
MALl&MOTTO / 30.Sayı / Ağustos 2016

Aydilge
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Avi ALKAŞ
JLL Türkiye Ülke Başkanı

Avi Alkaş’ın hobileri nelerdir? Boş
vakitlerini nasıl değerlendirir?

Aslında hedefim Zorlu Center’ı açtıktan
sonra emekli olmaktı. Çok güzel bir
emeklilik projem var, Kapalı Çarşı’nın dünya
düzeyinde hak ettiği seviyeye çıkması için
gönüllü hizmet vermek istiyorum. Ahmet
Zorlu’yla böyle anlaşmıştık, hatta bana
gönül bile koydu, “Ya sen emekli olmayacak
mıydın?” diye. Ama psikiyatrik danışmanım
Tarık Yılmaz hoca, “Sen çalışmaya devam
etmelisin” dedi. O nedenle, iyi işler yapmaya,
olumlu şeyler üretmeye devam ediyorum.

Çok çalışıyorum. Derdimi de çalışarak
unutmaya çalışıyorum. Yaklaşık dört
sene önce 27 yaşındaki gencecik oğlumu
kaybettikten sonra, işim benim kaçışım
ve çözümüm oldu. Yürekten teşekkür
etmek isterim ki, çalışma arkadaşlarımın
hepsi bana oğul oldular, kız oldular. Beni
sevgileriyle sarıp sarmaladılar. Öyle destek
oldular ki, bugün aslında emeklilik yaşıma
gelmiş olmama rağmen çalışıyorum.

Projelerim vesilesiyle oğlum Alp’in adını
da yaşatmaya devam ediyorum. Oğlumla
hikayemiz bir gece saat 02.30’da ansızın
çalan bir telefonla yarım kalmıştı. Beş
gün boyunca gazete ilanlarıyla, baş sağlığı
mesajlarıyla insanlar bize destek oldular. Biz
de cenazeye çelenk veya çiçek göndermeleri
yerine eğitime bağış yapılmasını sağladık.
Hüsnü Özyeğin’in büyük katkılarıyla ve
aile olarak ortaya koyduğumuz fonla,
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JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ile
‘Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul
Merkezi’ni konuşmak üzere bir araya
geldik.. Bu arada kendisi hobilerinden,
işlerindeki karar sürecine, perakende ve
gayrimenkul sektörünü meslek olarak
düşünen gençlere tavsiyelerine kadar
pek çok konu da sorularımızı yanıtladı.
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Çalışan demirin pas tutmayacağına çok inandım...
çok şükür bu yıl üçüncüsünü bitirmeye
muvaffak olduğumuz “Alp Alkaş
Perakende Gayrimenkul Merkezi” sertifika
programlarının temelini oluşturduk.
Yayınladığımız raporları, MBA programı
hazırlıklarımızı ve uluslararası ilk mezuniyet
törenimizdeki sempozyumu örnek
göstererek ümit ediyorum ki, merkezimiz
sektör için, genç insanlar için önemli bir
başvuru kaynakçası sağlayacak. Merkezimiz
kaliteli, kalifiye eğitim veren bir merkez.
Hem bir vakıf üniversitesi bünyesinde
olması, hem de Hüsnü Bey gibi perakende
ve alışveriş merkezi geliştirmeciliğinde
faal olan, finans yönü güçlü olan müthiş
bir liderin bünyesinde olması çok önemli.
Dolayısıyla da bu merkez, benim hayattaki
en önemli uğraşlarımdan biri oldu.
Bunun yanında bir Galatasaray taraftarıyım.
Becerebildiğim kadar Galatasaray maçlarına
gitmeye veya seyretmeye çalışıyorum.
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Vakit buldukça sporun her türlüsünü
izlemeye çalışıyorum. Şu ara eskisi kadar
yapamıyor olsam da, fena sayılmayacak
düzeyde sesim ve az biraz makam bilgisiyle
geçmişte arkadaşlarla fasıllarda bulunma
imkanım oluyordu. Hatta lisedeyken Türk
Sanat Müziği Korosu’na dahi seçilme
şansım olmuştu. Özellikle seyahatlerimde
çok okurum.. Benimkisi biraz Evliya
Çelebi misali, şefaat dilendikçe tanrım
bana seyahat bulmayı nasip ediyor. Uzak
Doğu, Amerika gibi uzun seyahatlerim
olduğu zaman, uçaklarda uyumayı pek
sevmiyorum. Özellikle sosyal psikoloji ve
kişisel gelişim kitaplarına özel merakım var.
Okuduklarımdan öğrendiklerimi de çalışma
arkadaşlarımla paylaşabilmek için sunuma
dönüştürmekten de çok keyif alıyorum.
Çünkü bilginin de sevgi gibi paylaştıkça
çoğaldığına inanıyorum.

Emine Türkkan
Londra ofisinde çalışıyordu. Alp’le biz dokuz
sene beraber çalıştık. Hatta Finans Cafe
programının yapımcısı Melda Hanım’la aynı
mesleği yapan babalar ve oğullar hakkında
çok güzel bir program çekimimiz olmuştu.
Büyük oğlum on iki yıl kadar basketbolla
uğraşırken, Alp’i spora kaptırmamak için
yanıma almıştım. Beş sene Türkiye’deki
üniversite yılları ve sonrasındaki dört yıl,
toplam dokuz yıl beraber çalışınca, yarınıma
güzel bir uzantı olacaktı. Şimdi Alp’le
yapamadığımızı, bizim şirketteki gençlerle
yapmaya çalışıyoruz.
Avi Alkaş karar verirken nelere dikkat
eder?

Çok yönlü analiz yapmaya çalışırım.
Değişik yöntemlere dikkat ediyorum. Swot
tarzını sıkça kullanıyorum. Yani kuvvetler,
zaaflar, fırsatlar, tehditler analizini yapmaya
ICSC diye bilinen Uluslararası Alışveriş
çalışıyorum. Yine %80 - %20 kuralını
Merkezleri Konseyi’nde, Türkiye’yi ve
çok benimsiyorum. Yani pareto analizi
sektörümüzü temsil etmeye çalışıyorum.
dediğimiz, işlerin %80’i %20 zamanda olur
Bu konseyin okullarında gönüllü ders
veya satışların %80’ini müşterilerin %20
veriyorum. Bu kurduğumuz merkezdeki
’si getirir gibi genellemeden yola çıkmaya
eğitim çabaları biraz da benim Uluslararası
çalışıyorum. %100 yerine %80’le yetinmeye
Alışveriş Merkezleri Konseyi’nden
çalışıyorum çünkü mükemmeliyetçi olmak
kazandıklarımdan besleniyor.
adına çok fazla zaman harcamaktansa daha
az zamanda daha çok iş yapmak gibi hırsım
Alp, son dört senesinde Londra’da yaşıyordu, oluşmuş yıllar içersinde. Çok iş yapmaya,
onu Oxford’un Gayrimenkul Finansmanı
eş zamanlı aynı anda birden fazla iş
sertifika programına yollamıştım. JLL’nin
düşünmeye, birden fazla iş üretmeye de çaba

harcıyorum. Yani ders çalışırken aynı anda
televizyondaki maçı da izleyebiliyorum.
Veya bir sunum hazırlayacakken bir başka
şeyi de arada idare etmeye çalışıyorum.
En sevdiğiniz ve en sevmediğiniz huyunuz
nedir?
Sevdiğim huyum, galiba çalışkanlığım ve
olabildiğince açık sözlü olmaya çalışıyorum.
Sevmediğim huyum da, çabuk
celalleniyorum. Dolayısıyla kendimi bundan
ötürü kontrol etmeye çabalıyorum. Bir de
alınganlığım var çabuk alınabiliyorum.
Bu yönümü de sevmiyorum ama, şükürler
olsun ki her akşam “Ya ben bugün neyi
yanlış yaptım?” diye düşünüp, “Yarın onları
tekrarlamayacağım” ilkesiyle yatmaya
çalıştığım için kusurlarımı düzeltmeye
çalıştığımı düşünüyorum.
Biraz hiperaktiflik var galiba :)
Var. Malesef var. Hiperaktiflikten ötürü de
kabıma sığamamak var.
Ama etrafınıza ne güzel ışık saçıyorsunuz.
Güzel insanlarla çalışıp harika projeler
üretiyorsunuz.
O açıdan gerçekten çok şanslıyım. İstiklal
Marşı’ndaki “Kükremiş sel gibiyiz bendimizi
çiğner aşarız” dizesini hep arkadaşlarımla
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Avi Alkaş
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paylaşmaya çalışıyorum. Şanslıyım ki böyle
bir ortamda çalışıyorum. Çünkü insanın
sevdiği işte çalışması kadar büyük bir nimet
olamaz diye düşünüyorum. Gönlümde
yatan aslında akademik kariyer yapmaktı.
Çünkü her ne kadar lisede fen bölümü
mezunu olsam da Amerikan Robert Kolej’i
bitirdim. Lise sonda yaptıkları bir meslek
eğilim belirleme anketinde sosyal bilime
daha fazla merakım olduğu ortaya çıkınca,
artık öğretmenlik gibi bir tavsiye vardı
önümde. Şu an öğretmenliği gönüllü amatör
olarak yapıyorum. Yaşıma göre teknolojik
olarak fena sayılmam. Yenilikleri anlamaya
çalışıyorum. Aplikasyonları kullanmaya
özen gösteriyorum. Ve son zamanlarda
çokça kullanmakta olduğum EverNote adlı
bir not tutma aplikasyonunun grup lideri
seçildim. Keyifle ve gururla anlaşmasını
imzaladım. 1 Ağustos’ta online eğitimine
başlıyorum. Dolayısıyla oradan aldıklarımı
arkadaşlarıma da aktarabileceğim.
Coğrafyada iki türlü göl varmış. Bir
suyu içilir, suyu tatlı olan göller; bir de
suyu içilmez suyu tuzlu olan göller. Ben
becerebildiğim kadarıyla hayatımda hep
suyu içilen tatlı göl olmak istedim. Bu nasıl
olur biliyor musunuz?
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Bence olmuşsunuz.
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Sağ olun. Bu şöyle oluyor; bir gölün hem
akarı hem gideri var ise o gölün suyu içilir
tatlıymış. Sadece su alır, suyunu başka yere
akıtmaz, kapalı havza gibi göl dersek bu da
tuzlu olurmuş, içilmezmiş. Mesela benim
eşim daha mütevazıdır, alçakgönüllüdür, üç
yapar bir gösterir. Bense huyum kurusun
biraz da pazarlamacılık yönüm olduğu
için, bir yapıp üç göstermeye muvaffak
olanlardan olduğum için, aldığımı
katlayarak karla satabiliyorum. Dolayısıyla
da etrafımdan bana aynı şekilde karşı
dönüşler, güzel geri beslemeler geliyor.
Birlikte çalışmayı sevdiğim bir topluluk
içinde olmak, güzel şeyler üretmek;
acımı azalttı, beni doğru şeylere itti diye
düşünüyorum. İnşallah gücüm yettiğince,
ömrüm el verdiğince buna devam
edebilirim.
Avi Alkaş’ın gençlere iş hayatında
tavsiyeleri nelerdir?
Çok çalışmak. Altmış yaşına geliyorum,
ömrüm boyunca çok çalıştım ve çok
çalışmanın hep yararını gördüm. Ben on
üç yaşında para kazanmaya başladım. Fakir

bir aile çocuğuyum. Tanrıya şükürler olsun
bugün emekliye ayrılacak kadar kendime
yetebilme olanağım olmasına rağmen,
yine de çalışmaya devam etmek gerektiğini
savunuyorum. Yeter ki Tanrım beni zorunlu
emekli etmesin. Ömrümde çalışan demirin
pas tutmayacağına çok inandım ve bunu
da yaşadım. Bence çalışmak ve iletişimde
olmak çok önemli. Etrafla bütünleştiğiniz
ölçüde toplumun içinde çok daha iyi yer
alıyorsunuz ve verdiğinizden çok daha

fazlasını alıyorsunuz. Ben bu mesleğe
girdiğimde, beni işe alan Akmerkez’in
ortaklarından rahmetli Victor Braunstein
şöyle söylemişti, “Bu işe sen bir bulaş, sonra
bu işin danışmanı olursun.” diye. Gerçekten
kime başvurduysam herkesten çok yardım
gördüm. Bu sebeple bana kim başvurursa
bir şey paylaşmak adına, elimden geldiğince
de o konuda kendimi sunmaya özen
gösteriyorum. Ama yoğunluk da bazen bunu
istediğiniz kadar yapamıyorsunuz.
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Tatil yapabiliyor musunuz?
Yapmaya çalışıyorum. İnsanlar için
mekanlar oluşturma çabamızın son
halkasında, bir küçük butik otele ortak
olduk. Marmaris - Bozburun’da önce
iki perakendeci dostumla, sonra da iki
arkadaşımızla beraber beş arkadaş çok güzel
bir butik otel yaptık. Bozburun Türkiye’nin
cennet köşelerinden biri. Bu yüzden bu işten
çok gururluyum.

Geçen yaz açtık. Bu yaz devam ediyoruz.
Eşim de buranın dekorasyonuna çok ciddi
katkı sağladı. Onun için de iyi bir uğraş
sahası, meşgale oldu. Gerçek çamların
arasında bir ağaç kesmeden, on dört odayı
ağaçların arasına serpiştirdik. Zaten denizi
de öyle böyle değil, müthiş... Simi Adası’nın
karşısında... Bu proje de değişik bir keyif
oldu. Zaman zaman buraya kaçmaya
çalışıyorum. Güya tatil olsa da aslında
barla mutfak şefi arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesinden, gerekirse bara geçip
müşterilere içki ikram etmecesine birçok
şey yapıyorum. Hatta deniz kenarında
olmamıza rağmen bir de havuzumuz var.
Havuzun içinde dahi insanların içeceklerini
yudumlamalarına imkan veren yaratıcı
çözümler üretmek için yaptıklarımızdan
acayip keyif duyuyorum. Otelin bir
köşesinde de benim çok kötü bir telefonla
konuşma huyum olduğu için, telefonla
konuşulmamasını rica ettiğimiz huzur
köşesi var. Orada kitap okumak insanlara
çok keyif ve huzur veriyor. Ben de bunu
gördükçe mutlu oluyorum.
Gelelim asıl röportaj konularımıza.
Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul
Merkezi’nin sizin için neler ifade ettiğini
çok iyi biliyorduk. Bugün de daha çok
emin olduk. İlk kez duyanlara nasıl
anlatırsınız bu merkezi?
Alp pırıl pırıl, işini, sektörü çok seven bir
Türk genciydi. Hem Türkiye’ye aşıktı, hem
de Türkiye’ye iyiliklerin, güzelliklerin,
yeniliklerin gelmesi için çok hevesliydi.
O bakımdan bu merkezin, kendini bu
konuda geliştirmek isteyen herkesin
yararlanabileceği bir yer olmasını ve burs
sağlamasını istiyorum. Eğitime katkı
vermesini diliyorum. Yayınlar üretmesini
öngörüyorum. Çok özel, farklı etkinlikler
yapabilmesini temenni ediyorum. Bu seneki

üçüncü programda, dokuz aylık süreç
içerisinde yerli yabancı altmış iki konuşmacı
geldi. Burada hatırımızı kırmayıp sadece
üniversite hocalarımızın ortamından değil,
özel sektörden çok deneyimli, çok parlak
konuşmacılarımız oldu. LCW’nin sahibi
Vahap Küçük’ün gelip LCW deneyimlerini
aktarması, DeFacto’dan Serdar kardeşimin
gelmesi çok önemli. Beymen’inden,
Vakko’suna, mimarından, danışmanına,
yöneticisinden, yatırımcısına, her
kesimden ve her deneyimden değerli sektör
mensubunu davet edebiliyoruz.

desteklemeye başladı. Ben Uluslararası
Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin jüri
üyesiyim. Yedi sene Avrupa jürisinde görev
yaptıktan sonra, jüri başkanlığından süre
dolduğu için emekli olduktan sonra şimdi
dünya jürisinde altı yıldır görev yapıyorum.
Aynı zamanda Avrupa Alışveriş Merkezleri
Vakfı’nın altı mütevelli heyeti üyesinden
biriyim. Dolayısıyla bütün kaynaklarımı bir
araya getirmeye çalışıyorum. Oradan da bir
takım eğitim burslarıyla karşılıklı ülkeler
arası dahi gidiş gelişe imkan sağlayacak
yapılanmaları bu merkezle yapmayı
diliyorum. Burada pırıl pırıl iki insana da
İnanıyorum ki, bu artarak devam ettikçe,
teşekkürlerimi söylemeden geçemeyeceğim,
çok daha kaliteli eğitimler, çok daha güzel
bir tanesi Yrd. Doç. Dr. Işıl Erol hocam ve
sonuçlar ortaya çıkacak. Bazı şirketlerin
bir de benim aktif çalışma arkadaşım Tuğba
buraya özel destek vermeye başladıklarını
Kurtoğlu. Tuğba gerçekten benim bir kız
da görüyorum. Benim şirketim JLL bu işe
kardeşim gibi, Alp’i de tanıdığı ve onunla
çok destek oluyor. Her sene insan kaynakları çalıştığı için canı gönülden programın
biriminden üç dört arkadaşımızın buraya
bütün idari koordinasyonunu konuşmacı,
gelmesini sağlıyor. Şimdi Rönesans
sunucu düzenlemelerini yapabiliyor. Bütün
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Ne zaman faaliyete geçecek?
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idari yapısını çözümlüyor. Sonuç olarak,
inşallah bu merkezin Türkiye’de uluslararası
bir merkez haline gelmesi sevindirici bir
gelişme olur.
Gururla söyleyebilirim ki Türkiye’deki
organize perakende sektörümüzün,
alışveriş merkezlerimizin düzeyinin komşu
ülkelerden pekala fevkinde olduğunu
görmemek saflık olur. O bakımdan buradaki
başarılı örneklerin dünyaya açılması,
yayılması ve tanıtılması bakımından da bu
merkezin önemli bir işlev görebileceğini
düşünüyorum. Çok sevindiricidir, bu sene
85. mezunumuzu verdik. Kendi aralarında
müthiş bir iletişim ağı içinde olmaları
bize çok keyif ve gurur veriyor. Hatta ve
hatta bu seneki açılış konuşmamda da
ifade ettiğim gibi iki sene evvel bize eğitim
almaya gelen gençlerimizin iki sene sonra
deneyimlerini aktarmak üzere hoca olarak
katılmaları da çok gururlandırıcı ve insanın
gönlünü okşuyor. O bakımdan almak kadar
vermenin de geçerli olduğu bir düzen
kurmaya çalışıyoruz. Nitekim yine bu seneki
mezuniyet töreninde kendisini tanımadığım
ama bizden burs almış mezunlarımızdan
biri geldi, dedi ki “Ben size teşekkür
ediyorum”. Dedim “Estağfurullah hayrola?”
“Beni bu sene burslu okuttunuz. Size söz
veriyorum ben de para kazandığım zaman
bir kişiye burs vereceğim” dedi.

Eğitimi almak isteyenleri siz mi
belirliyorsunuz?
Genellikle başvuru esaslı yaptığımız için
her türlü sosyal medya kanalı üzerinden,
üniversite bünyesinden ve sektör şirketleri
üzerinden (aarrec.ozyegin.edu.tr) çağrıda
bulunuyoruz. Şu ana kadar kimseyi geri
çevirmedik. Başvurular otuzu tamamladığı
anda kayıtları kapatıyoruz. Yani otuzdan
fazla bir kadroyla yapmak istemiyoruz
ki sınıflar içersinde çalışma, tartışma,

Avi Alkaş
paylaşma, rahatlığı olsun.
Nitekim biz bu çalışmayı üç yıldır Swiss
Hotel’in altındaki Özyeğin Graduate
School diye geçen binada yapıyoruz. Gerek
konuşmacılar için, gerekse yurt dışından
gelenler orada ağırlanabilsinler diye... Üç
yılda, ICSC’de sertifika programlarıyla
birleşerek ve daha da güzeli bu master
programlarına da burada alınan derslerin
belli oranda kredilerinin de sayılması
ve buraya ödedikleri ücreti de master
programından MBA programından
düşmeleri olanağıyla ekonomik olarak da
çok büyük bir avantaj sağlamış oluyoruz.

Emine Türkkan
Uzman akademisyen olabilmek için nasıl
bir eğitimden geçiyorlar? Yani eğitimin
süresi, konuları, içeriği?
Tabi buradaki uzmanlık sahaları daha çok
kendi güncel çalışmalarında yaşananlardan
aldıkları deneyimler. Nitekim bizim bu
iki sene evvel eğitim almaya gelen bir
arkadaşımız şu an bir pizza franchise
operasyonu yönettiği için, franchise
operasyonuna ilişkin yaşadığı örneklerden,
güncel yaşamından kesitleri aktarabiliyor.
Zaten akademik unvanı olan üniversite
bünyesinden hocalarımızla da belirli dersleri
tamamen akademik düzen içerisinde
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Biz bugün varız yarın yokuz ama
insanlarımızı iyiliklerle güzelliklerle bu
kubbede hoş seda bırakarak uğurlayacaksak
o zaman bunlar insana manevi haz ve
tatmin sağlıyor. O bakımdan ne kadar bu
merkeze katkı verilirse o kadar misliyle geri
alınabileceğini düşünüyorum. Tabi ki acım
bitmez, acım sona ermez. Allah kimseyi
evlat acısıyla sınamasın. Yani bu öyle bir
acı ki geçmiyor, bitmiyor. Ama bu tür
güzellikler hiç olmazsa biraz, bir nebze de
olsa teselli oluyor.
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yürütüyoruz. Herkesin bir bitirme tezi var,
bu bitirme tezinin puanlaması sonucunda
mezuniyete hak kazanılıyor. Bu bakımdan,
burada biz hoca yetiştirmekten ziyade
mesleki eğitim olarak kabul edilebilecek bir
şey yapıyoruz. MBA’lara dönüştükçe belki de
yarın öbür gün bir takım doktora tezlerini
sponsor etmeye kalkıştığımızda belki daha
da iyi eserler çıkmasını sağlamış olacağız.

28

bir düzen. Bu bir MBA programı gibi, zaten
bizim MBA programımız da hafta arası gece
ve hafta sonu dersleri şeklinde. Eğitim dili
İngilizce ve dolayısıyla yurt dışından gelen
yabancı hocaların, sektör mensuplarının
da ders vermelerine olanak sağlanmış
olunuyor. Daha fazla yurt dışından öğrenci
cezbedebilmeyi de diliyorum. Daha henüz
çok başarılı olduğumuz söylenemez o
konuda ama yani duyuldukça, bilindikçe,
bunun tanıtımını yaptıkça etkin iletişim
sağlandıkça inşallah onu da gerçekleştiririz.

önceliğinde faaliyet gösterdiğimiz için
bu konuda tekiz. Aslında biraz da benim
mesleki geçmişimden kaynaklı bir hedefimiz
de şu, eğer başarabilirsek bugün perakende
gayrimenkul dediğimiz noktayı, perakende
“ve” gayrimenkul merkezine dönüştürme
niyetimiz var. Ama henüz o noktada
değiliz. Yani bu eğer çeşitlenirse, yarın işin
perakende ayağı “ve” gayrimenkul ayağı
olarak iki ayrı koldan da yürüyebilir. Bu
Katılım şartları nedir?
tamamen bu merkezin bulacağı taleple,
buraya olan başvurularla, buradaki
Yıllık ücreti 10.000 liralar mertebesinde,
istekle oluyor. Çünkü bizim ülkemizde
çünkü bu merkezi kendi ayakları üzerinde
Eğitime destek sadece yurt içinden mi?
perakende ve özellikle organize perakende
durabilir, kendi içinde dönen, kâr amacı
Yurt dışından da destek alınıyor mu?
sektörü hâlâ, satış danışmanlığı işini bir
gütmeyen ticari girişim olarak kurguladık.
atlama taşı olarak görülüyor. Yani sadece
Ama her sene üçte biri aşan oranda burs
Mutlaka yurt dışına da açılmayı sağlamamız gençlerin yapabildiği... Halbuki gelişmiş
vermek suretiyle sektörden ihtiyacı olan,
lazım. Nitekim buradaki eğitimler
batı toplumlarındaki çok yönlü büyük bir
şirketi tarafından desteklenmeyip de
sonrasında sertifikasyon açısından
mağazaya gittiğiniz zaman, pekala ileri
gelmek isteyen gençlerimize de bu konuda
da önemli açılımlara gidebileceğiz.
yaşta da satış elemanı görebiliyorsunuz.
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hatta ilginçtir Çünkü ICSC ile birleştirip farklı sıfatlar
Bunu kariyer olarak yapan insanlarla
buraya geldikten sonra iş arama çabaları
oluşturuyoruz. Profesyonel tanınmışlığı
karşılaşabiliyorsunuz. Bizde herkes bu işi
sonucunda kendi danışmanlık şirketini
ifade eden, Uluslararası Alışveriş Merkezleri sanki bir part-time işiymiş, sanki üniversite
kuran arkadaşımız dahi oldu. Yurt dışından Konseyi’nin sertifikasyon sınavları var.
yıllarında yapılması gereken bir işmiş,
konuşmacı davet ettiğimizde onların
Dolayısıyla burada bunlara gidebiliyorsunuz. oradan başka yerlere atlanırmış gibi görüyor.
giderlerini de karşılayabilmesi açısından
Bu sertifika programını da birleştirdiğimiz
Halbuki bu da bayağı bir iş. Bu da bayağı
böyle bir sistem kurduk.
için, aynı zamanda uluslararası tanınmışlık
bir meslek. Dolayısıyla bu mesleğin hakkını
açısından da programımız kabul görüyor.
verenler bu meslekten verim aldıkça, semere
Özyeğin Üniversitesi bu konuda çok
Onu da inşallah devam ettirmeye niyetliyiz. gördükçe, inanıyorum ve ümit ediyorum
destekçi, her zaman şükranla anıyorum.
ki ona göre de farklı katmanlar oluşacak.
Ama yine de kendi içinde ticari olarak da
Özyeğin Üniversitesi çatısı altında 2014
Dolayısıyla da bu konuda eğitimler daha
ayakta kalmasını, herhangi bir tarafa bağımlı yılında hayata geçen, merkez ulusal ve
fazla önem kazanacak.
olmaksızın kendi varlığını sürdürebilmesini uluslararası düzeyde söz konusu sektörlere
ön koşul olarak görüyorum.
odaklı, araştırma ve eğitim faaliyetlerini
Son olarak, mezunların birlikte yer aldığı
sürdüren, Türkiye’deki ilk ve tek kuruluş
bir portal var mı? Eğitimleri bittikten
Peki katılım şartı var mı? Ön lisans, lisans bildiğimiz kadarıyla.
sonra mezunlar arası bir koordinasyon
mezunu, öğrenci ya da çalışan olarak…
kalıyor mu?
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesi altında bir
Genellikle üniversite mezunu, çok nadir
MBA programı var gayrimenkul üzerine.
Var. E-grup’larda konuşuyorlar. Hatta
öğrenci gelen de oldu. Fakat bizim şöyle bir Ama bizimkisi biraz daha perakende bildiğim kadarıyla sene mezunları iki ayda
kurgumuz var; bu dokuz ayda derslerimizi
gayrimenkul üzerine yoğunlaştığı için tek
bir falan bir araya gelip yemek yiyorlar. Bir
her ay üçer gün olarak yapıyoruz.
diyebilirsiniz. Çünkü biz gayrimenkulün
iki tanesine katıldım ancak seyahatlerime
Dolayısıyla çalışırken de eğitim alabildiğiniz de özellikle perakende alışveriş merkezleri
denk gelince katılamıyorum. Ama takip
ediyorum. Dediğiniz gibi bu iletişimi kalıcı
bir portala dönüştürmek, portal üzerinden
de iletişimi sürdürmek için belki daha etkin
bir şeyler yapılabilir. İyi fikir. Teşekkür
ederim.
Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim, buraya kadar yorduk,
vaktinizi aldık. Sağ olun. Ümit ediyorum
ki yararlı olur.
Mall & Motto Dergisi olarak bize zaman
ayırdığınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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SMG ARTIK AYD ÜYESİ
Dijital müzik yayıncılığının lideri SMG, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği
(AYD) üyesi oldu. AYD’nin yeni üyesi SMG, sektör profesyonellerini, düzenlediği
bir kahvaltı davetinde buluşturdu. SMG’nin davetinde ülke gündemi ve güncel
gelişmelerin perakende sektörüne yansımaları da değerlendirildi.
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Serkan Polat
SMG Yön. Kur. Başk. Yard.
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ürkiye’de 8.500’e yakın AVM, otel ve mağaza
gibi halka açık mekanda, kapalı devrede yasal
müzik, anons ve reklam yayını hizmeti veren
SMG, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği
(AYD) üyesi oldu. Bu üyeliğin ardından SMG,
ofisinin bahçesinde verdiği kahvaltı davetiyle
AYD üyesi sektör profesyonellerini bir araya
getirdi. SMG’nin davetinde ülke gündemi,
sektörün durumu ve gelecek beklentileri
konuşuldu. Davete Alışveriş Merkezi Yatırımcıları
Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, Teknosa
CEO’su Bülent Gürcan, Kiğılı Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Kiğılı, Big Chefs Yönetim
Kurulu Başkanı Gamze Cizreli gibi perakende ve
yeme içme sektörünün önemli isimleri katıldı.

Gül Gürer Alimgil
SMG Yön. Kur. Başk.
SMG’nin AYD üyeliğini tebrik eden AYD
Başkanı Hulusi Belgü, şunları söyledi:
“AVM’lerimize katma değer sağlayan, satışların
artmasına ve ziyaretçilerin daha uzun süre
AVM içinde keyifli vakit geçirmelerine yardımcı
olacak hizmetleri olan SMG’nin aramızda
olması bizim için önemli. AVM’lerimizi çözüm
ortaklarımızla buluşturmak, farklı vizyonlar
geliştirmek açısından ve sektördeki teknolojik
gelişmelerle iç içe olabilmek için yeni üyemiz
SMG ile bu dayanışmamızın uzun yıllar
sürmesini istiyoruz.”
Hizmet verdikleri perakende ve AVM
sektörünü daha iyi tanımak, gelişmeleri daha

Moris Alhale
SMG Yönetim Kurulu Üyesi
yakından takip etmek ve katkıda bulunabilmek
için AYD’ye üye olduklarını söyleyen SMG
Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil,
“AVM sektörüne sorumlu liderlik yapmak ve
sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla kurulan AYD, sektörün yüzde 60’ından
fazlasını temsil ediyor. Perakendeciler, tüketiciler
ve sektörel çözüm ortaklıkları ile birlikte sağlıklı
büyümenin sağlanabilmesi için, SMG olarak
biz de müzik yayını ve diğer hizmetlerimizle bu
gelişime katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.
Davette konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Kiğılı, SMG’nin işini en iyi
şekilde yaptığını hatırlatarak sunulan müzik
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Gül Gürer Alimgil
SMG Yön. Kur. Başk.

Big Chefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze
Cizreli ise her yıl yüzde 10’un üzerinde büyüme
gösteren yeme içme sektörünün bu sene çok
etkilendiği ama umutlu olduklarını hatırlattı.
Cizreli, “İnsanlar artık dışarı çıkmaya başladı. Şu
anda geçen yılın aynı döneminin çok üstünde iş
yapıyoruz” dedi.
Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, umutsuz
olmadıklarını belirterek şunları söyledi: “Hem
perakendeciler hem de ülke olarak iniş çıkışlara
alışkınız. Şimdi hepimizin müşterilerimize daha
iyi hizmet vermeye ve verimliliğe odaklanması
gerekiyor. SMG’nin verdiği hizmet çok değerli.
Çünkü alışveriş keyfinin en önemli kısımlarından
biri de mağazadaki müzik.

Davet görüntülerini
İzlemek için okutunuz

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel
Koordinatörü

Semet Canlıel Yolaç
Ece Türkiye - AVM Yönetim
Direktörü

Ayşen Aktaş Yerşen
Palladium AVM Müdürü

Serdar Saraçoğlu
Carrefour Haramidere
Müdürü

Tolga Aktuna
MK Pazarlama
ve Satış Müdürü

Berna Yüksel
Olivium Outlet Müdürü

Gül Gürer Alimgil
SMG Yön. Kur. Başk.

Abdullah Kiğılı
Kiğılı Yön. Kur. Başk.
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hizmetinin kalitesine de değindi. Kiğılı, şöyle
konuştu: “SMG’ye teşekkür ederim. Harika bir
müzik servisi yapıyor, müşterileri bu müzikle
mağazalara çekiyorlar. 8500’e yakın noktaya
yayın veriyormuşsunuz. Müthiş! Başarılarınızın
devamını dilerim. Bu durgunlukta mağazalarda
insan varsa o da sizin sayenizde.”

Seren Göksel
SMG - Pazarlama Müdürü
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Serdar Saraçoğlu
Carrefour Haramidere Müdürü
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Berna Yüksel
Olivium Outlet Müdürü
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İlham Dündar
Torunlar Gyo Genel
Müdür

Ayşen Aktaş Yerşen
Palladium AVM Müdürü

Bülent Gürcan
Teknosa CEO’su

Alper Arda
Palladium AVM
Pazarlama Uzmanı

Hulusi Belgü
AYD Başkanı

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel
Koordinatörü

Moris Alhale
SMG Yönetim
Kurulu Üyesi

Ayşen Aktaş Yerşen
Palladium AVM Müdürü

Abdullah Kiğılı
Kiğılı Yön. Kur. Başk.
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Aslıhan Tüzün
Torunlar Gyo Kiralama
Sorumlusu

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Gül Gürer Alimgil
SMG Yön. Kur. Başk.

Abdullah Kiğılı
Kiğılı Yön. Kur. Başk.

Ümit Teoman
Astoria AVM Müdürü

SMG ailesi başarılı organizasyon sonrası aile fotoğrafı çektirdi.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı

“2016 yılı yaşanan terör olayları dolayısıyla olumsuz süreçler sonrası mart
2016’da azalan AVM’lerin ciro ve ziyaretçi sayıları, nisan ayında baharın
da başlaması, havaların nitekim ısınması, sezon değişimi ve tüketimde
beklenen artışın yaşanmaya başlanması ile tekrar toparlanarak yükselişe
geçmişti.
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Mayıs ayı endeksinde ise ramazan ayı öncesi dönem olmasının da etkisiyle
bir artış görüyoruz ancak bu artış enflasyonun altında bir artış. Endekse
aylar itibari ile değil, yıl karşılaştırması açısından bakıldığında mayıs
2016 AVM endeksi bir önceki yılın aynı dönemi olan mayıs 2015 ile
karşılaştırıldığında, %4,3 oranında artış kaydedildiğini görüyoruz.
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En yüksek ciro artışının %12 artışla yiyecek kategorisinde gerçekleşmesi,
son aylarda yaşanan korkuların ve endişelerin hayatın akışının normale
döndüğünün göstergesi olarak kabul edilebilir. 2016 yılı yaşanan
süreçlerden ve olumsuzluklardan her ne kadar etkilenmiş, durağan
seyretmiş olsa da artış kaydetmeye devam ediyor.
Ramazan aylarında gıda perakendesi başta olmak üzere bir miktar ciro
artışı yaşanması söz konusu olabilir. Bunda yaz sezonuna girişin de
etkisi yaşanacaktır. Ayrıca, turizm sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı
günlerin devletin alacağı önlemlerle önüne geçileceği düşüncesindeyim.
Nitekim Rusya ve İsrail ile yaşanan normalleşme sürecine giriş adımları
sektörün de önünü açacaktır kanısındayım. Sürecin olumlu devam etmesi
durumunda, yerli halkın olduğu kadar, yabancı turistin de yapacağı
harcamaların önümüzdeki döneme olumlu yansıyacağı inancındayız."
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MAYIS 2016’TE AVM CİRO ENDEKSİ %4,3 ARTTI
Alışveriş Merkezler ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi mayıs 2016
döneminde bir önceki yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında %4,3’lük bir artışla 196 puana ulaştı.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar mayıs 2016’da bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 oranında
arttı ve verimlilik m2 başına 747 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 837 TL, Anadolu’da 687 TL olarak gerçekleşti.
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Mayıs ayında kategoriler bazında en yüksek artış yiyecek kategorisinde gerçekleşti…
Geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında 2016 mayıs döneminde kategoriler bazında endeks %4’lük bir
artış gösterdi. En yüksek ciro artışı ise yiyecek kategorisinde %12’lik artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile
karşılaştırıldığında mayıs 2016’da ayakkabı-çanta kategorisi %11, hipermarket kategorisi %9, giyim kategorisi %4,
AVM’lerdeki diğer alan ciroları %2.2 artış kaydederken teknoloji hipermarket ciroları %1 oranında düşüş gösterdi

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Mayıs 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde bir değişim
yaşanmadığı gözlenmiştir.
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AYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HULUSİ BELGÜ :
İçinde güvenle, çağdaş bir düzende yaşayabildiğimiz, birbirimizi sevip saydığımız,
birbirimizden gurur duyduğumuz güçlü ve huzurlu bir Türkiye diliyoruz.
İçinden geçtiğimiz dönemde, sarsıcı
olayların arka arkaya yaşandığı, hayatın
normal akışının sürekli şekilde sekteye
uğradığı ülkemizde derin üzüntüleri de
birlikte yaşıyoruz.
Tarihi boyunca birlik olabildiği her
dönemde büyük başarılara ve huzura imza
atabilmiş, bu toprakları zenginleştirebilmiş,
hak ve hukuk düzenini sağlayabilmiş bir
ülke olarak, en çok ihtiyacımız olan şey, yine
birbirimize karşı besleyebileceğimiz sevgi ve
saygı.
Bizler, Türkiye’de acıların ve olumsuzlukların
birbirimizi birleştirebildiği, yaralarını
birlikte sarabildiği bir ülkenin evlatlarıyız.

Son dönmede yaşanan olaylara
baktığımızda, görüyoruz ki bizleri esas
üzen, acıların kendisinden de öte, bu
acıların sürekli oluşu. Hedef ve sonuç
sadece yorulmuş ve morali bozulmuş bir
Türkiye yaratmak. Terör ve tahriklerin
yola açabileceği bu tür yorgunluk, yılgınlık
ve öfkenin, kendimize yapabileceğimiz
en büyük kötülük olduğunu bilmemiz,
fark etmemiz gerekiyor. Bu olumsuz
ortamı yaratmak isteyenlere verilebilecek
en iyi cevap ise, hayatın normal şekilde
devam edebildiğini, aklın öfkenin önüne
geçtiği, dengelerin sağlandığı bir durumu
yaratabilmek ve yaşatabilmek.
Sağduyunun, daha iyisi için çaba
harcamanın, hayatı gerektirdiği normlarda
yaşayabilmenin, ülkemiz ve milletimiz için
hep birlikte gösterebileceğimiz en büyük ve
etkili çaba olacağına inanıyoruz.
İçinde güvenle, çağdaş bir düzende
yaşayabildiğimiz, birbirimizi sevip
saydığımız, birbirimizden gurur
duyduğumuz güçlü ve huzurlu bir Türkiye
diliyoruz.

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü
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Terörün bölmeye, kargaşanın halkı
düşmanlaştırmaya çalıştığı ülkemizde,
yeniden güçlü bir moralle hayatın normale
dönebilmesini sağlamak için hepimizin
elimizden geleni yapması gerektiğine
inanıyoruz.
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DEMOKRASİ KAZANDI
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“DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ
GELECEĞİMİZ”
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İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak;
Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 365 Oda/Borsa olarak 81 ilde, bu ortak
açıklamayı aynı anda yapıyoruz. 15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize
kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbe
girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, birliğimiz ve Oda/Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda
ortaya koyduk. Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk Milleti’nin birlikte duruşu, kararlı
tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesi ile mümkün olmuştur. Ülkemizin bütün kurumlarının,
siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş olmasından
herkes büyük bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi
partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük takdiri
hak etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve Meclisteki
İbrahim ÇAĞLAR
tüm siyasi partilerimizi, cunta heveslileri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen, böylece Gazi unvanını bir kez
daha hatırlatan Meclisimiz ile gurur duyuyoruz. Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen
herkese, başta kahraman emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama en çok,
darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç duyuyoruz. Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten
almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya
çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar,
yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın
yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurduk. Bu şerden, hem demokrasimizi, hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık. Hepimiz demokrasi
konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz. Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi
daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi Millet yapan unsur budur. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına
düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da TOBB ve 365
Oda/Borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize
karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine
taşıyacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye
devam edeceğiz. Yeter ki, birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki, birbirimizi sevelim, birbirimize
inanıp, güvenelim. Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul
etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.
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“HAKİMİYET MİLLETİNDİR”
15 Temmuz 2016 gecesi yapılan kalkışmaya karşı cesaretle demokrasimize ve ülkemize geleceğe sahip
çıkan, başta tanklara karşı göğsünün siper eden Aziz Milletimiz olmak üzere Cumhurbaşkanımıza,
tüm siyasi parti liderlerimize, TBMM Üyelerimize, Emniyet Teşkilatımıza, devlet erkanımıza,
vatanımıza ve demokrasiye bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve medya kuruluşlarımıza
şükranlarımızı sunuyoruz.
Vatanı ve milleti uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı
ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Behiye SAVAŞKAN
NTS Danışmanlık Kurucusu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak devletimizin, milletimizin, demokrasimizin yanındayız.
Demokrasiye yapılan her türlü müdahaleyi kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Halkın iradesiyle
seçilmiş meşru hükümete karşı yapılan bu girişimin karşısındayız.

Mustafa Altunbilek
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

“PERAKENDE SEKTÖRÜ, HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN KATKISINI ARALIKSIZ
SÜRDÜRECEKTİR”

Halkımız meydanlara inerek demokrasisine sahip çıkma sağduyusu göstermiş, değişimin yerinin
darbe değil sandık olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçecek
olan bu olayın aşılmasındaki olumlu taraf ise, milletimizin demokrasi ve cumhuriyetimize sahip
çıkarak devleti ile elele vererek hızlıca normale dönme çabasına girmesidir.
Alp Önder ÖZPAMUKÇU
Kategori Mağazacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Hayat normal akışına hızlıca dönecektir
Halkımızın moralini, huzurunu ve refahını her zaman en önde önceliklendiren perakende
sektörünün oyuncuları olarak normale dönme çabasında biz de var gücümüzle çalışarak bu
durumdan hızlıca çıkmanın ve huzuru geri getirmenin yollarını bulacağız. 16 Temmuz itibariyle,
özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, başta çalışanlarımızın da güvenliğini sağlamayı dikkate alarak, güvenlik güçlerinin ve ulaşımın izin verdiği
ölçüde mağazalarımızı açtık, müşterilerimizi ağırlamaya devam ettik. Halkımızın bu yaşananları hak etmediğini göstermek, hayatın normal akışına
hızlıca dönmesine katkıda sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmenin gerekliliğine inanıyoruz.
Halkımız demokrasisine sahip çıkmıştır
Huzurlu, normal yaşama dönüldüğü, morallerimizin düzeldiği günlere hızlıca ulaşmak temennilerimizle tüm sektörümüze, çalışanlarımıza ve halkımıza
geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Halkımız darbeye karşı direnme hakkını kullanarak demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu durum geleceğe güvenle
bakma inancımızı kuvvetlendirecektir.
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Darbe girişimi kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz 15 Temmuz akşamı gerçekleşen, demokrasimizi
hedefleyen menfur darbe girişimi, halkımızın gösterdiği birlik ve devlet büyüklerimizin yoğun
çabalarıyla aşılmıştır. Bu demokrasi dışı eylemi şiddetle kınıyoruz. Olayda hayatını kaybedenlere
rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.
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ALP ALKAŞ PERAKENDE VE GAYRİMENKUL MERKEZİ’NİN
3. DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yenilikçi ve girişimci liderleri yetiştiren Alp Alkaş Perakende ve
Gayrimenkul Merkezi’nin 3.dönem mezuniyet töreni, her iki sektörün
duayen isimlerini bir araya getirerek, hızla gelişen ve büyüyen sektörler
için eğitimli iş gücünün öneminin altını çizerken, Merkez’in bu noktada
taşıdığı öneme vurgu yaptılar.
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vi Alkaş’ın vefat eden oğlu Alp Alkaş anısına
Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle Ocak
2014’te kurularak perakende ve gayrimenkul
sektöründe uzman akademisyenlerin yanı
sıra her iki sektörün de önde gelen üst düzey
yöneticileri ve patronları tarafından derslerin
verildiği Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul
Merkezi (AA PGM), 14 Temmuz 2016’da bu rüya
takımı bir kez daha bir araya getirdi.
Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi’nde
3. dönem mezunları için yapılan sertifika
töreninde bir araya gelen isimler arasında Alkaş
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Jones
Lang LaSalle Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş,
Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Hüsnü Özyeğin’in yanı sıra Gayrimenkul
ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
(GYODER) Başkanı Aziz Torun, Tescilli Markalar
Derneği (TMD) Başkanı Füsun Çevikel, Alışveriş
Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı
Hulusi Belgü, Gıda Perakendecileri Derneği
(GPD) Başkanı Nihat Özdemir, Birleşmiş

Avi Alkaş

Alkaş Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve
Jones Lang LaSalle Türkiye Ülke Başkanı

Hüsnü Özyeğin

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı
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Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sami Kariyo,
Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina
Afra, Kanyon Genel Müdürü Cem Eriç, Boyner
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serdar Sunay, Inveon ve Inventures Kurucusu ve
CEO’su Yomi Kastro, Fiba Ticari Gayrimenkul
Yatırımları CEO’su Yurdaer Kahraman, Özyeğin
Üniversitesi Rektörü Prof. Esra Gençtürk, Alp
Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi
Akademik Direktörü Doç. Dr. Işıl Erol yer aldı.
Açılış konuşmalarını Avi Alkaş ve Işıl Erol’un
yaptığı toplantıda Hüsnü Özyeğin, Sina Afra
ve Yomi Kastro’nun katıldığı “Girişimcilik ve
Liderlik Paneli” de düzenlendi. Panelin ardından
perakende ve gayrimenkul sektörünün ünlü
isimleri, düzenlenen törenle sertifikalarını 3.
dönem mezunlarına takdim etti.
PERAKENDE DUAYENLERİNDEN EĞİTİM

Bugüne kadar gelecekte her iki sektörde de
büyük başarılara imza atması beklenen yenilikçi
ve girişimci liderlerin yetiştirildiği Alp Alkaş
Perakende Gayrimenkul Merkezi’nde Ali Osman
Öztürk, Aslan Saranga, Avi Alkaş, Burak Övüç,
Cem Eriç, Galya Frayman, Hüsnü Güreli,
İbrahim İbrahim, İbrahim Paksoy, Mehmet T.
Nane, Murat Kader, Murat Tabanlıoğlu, Mustafa
Taviloğlu, Nur Ziyaoğlu Aytekin, Osman İllez,
Ozan Balaban, Özgür Tort, Serdar Sunay, Şenay
Azak Matt, Vahap Küçük, Yurdaer Kahraman ve
Yomi Kastro’nun da aralarında yer aldığı pek çok
isim perakende ve gayrimenkul sektörlerindeki
tecrübelerini geleceğin liderleriyle paylaştılar.
Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin
3. dönem mezunları için bir araya gelen
profesyoneller ve patronlar; hızla gelişen ve
büyüyen her iki sektör için de büyük önem
taşıdığının altını çizerek şu mesajları verdiler:

SEKTÖRÜN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI
İHTİYACINA DESTEK
Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Hüsnü Özyeğin, Türkiye’de gelişmekte olan
sektörlere eğitimli istihdam yaratmak amacıyla
birçok eğitim ve araştırma merkezi kurduklarını
belirterek, bunlardan biri olarak Alp Alkaş
Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin altını çizdi.
Özyeğin, şöyle devam etti:
“Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi,
tüm dünyada ve Türkiye’de büyüyen gayrimenkul
ve perakende sektörüne hizmet vermek için
Kasım 2013 tarihinde kuruldu.
Merkezimiz, üniversite bünyesinde hizmet veren
değerli akademisyenlerimizin yanı sıra sektörde
görev yapan deneyimli profesyonellerimizin de
gönüllü katkıları, yine sektörümüzün dernekleri
ile işbirliğinde ulusal ve uluslarası boyutta
sertifika programları, araştırma çalışmaları ve
konferanslar gerçekleştirdi. AA PGM’nin de
desteği ile Özyeğin Üniversitesi bünyesinde
Türkiye’de bir ilk olan perakende ve gayrimenkul
ağırlıklı (retail & real estate concentrated MBA)
yüksek lisans programı da hayata geçirildi.
Daha önceki senelerde mezun olan 55
öğrencimize bu sene tamamlanan program ile
30 mezunumuz daha ekleniyor. Nitelikli insan
kaynağı yetiştirdiğimiz programların her geçen
yıl geliştirilerek uluslarası boyutta tanınmışlık
alarak sürdürülebilirliğini görmekten mutluluk
duyuyorum.”
BÜYÜYEN İSTİHDAM İHTİYACI İÇİN
ÖNEMLİ KATKI
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı
Sami Kariyo, bu programı hem marka sahibi
bir kişi olarak hem de dernek adına destekleme

nedenini, “Sevgili Alp Alkaş’ın adını böylesine
önemli ve değerli bir proje aracılığıyla yaşatmak
ve bu programın sektöre çok büyük katkılar
sağlaması” sözleriyle açıkladı. Diğer yandan,
perakende sektöründe hedeflenen marka
ekonomisine geçişin sağlanması ve yurtdışı
büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla
nitelikli iş gücünün eğitilmesi, sektöre çekilmesi,
elde tutulması ve geliştirilmesinin büyük önem
taşıdığına dikkat çeken Kariyo, açıklamasına şu
cümlelerle devam etti:
“BMD olarak sektörün nitelikli çalışan ihtiyacını
karşılamak için sürekli projeler üretiyoruz,
faaliyetler organize ediyoruz. Geçtiğimiz dönem
Deloitte’la beraber hazırladığımız Eğitim İhtiyacı
Analizi Raporu’nda, BMD markalarının yer aldığı
gıda-dışı modern perakende sektöründe, 2023
yılına kadar mağazalarda ve merkezde toplam
yaklaşık 675 bin yeni iş yaratılacağını, dolayısıyla
bu kadar yeni çalışana ihtiyaç duyulacağını
ortaya koyduk. Ancak ne yazık ki, bu ihtiyacı
karşılayacak altyapı da tam olarak hazır değil.
Örneğin, BMD’nin Milli Eğitim Bakanlığı
nezdinde yaptığı girişimlerle 2005 yılında ticaret
meslek liselerinde açılan perakende alanı satış
elemanlığı dalından bile 2023’e kadar ancak 54
bin öğrencinin mezun olabileceğini, oysa 10
yıllık dönemde ihtiyaç duyulacak satış danışmanı
sayısının 500 bin olduğunu biliyoruz. Aynı sıkıntı
meslek yüksekokullarında, üniversitelerde de var.
Mevcut meslek yüksekokulları ve yüksek eğitim
kurumları, 2023’e kadar öngörülen istihdam
ihtiyacını karşımada yeterli olamamakta ve yeni
kontenjanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
İşte bu ortamda, Alp Alkaş Perakende
Gayrimenkul Merkezi, sektörün bu önemli
ihtiyacına yanıt veriyor. Sektöre üst düzey
çalışan yetiştirebilecek yüksek eğitim kurumu
açığının bulunduğu bir ortamda, bu merkezin
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Bugüne kadar perakende ve gayrimenkul
sektöründe uzman akademisyenlerin yanı sıra
her iki sektörün başarılara imza atmış patron
ve profesyonelleri tarafından ders verilen Alp
Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi, 3 dönem
boyunca yenilikçi ve girişimci liderler yetiştirdi.
Merkezde Perakende ve Gayrimenkul Yönetimi
Sertifika Programı’nı tamamlayan öğrenciler
AYD işbirliği ile The International Council
of Shopping Centers’ın (ICSC) tüm dünyada
geçerli olan Perakende Gayrimenkulü Yönetim
Sertifikası’nı da almaya hak kazanıyor. İsteyen
öğrenciler ise programı tamamladıktan sonra
Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün
sektör odaklı uzmanlaşma fırsatı veren MBA
in Real Estate ve MBA in Retail programlarına
devam edebiliyor. MBA programlarını başarıyla
tamamlayan öğrenciler, Wisconsin-Madison
Üniversitesi’nin Global Real Estate Masters
(GREM) programına başvurabiliyor. Kabul
edilmeleri halinde 6 aylık GREM programını da
bitirerek çift diploma ile mezun olabiliyorlar.
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yetiştirdiği kişiler aldıkları nitelikli eğitimle hem
çalıştıkları kuruma hem de perakende ve alışveriş
merkezleri sektörüne katkı sağlıyorlar. Alp Alkaş
adına başlatılan bu girişimi, Türkiye’de sektörel
bir eksiğin giderilmesi, açığın kapatılması için
alçakgönüllü ama çok önemli bir hizmet olarak
görüyorum. BMD olarak bu önemli projeye
desteğimizi her zaman vereceğiz.“

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN BİLİMSEL
TEMELLERE OTURMASINDA BÜYÜK
KATKI
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı
Nihat Özdemir, merkezin, perakendenin bilimsel
temellere oturmasında büyük katkı sağladığına
işaret ederek, şöyle konuştu:
“Perakendenin sadece alıp satmaktan ibaret
olduğu zamanlar çok eskide kaldı. Bizim işimiz,
tüketicimizin ihtiyaçlarını en ekonomik ve
hızlı şekilde karşılamayı gerektiriyor. Bunu
yürütmek için de perakende işinde uzmanlaşmış,
perakendenin matematiğine hakim arkadaşlara
ihtiyacımız var. Alkaş ve Özyeğin gibi perakende
sektörünün duayen iki isminin sektöre
kazandırdığı bu merkez, perakendenin bilimsel
temellere oturmasında büyük katkı sağlıyor.
Burada eğitimlerini tamamlayarak sektörde görev
alan arkadaşlarımızın, perakende sektörünü
daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Verilen
eğitimlerin içeriği, yapılan akademik çalışmalar,
uluslararası işbirlikleri ve sağladığı eşsiz
networking ile Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul
Merkezi, sektörümüze kazandırılmış en
önemli projelerden biri. Perakendenin bilimsel
temellere oturtulmasına önayak olan bu merkezi
hayata geçiren Alkaş ve Özyeğin ailelerini ve
bu güzel ortamda eğitimlerini tamamlayarak
sektörün geleceğini hazırlayacak mezunlarımızı
kutluyorum.”
SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ

Aziz Torun

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı
SEKTÖRLERİN YÖNETİMİ ADINA ÖNEMLİ
BİR EĞİTİM BOŞLUĞU KAPATILIYOR
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Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, AVM
sektöründe son yıllarda artan yatırımların, dünya
ölçeğinde gerçekleştirilen projelerin perakende
sektörünün gelişimini tetiklediğini belirterek,
şöyle konuştu:
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“Perakende sektörü özellikle genç nüfus ve kadın
iş gücüne yönelik istihdam sağlaması açısından
da ülkemiz adına özel bir öneme sahiptir.
Özyeğin Üniversitesi Alp Alkaş Perakende
Gayrimenkul Merkezi’nin perakende sektörü ve
perakende gayrimenkulü yönetimi adına önemli
bir eğitim boşluğunu kapattığına inanıyorum.
Sektörün duayenleri tarafından verilen eğitimler,
bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere
ve sektörün geleceğine önemli kazanımlar
sağlayacaktır. GYODER olarak bizler de
gayrimenkul ve perakende sektörünün niteliksel
gelişime hizmet eden bu tür çalışmalarında
işbirliği yapmaya ve desteklemeye bundan sonra
da devam edeceğiz."

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Sina Afra, Türk ekonomisinin geleceğine büyük
bir katma değer sağladığının altını çizdi. Afra,
şu açıklamayı yaptı: “20 yılı aşkın bir süredir
perakende ve gayrimenkul dünyasını şekillendiren
Alkaş Danışmanlık’ın açmış olduğu Alp Alkaş
Perakende Gayrimenkul Merkezi sektöre yeni
bir soluk getirmiştir. Bu merkezin, gelişen ve her
geçen gün önemini daha da arttıran perakende
ve gayrimenkul sektörüne nitelikli çalışanlar
yetiştirerek ve bu alanda daha donanımlı insan
kaynağı oluşturarak sadece sektöre değil Türk
ekonomisinin geleceğine de büyük bir katma
değer sağladığını düşünüyorum."
HEM AKADEMİK HEM PROFESYONEL
BAKIŞ AÇISI BİR ARADA
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD)
Başkanı Hulusi Belgü, hizmet sektörleri olmaları
ve doğrudan müşteriye ulaşabilmeleri nedeniyle
perakende ve alışveriş merkezleri sektörleri için
yetişmiş insan kaynağının çok önemli bir ihtiyaç
olduğunu vurguladı. Belgü, açıklamasına şu
sözlerle devam etti:
“Sektörün bu ihtiyacını karşılamak adına
üniversitelerle işbirliği içinde eğitim
programlarının organize edilmesi biz sektör
profesyonellerinin de işini son derece

Hulusi Belgü

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları
Derneği (AYD) Başkanı
kolaylaştıran bir durum. Alp Alkaş Perakende
Gayrimenkul Merkezi de Özyeğin Üniversitesi
ile işbirliği içinde son derece kapsamlı içeriği
ve hem akademik hem de profesyonel bakış
açısını bir araya getirmesiyle eğitimi bir adım
öteye taşıyor. AYD olarak ICSC eğitimlerini
de çatısı altında gerçekleştirdiğimiz Alp Alkaş
Perakende Gayrimenkul Merkezi, bu yıl 3.
dönem mezunlarını veriyor. Eğitim programının
önümüzdeki yıllarda da sektöre deneyimli ve
yetkin profesyonellerin katılımında katkısının
süreceğine inancımız sonsuz.”
PERAKENDE SEKTÖRÜNÜ İLERİYE
TAŞIMAK İÇİN…
Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları CEO’su
Yurdaer Kahraman, sektörün hızla ve sürekli
büyümesinin kaliteli, profesyonel ve kurumsal
yöneticilere ihtiyacı artırdığının altını çizerek,
artık sadece lokasyon, ulaşım, kira gibi kriterlerin
doğru bir yatırım için yetmediğini, bunların yanı
sıra doğru yönetim ve profesyonel bir ekibin de
gerektiğini vurguladı. Kahraman, şöyle konuştu:
“Hızla büyüyen gayrimenkul ve perakende
sektörünü daha da ileriye taşımak için bu hıza
ayak uyduracak vizyon sahibi, gelişmeleri takip
eden, eğitimli çalışanlara da ihtiyaç vardır. Ancak
bu şekilde gelişerek büyür ve sürdürülebilir
projeler yapabiliriz. Bu noktada Alp Alkaş
Perakende Gayrimenkul Merkezi, Türkiye’nin ve
bölgenin en verimli, sadece teoriden oluşan değil,
aynı zamanda en yüksek seviyede pratik konuları
da içeren gayrimenkul ve perakende eğitim
merkezidir.
Derslerin ağırlıklı olarak alanlarında deneyimli
eğitmenlerden ve sektörün duayenlerinden,
CEO’lardan, genel müdür ve şirket sahiplerinden
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Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi
Akademik Direktörü Doç. Dr. Işıl Erol ise
Türkiye’de her iki sektörün de hızla büyüyüp yeni
iş olanakları yaratarak istihdam oranını yukarı
çektiğini, ancak bu hızlı büyümeye rağmen,
sektörlerin güçlü altyapıya sahip, eğitimli iş
gücüne sahip olduğunu söylemenin oldukça
zor olduğunu belirtti. Bu noktada Alp Alkaş
Perakende Gayrimenkul Merkezi’nin son derece
önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Erol,

şöyle konuştu:
Özyeğin Üniversitesi çatısı altında 2014 yılında
hayata geçirilen merkez, ulusal ve uluslararası
düzeyde söz konusu sektörlere odaklı araştırma
ve eğitim faaliyetleri sürdüren Türkiye’deki ilk ve
tek kuruluştur.”
DEĞİŞİMİ YAKALAMAK VE FARK
YARATMAK İÇİN SÜREKLİ ÖĞRENME
Kanyon Genel Müdürü Cem Eriç, perakende
ve gayrimenkulü günümüzün en dinamik ve
rekabetin en yoğun yaşandığı sektörler olarak
değerlendirerek, öğrenimin önemine dikkat çekti.
Eriç, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
“Sektörlerdeki değişimi yakalamak ve fark
yaratmak için sürekli öğrenmenin önemine
çok inanıyorum. Alp Alkaş Perakende ve
Gayrimenkul Programı’nda çok güzel paylaşımlar
yapıldı, ben de parçası olmaktan mutluluk
duydum. Umarım bu programa katılan
arkadaşlarımız burada başladıkları yolculuklarına
devam eder ve öğrenme konusunda meraklarını
hep sürdürürler.”

Cem Eriç

Kanyon Genel Müdürü
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bire bir bilgi, tecrübe ve strateji paylaşımı
yapılarak gerçekleşmesi oldukça önemlidir.
Bunun Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden
Özyeğin Üniversitesi tarafından desteklenmesi
ve ICSC’nin Üniversite programına dahil
olmasıyla artan bilgi birikimi ve deneyim, bu
merkezin değerinin ne kadar yüksek olduğunu
göstermektedir. Tabii ki hızla büyüyen AVM
ve Perakende sektöründe bu tür eğitimler çok
önemli ve değerlidir. Kısa bir zaman diliminde
alanında uzman kişilerden ve piyasalardan
gereken güncel bilgiler verilerek sektörde
donanımlı kişilerin yetişmesine imkân
sunmaktadır.”
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DESIGNER OUTLET’İ
BEYMEN OUTLET VIAPORT’TA AÇILDI…
ünyaca ünlü markaların buluşma noktası BEYMEN’nin seri sonu mağazası
Türkiye’nin outlet konseptli en büyük alışveriş merkezi Viaport’ta açıldı.

B
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enzersiz bir alışveriş deneyimi sunan
BEYMEN Outlet, 2000 m²’lik alanıyla
Academia ve Beymen Collection’ın yanı sıra
Tory Burch, Emilio Pucci, Stella McCartney,
Tod’s, Corneliani, Brunello Cucinelli, Etro
ve Valentino gibi dünya modasına yön veren
markaların eski sezon tasarımlarını %70’e varan
indirim oranıyla modaseverlerle buluşturuyor.
Kadın ve erkek koleksiyonlarının yanı sıra home,
ayakkabı ve çanta departmanlarının da bir arada
bulunduğu BEYMEN Outlet, iki hafta da bir
yenilenen ürün seçkisi ve özel fırsat köşeleriyle
yalnızca istanbulluları değil, seyahatleri sırasında
yolu Viaport’a düşen alışveriş tutkunlarını da
mağazaya bekliyor.
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FORUM GAZİANTEP ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ŞANS KUTUSU İLE BİNLERCE HEDİYE KAZANDIRIYOR!

G

aziantep'in gözde alışveriş ve eğlence
merkezi Forum Gaziantep'in yoğun ilgi
gören Şans Kutusu kampanyası gazianteplilere
kazandırmaya devam ediyor. Daha önce de
düzenlenen ve büyük ilgi gören kampanya, yıl
boyunca haftaiçi her gün düzenleniyor. Her hafta,
hafta içi tekrarlanacak kampanya kapsamında
tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan
ziyaretçiler, Şans Kutusu’ndaki kutuları kendi
şanslarıyla seçme hakkı kazanıp, birbirinden
güzel sürpriz hediyelerden birinin sahibi olacak.
Tasarımı ve teknik detaylandırmalarıyla
gaziantepliler için Forum Gaziantep tarafından
özel olarak geliştirilen kampanyada boş yok.
Farklı kombinasyonlarla yanıp sönen 60 kutulu
panelde durdurma butonuna basan ziyaretçiler,

butona basıldığında ışık hangi numarada kaldıysa
o numaraya tanımlanmış hediyeyi kazanacak.
Kampanya süresince her katılımcı, gün içerisinde
en fazla bir kez katılım gösterip hediyesini
alabilecek.
3 Ayda 12 bin hediye!
Nisan ayından itibaren düzenlediği kazandıran
kampanyalarıyla ziyaretçilerine 12.000'e yakın
sürpriz hediye kazandıran Forum Gaziantep, Şans
Kutusu'nu 31 Aralık 2016’ya kadar sürdürecek ve
ziyaretçilerini hediyelerle mutlu edecek.
Eğlenceli ve kazançlı alışverişin adresi Forum
Gaziantep, ziyaretçilerini harcadıkça kazanmaları
ve alışverişlerine değer katmaları için hafta içi her
gün kampanyaya katılmaya davet ediyor!
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Forum Gaziantep'in yoğun ilgi gören Şans Kutusu yeniden açılıyor. Yoğun
istek üzerine tekrarlanan ve hafta içi her gün geçerli olacak kampanya,
gazianteplilere birbirinden güzel binlerce sürpriz hediye kazandıracak.
Üstelik boş yok!
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PLAJ MODASINI AYYILDIZ İLE YAKALAYIN
Mayoda modanın yaratıcısı Ayyıldız, plaj kıyafetleriyle de sahillerde
şıklık rüzgarları estirmeye devam ediyor. Alacalı ve çok renkli hem daha
spor hem el boyaması ve işlemeli otantik desenli gömlekler ile kaftanlar
Ayyıldız plaj kıyafetleri arasında yer alıyor. Koleksiyon içerisindeki
püsküllü şort ve tulumlar da bu yaz plajlarda sıkça görülüyor.

G

öz kamaştırıcı mayo tasarımlarıyla her
sezona damgasını vuran Ayyıldız, 2016
koleksiyonuyla plaj modasına yön vermeye
devam ediyor. Mayoda modanın yaratıcısı
Ayyıldız, plaj kıyafetleri ile büyülemeye devam
ediyor. Daha feminen daha spor ve daha otantik
tarzların plajları süslediği bu yaz, Ayyıldız
kadınları modadan geri kalmıyor.
Alacalı ve çok renkli aynı zamanda işlemeli,
otantik desenli kaftanların yer aldığı Ayyıldız
plaj kıyafetlerinde, özel renkler ve el boyaması
seçenekler de bulunuyor. Özel tasarımlarıyla
Ayyıldız kadınlarının şıklığına şıklık katan
Ayyıldız, spor plaj kıyafetleriyle de farklı bir tarz
yaratıyor. Ayyıldız plaj modasında püsküllü şort
ve tulumlara yer verirken, mayo ve bikinilerle
özel kombinler yaratmaya yardımcı oluyor.
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Mavinin canlı rengi, siyahın asaleti, gökkuşağının
enerjisi, beyazın masumiyeti ile Ayyıldız
plaj modasında tüm tarzlara hitap ediyor.
Kadınsı yönünü açığa çıkarmak isteyen,
rahatlığından ödün vermek istemeyen, otantiğe
hayranlık duyan tüm güçlü kadınları Ayyıldız
mağazalarında bekliyor.
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ÇOCUKLAR İÇİN YAZ TATİLİ, CAPACITY’DE EĞLENCE
DOLU ETKİNLİKLERLE GÜZELLEŞİYOR

Y
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az tatilini doyasıya yaşamak isteyen
çocuklar ve aileleri, 7’den 70’e her kesime
hitap eden etkinlikler ile ziyaretçilerine keyif
dolu anlar yaşatan Capacity Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nin keyif ve eğlence dolu hafta sonu
aktiviteleriyle adeta serin sulara yelken açıyor.
Çocuklar, Capacity’de Ağustos ayı boyunca, her
cumartesi günü yaratıcılıklarını geliştiren atölye
çalışmalarına katılarak becerilerini geliştirme
imkanı bulurken, pazar günleri ise eğlenceli
sahne gösterileriyle kahkaha dolu anların başrol
oyuncusu olacaklar. Hafta sonu etkinliklerinin
yanı sıra 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine aynı
gün 14.00- 16.45 saatleri arasında gerçekleşecek
‘Strafordan Türkiye Haritası Yapımı’ Atölyesi’ne
katılan çocuklar, bu anlamlı bayramın coşku
dolu havasını birlikte soluyacaklar. Gün boyunca
tüm ziyaretçilerine Türk Bayrağı hediye edecek
olan Capacity, sadece çocuklara değil büyük,
küçük tüm ziyaretçilerine bayramın coşkusunu
yaşatacak. Tüm çocukları ve ailelerini, Ağustos
ayında, her hafta sonu saat 14.00- 16.45 arasında
gerçekleşecek programlarımız için Capacity’ye
bekliyoruz.
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Detaylı etkinlik programı

Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam
merkezi Capacity, Ağustos ayı süresince
düzenleyeceği program ile yaz tatilini en iyi
şekilde değerlendirmek isteyen çocuklara,
aileleriyle birlikte katılabilecekleri hem eğitici
hem de keyifli aktivitelerle dolu bir hafta sonu
vaat ediyor. Uzun yaz tatili boyunca çocuklarına
daha çok zaman ayırmak ve eğlenceli vakit
geçirmek isteyen ailelerin imdadına yetişen
Capacity, her hafta sonunda farklı bir etkinliğin
yer aldığı program aracılığıyla çocukların
evlerinden sonra ikinci adresi olacak. Program
kapsamında çocuklar, her cumartesi farklı bir
atölye çalışmasına katılıp, her pazar günü ise yine
farklı bir gösteri izleyebilecek.
Programda yer alan özel eğitmenlerin
gözetiminde yapılan atölye çalışmalarına katılan
çocuklar, el becerilerini geliştirme imkanı sunan
Taç Yapım, Takı Tasarım ve Maske, Kelebek
Yapım ve Kukla Yapım Atölyeleri aracılığıyla,
hayal dünyalarını keşfe çıkacaklar. Yaz tatilinin
neşesini Capacity’de doyasıya çıkaran çocuklar,
pazar günleri gerçekleşecek gösteriler ile eğlenceli
anlara yelken açacaklar. ‘Zaman Tüneli, Şenlik
Sokak, Çevreci, Mahallade Temizlik Var’ isimli
tiyatro gösterilerini izleyen çocuklar hem
öğrencek hem de eğlenecekler.

6 Ağustos Cumartesi 14.00 - 16.45
Taç Yapım Atölyesi
7 Ağustos Pazar 14.00 - 16.45
Zaman Tüneli
13 Ağustos Cumartesi 14.00 - 16.45
Takı Tasarım ve Maske Atölyesi
14 Ağustos Pazar 14.00 - 16.45
Şenlik Sokak
20 Ağustos Cumartesi 14.00 - 16.45
Kelebek Yapım Atölyesi
21 Ağustos Pazar 14.00 - 16.45
Çevreci Tiyatro Oyunu
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da etkinlik
programına dahil eden Capacity, 30 Ağustos Salı
günü 14.00- 16.45 saatleri arasında gerçekleşecek
Strafordan Türkiye Haritası Yapımı Atölyesi
ile çocuklar, çoşku dolu bir bayram havası
soluyacaklar. Gün boyunca tüm ziyaretçilerine
Türk Bayrağı hediye edecek olan Capacity’de;
sadece çocuklar değil, büyük küçük tüm
ziyaretçiler bu anlamlı zaferin bayramını doyasıya
yaşayacaklar.

27 Ağustos Cumartesi 14.00 - 16.45
Kukla Yapım Atölyesi
28 Ağustos Pazar 14.00 - 16.45
Mahallede Temizlik Var
30 Ağustos Salı 14.00 - 16.45
Strafordan Türkiye Haritası Yapım Atölyesi
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SKECHERS TÜRKİYE’DEKİ 12. MAĞAZASINI ANTALYA
TERRACITY ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE AÇTI

Tüketiciyle, mağazalarının yanı sıra www.
skechers.com.tr adresinde online olarak ve
650’nin üzerinde satış noktasıyla da ulaşan
Skechers, Türkiye’deki büyüme hızına ivme
kazandırmakta oldukça iddialı olduğunun altını
çiziyor.
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İ

stanbul, İzmir ve Ankara’nın yanında
Antalya’da da tüketicisiyle buluşan Amerikalı
spor ayakkabı markası Skechers, yola çıktığı
rahat ol felsefesi ile tüm Türkiye’ye konfor
götürmeye kararlı. Yıl içinde mağaza sayısını
16’ya çıkarmayı hedefleyen Skechers, bunun için
çalışmalarını hızla sürdürüyor. Rahatlığından
ve şıklığından vazgeçmeyenler için üretilen
koleksiyonlar ile her yerde tüketicisinin
ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlayan Skechers,
ayak sağlığına verdiği önemle bütün modellerini
Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıracak. İstiklal
Caddesi’nde açtığı amiral gemisi mağazasından
sonra 12. Mağazasını Antalya Terracity AVM’de
açan Skechers’ın tüm mağaza adreslerine www.
skechers.com.tr’den ulaşabilirsiniz.
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İSTANBUL SHOPPING FEST ŞEHRİN ALIŞVERİŞ, TURİZM
VE KÜLTÜREL HAYATINA YENİ BİR SOLUK KATTI
Bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Shopping Fest, beraberinde getirdiği bereketle şehrin alışveriş, turizm ve
kültürel hayatına yeni bir soluk kattı. Artık gelenekselleşen alışveriş festivali, turizm ve perakende alanında
oluşturduğu hareketlilik ile Temmuz ayı boyunca İstanbul’un enerjisini yükseltti.
İSF’nin İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar,
festivalin kent kültürüne, ekonomiye ve turizme
katkılarını değerlendirdi.
Çağlar, “Türkiye'nin gücüne ve İstanbul'un
potansiyeline güvenen herkes, son dönemde
turizmde yaşanan bazı sıkıntıların geçici
olduğunu biliyor. İstanbul vazgeçilmez bir
destinasyon. Binlerce yıldır değişmeyen bu gerçek
bugün de değişmedi, yarın da değişmeyecek.
Biz İstanbul Shopping Fest ile karanlık güçlerin
turizme, ekonomiye ve İstanbul markasına zarar
verme çabalarına meydan okuyoruz. ”dedi.
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İbrahim Çağlar
İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve İstanbul
Shopping Fest İcra Kurulu Başkanı
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stanbul Ticaret Odası Başkanı ve İstanbul
Shopping Fest İcra Kurulu Başkanı İbrahim
Çağlar, içinden geçilen dönemde festivalin
İstanbul’a katkılarını değerlendirdi:
“Türkiye'nin gücüne ve İstanbul'un potansiyeline
güvenen herkes, son dönemde turizmde yaşanan
bazı sıkıntıların geçici olduğunu biliyor. Biz
İstanbul Shopping Fest ile karanlık güçlerin
turizme, ekonomiye ve İstanbul markasına zarar
verme çabalarına meydan okuyoruz.”
“Festivalimizle İstanbul’un dünya çapında
bir alışveriş destinasyonu olarak konumunu
güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2023’e kadar
İstanbul’u dünyanın ilk 5 alışveriş şehri arasına
yerleştireceğiz.”

“Festival için İstanbul’a gelen turistler,
önceden yaptırdıkları rezervasyonlarını iptal
etmedi. Hatta Rusya ve İsrail ile ilişkilerde
başlayan bahar rüzgârını ilk olarak Shopping
Fest’te hissedeceğiz.”
Bir İstanbul geleneği haline gelen İstanbul
Shopping Fest (İSF), 1 - 31 Temmuz
tarihlerinde kentin gündemine taze bir nefes
taşıdı. Temmuz sonuna kadar süren festival,
Türkiye'nin en büyük turizm, alışveriş ve
kentsel markalaştırma projesi olma özelliğini
taşıyor. İstanbul Shopping Fest; T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul
Ticaret Odası iş birliği ile bu yıl altıncı kez
düzenlendi.

Durgun denizde yol almanın kolay olduğunu
belirten Çağlar, “Asıl maharet, fırtınalı denizde
dümeni sağlam tutmak. Dış etkenleri bertaraf
edebilmek için el ele vererek İstanbul markasının
gücüne güç katacağız.” diye konuştu.
İbrahim Çağlar: Hedefimiz İstanbul’u
dünyanın ilk 5 alışveriş şehri arasına
yerleştirmek.
Alışveriş turizminin ekonomik büyüme ve
kalkınmaya katkısına dikkat çeken İbrahim
Çağlar, “Perakende sektöründe artık sınır
ötesi alışveriş büyük değer taşıyor. İstanbul, bu
anlamda müthiş bir potansiyele sahip. Bizim
hedefimiz 2023’e kadar İstanbul’u dünyanın ilk
5 alışveriş şehri arasına yerleştirmek. Bunun
için İstanbul Shopping Fest, kullanabileceğimiz
en iyi enstrüman. Dünyanın en köklü alışveriş
kültürüne sahip şehirlerinden birinde olmanın
avantajına sahibiz. İSF de, yüzyıllar boyunca
ticaretin, alışverişin başkenti unvanını hak eden
İstanbul'da, tarihi çok eskilere dayanan, şehrin
ruhuna işlemiş bir geleneğin canlandırılmasına
hizmet ediyor. Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle
bir dünya markası olan İstanbul'u, tam manasıyla
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bölgenin alışveriş merkezi haline getirmek
istiyoruz” dedi.
Yurt dışı tanıtıma büyük önem verildi
İstanbul Shopping Fest’in , beş yıldır sadece
ekonomik değil, kültürel anlamda da İstanbul’u
tanıtan ve yurt dışından çok sayıda yabancı
ziyaretçi ağırlayan bir festival olduğuna dikkat
çeken Çağlar, 2016 Turizm Eylem Planı
doğrultusunda İstanbul Shopping Fest'in bu yıl
ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Turizmde fırsat penceresi İSF
Çağlar sözlerine şöyle devam etti: “Turizmde
benimsediğimiz proaktif yaklaşım ile
festivalimizi İstanbul'un ve Türkiye'nin tanıtımı
için değerli bir fırsata dönüştürüyoruz.İstanbul
Shopping Fest'in sahip olduğu marka değeri
ve ziyaretçi potansiyeli turizm ve turizmci için
yeni bir fırsat penceresidir. Bugün görüyoruz ki,
festival için İstanbul’a gelen turistler önceden
yaptırdıkları rezervasyonlarını iptal etmedi.
Hatta şunu ifade etmek isterim ki Rusya ve İsrail
ile ilişkilerde başlayan bahar rüzgârını ilk olarak
Shopping Fest’te hissettik.” İSF’nin etkisini
ölçmek için her yıl yapılan algı araştırmasının
sonuçlarına değinen İbrahim Çağlar, festivalin
somut faydalarını şöyle ifade etti:
Tax free alışverişte %48 büyüme
“Tax free alışverişte 2015’in Haziran ayında,
bir önceki yıla göre %48 büyüme sağlandı. Bu
büyümede İstanbul Shopping Fest’in önemli
bir rolü var. Ayrıca, geçtiğimiz yıl yapılan algı
araştırmasında 18-64 yaş arası 1.500 yerli ve
1.000 yabancı turistin cevaplarına baktığımızda
İSF’nin turist çekme potansiyeli yüksek bir
etkinlik olduğu net olarak görülebiliyor.
Turistler arasında İSF’yi ‘İstanbul’a gelmeden
önce’ duyma oranı 2014 yılında %9.4'tü.
2015’teyse bu oran %15.4’e ulaşmış durumda.

Üstelik şehre gelmeden önce festivali duyanların
yarısından fazlası, yani %57.4'ü, İstanbul’a esas
gelme nedenlerinin İSF olduğunu söylüyor. Bu
oranlar bizim için gurur verici.”
İSF yerli tüketicinin alışveriş davranışlarını
değiştirdi
İbrahim Çağlar, İSF esnasında yerli tüketicinin
de alışveriş davranışında önemli değişiklikler
gözlemlendiğini belirtti:
“Yerli müşterinin İSF tarihlerinde alışveriş yapma
oranının 2013’te %66.3, 2014’te %76 olduğunu,
bu rakamın 2015’te ise %84.6’ya ulaştığını
görüyoruz. 2013’de ortalama 3.1 değişik ürün ve/
veya hizmet satın alan yerli müşteriler 2014’te 2.7
parça, 2015’te ise 3.7 parça alışveriş yaptı.”
Yabancı tüketicilerin sepeti zenginleşiyor
Son 3 yıldır yabancı müşterilerin alışveriş
sepetinin zenginleştiğini belirten Çağlar, yapılan
algı araştırmasına göre 2012’de ortalama 2.8
değişik ürün ve/veya hizmet satın alan yabancı
müşterilerin, 2013’de 3.5, 2014 ve 2015’de 4.2
parça alışveriş yaptığını belirtti.
Çağlar, “İstanbul Shopping Fest algı
araştırmalarımızın ortaya koyduğu bir diğer veri
de İSF denince akla gelen konu başlıkları arasında
“indirim” sözcüğünün ilk sırada olması. İSF bu
yıl da bir yandan alışveriş turizminde İstanbul’un
konumunu yukarı taşırken bir yandan da yerli
yabancı tüm katılmcılara avantajlı alışverişin
keyfini yaşatarak ve “alışveriş durumu”nu
mevsim normallerinin ötesine taşıyacak.” dedi.

Dopdolu bir festival
İSF kapsamında yapılan etkinliklere de değinen
İbrahim Çağlar, festivalin bu yıl öne çıkan
uygulamalarını şöyle özetledi:
“Milletçe derin bir teessür içinde olmamızdan
dolayı, İstanbul Shopping Fest açılışı için
Boğaz’da gerçekleştirmeyi planladığımız su ve
ışık gösterisini iptal ettik. Etkinlik takvimimizde
de bu amaçla yeniden düzenlemelere gidiyoruz.
Öte yandan, Temmuz ayı boyunca alışveriş
merkezlerinden tarihi çarşılara kadar pek çok
noktada festival havasını yaşamak mümkün oldu.
İstanbul Shopping Fest, dünya markalarında
%70’e varan indirimlerin yanı sıra pek çok
markada festival boyunca alışverişte ayrıcalıklar
sundu.
Bu yıl, 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 ve festivalin sürprizlerini takip
edebileceğiniz adresler. Güncellenen etkinlik
takvimimize istshopfest.com web sitemizden ve
uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca İstanbul Shopping Fest kapsamında
festival AVM’lerinden alışveriş yapanlar,
yapılacak çekilişle araba kazanma şansı yakaladı.
Temmuz ayı içerisinde 100 TL’lik her alışveriş,
çekilişe bir katılım hakkı sağladı. Festival
süresince devam edecek kampanya ile bir talihli
kişiye noter huzurunda yapılacak çekilişle
Mercedes Vito Tourer hediye edildi.”

MALl&MOTTO / 30.Sayı / Ağustos 2016

İstanbul’u ve festivali dünyaya tanıtmak için
yoğun çaba sarfedildiğini vurgulayan Çağlar,
“Bu sene dünyanın pek çok farklı noktasından
basın mensupları, etkinliğimizi izlemek üzere
şehrimize geldiler. Bu çalışmaları turizm
ateşeliklerimizle de sürdürdük. 38 ateşeliğimiz
ile bu konuda yakın temas içindeyiz. Ayrıca
bölgenin en büyük turizm fuarı olan ATM
Dubai Fuarı, tanıtım faaliyetleri bakımından
büyük önem taşıyordu. Biz de bu fuara bir İSF
standıyla katıldık. Ziyaretçilerin en çok ilgli
gösterdiği noktalardan biri, Ortadoğu turizm
pazarı açısından cazibe merkezi olan İstanbul
standımız oldu. Aynı zamanda Kültür ve Turizm
Bakanlığımız festivalimizin tüm yurtdışı
tanıtımını üstlenerek önemli bir destek verdi.
Örneğin dünya çapında milyonlarca kişinin
büyük bir ilgiyle izlediği Euroleague Final Four
karşılaşmalarında İstanbul Shopping Fest’in
tanıtımı anlamında büyük katkı sağlandı.” dedi.
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BU PARALAR GERÇEKTEN KULLANILDI

Mehmet Tezçakın
Uluslararası müzayede şirketi Spink'in danışmanı,
ünlü nümismat Mehmet Tezçakın, dünya
tarihindeki en ilginç paraları seçti. Osmanlı
döneminde çıkarılan 50 bin liralık banknotların
her birinin karşılığı 360 kilo altındı
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Zimbabwe’nin 100 trilyon doları dünyanın;
dağılmadan önceki Yugoslavya’nın 500 milyar
dinarı da Avrupa’nın en bol sıfırlı banknotu
olarak tarihe geçti
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Osmanlı’nın 1839 yılında ünlü hattalarca
tasarımı hazırlanan ilk kağıt banknotu tedavül
edilmeyince, dünyanın en güzel parası unvanı
Kosta Rika’nın oldu
Merkezi Londra’da bulunan uluslararası
müzayede şirketi Spink’in danışmanı, ünlü
nümismat Mehmet Tezçakın, dünya tarihindeki
en ilginç paraları seçti.
Sultanahmet Köftecisi’nin 3. Kuşak patronu da
olan Mehmet Tezçakın, kişiler arasında alışveriş
aracı olarak kullanılan paranın, ülkelerin
medeniyetlerini, kültürlerini de yansıttığının
altını çizdi.

Klasik paraların üzerinde liderlerin portreleri
ile birlikte ülkenin sanatını, kültürünü yansıtan
motiflere yer verildiğine dikkat çeken Tezçakın,
bu çerçevenin oldukça dışına çıkan ilginç
örneklere de zaman zaman rastlamanın mümkün
olduğunu söyledi.
Çoğu Mehmet Tezçakın’ın koleksiyonunda da
yer alan, insanın aklına “Bu paralar gerçekten
kullanıldı mı?” sorusunu getiren tarihteki en
ilginç paralar şunlar:
En yüksek değerli para: Osmanlı döneminde
13 Eylül 1916 yılında çıkarılan 50.000 liralık
banknotların her biri 360 kilo ağırlığındaki
50.000 altın değerindeydi. Bugünkü karşılığı 14
milyon 680 bin 800 dolar yani 42,5 milyon Türk
Lirasıydı.
Dünyadaki en bol sıfırlı para: Zimbabne'nin 2.
Kongo Savaşı'na girmesine sebep olan beyaz arazi
sahiplerinin özel çiftliklere el koyması sonucu
ülkede hiperenflasyon meydana gelmiş. Kasım
2008’de zirve yapan enflasyon yüzde 79.8 milyar
olmuştur. Bu dönemde 100.000.000.000.000
nominalli banknotlar piyasaya sürülmüştür.

Macaristan, 1946 yılında 100 Milyon Milyar
yani 100.000.000.000.000.000 Pengo'luk
banknotları piyasaya sürdü. Bu kadar büyük
rakama sahip paranın değeri ise 60 kuruş, yani
1 TL dahi değildi.
Yalnız bu paranın değeri rakamla değil de
yazıyla hem de kısaltma olarak yazıldığından
Avrupa’daki en bol sıfırlı para olarak
Yugoslavya’da 1994 yılında piyasaya sürülen
500.000.000.000 Dinara kabul görmektedir.
Lider yerine eş ve metres resimleri kullanılan
paralar: Paraların üzerinde genellikle ülkelerin
liderlerinin portreleri yer alırken, 1934 yılında
Meksika’da basılan 5 Pezo’nun üzerindeki
“Çingene Kadın” portresinin dönemin
liderlerinden birinin metresine ait olduğu
söylentisi yaygındır.
Swaziland’da 1974 yılında basılan 1
Lilangeni’nin üzerinde ise Kral II Sobhuza’nın
bakire eşlerinin göğsü açık fotoğrafları yer
almaktadır. Kral II Sobhuza’nın 70 eşi 210
çocuğu, binin üzerinde de torunu olduğu
bilinmektedir.
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Gine Hükümetinin Tito portreli parası

Tito’nun resmi Gine parasında: Her ülke
parasında kendi liderinin fotoğrafını kullanırken,
tarihte yabancı bir liderin portresi sadece Gine
parasında kullanılmıştır. Gine Hükümeti’nin
aldığı kararla, 1980 yılında piyasaya sürülen 500
Sylıs’ın üzerinde, yaptığı yardımlardan dolayı
Yugoslavya Devlet Başkanı Tito’nun portresi
kullanılmıştır.
Benin’in Esrarlı 100 Frank’ı: Dünyada esrarı ilk
kez bir gümüş madeni para üzerine 2010 yılında
Benin Cumhuriyeti basmıştır. Para üzerinde
bulunan yeşil hint keneviri motifinin üzerinde
parmağınızı sürttüğünüzde parada bulunan
sentetik katkı maddeleri ortama esrar kokusu
yaymaktadır.

İran İslam devrimi sonrası parası

Rejim değişikliğinde yaşanan sıkıntı banknotlara
da yansıyor: Para basmak, gelişmiş bir teknoloji
ve yüksek bir maliyeti beraberinde getirir.
Var olan paranın üzerinde değişiklik yapmak
daha basit ve daha ekonomiktir. Bu yüzden
de doğal olmayan rejim değişiklerinde kısa
vadeli çözüm olarak zaman zaman bu yöntem
uygulanmıştır. 1979’daki İran İslam devrimi
sonrasında paralarda bulunan Şah portreleri
sürşarj uygulanarak özel bir damgayla kapatılmış
ve bu paralar 1981 yılında yenileri basılana kadar
kullanılmıştır.

Benin’in Esrarlı 100 Frank’ı

1997 yılında ise Afrika ülkesi olan Zaire’de
diktatör Joseph Mobutu'nun rejiminı yıkan
yönetim, yeterince para bulunmadığından
eski rejimin 20.000 Zaire'lik banknotlarını
Mobutu’nun resmindeki kafa kısmını keserek
kullanmaya devam etme kararı almış.
Dünyanın en güzel banknotu: Dünyadaki
tüm para koleksiyoncularının ortak görüşüyle
en güzel banknot olarak Kosta Rika parası
seçilmiştir. Kosta Rika’nın 1989 yılında piyasaya
sürdüğü 5 Colones’I adeta çerçeveletilip asılacak
güzelliktedir.
Mehmet Tezçakın’ın bu kategorideki favorisi
ise 1839 yılında ilk Türk banknotu olarak
tasarlanan Kaime’dir. Ünlü hattalarca hazırlanan
Kaime’nin, dönemin matbaa teknolojisinin
yetersiz oluşu nedeniyle basılamamasından
dolayı en güzel banknot unvanını kazanamadığı
görüşü yaygındır.
Almanya’nın ahşap banknotu: 1. Dünya
Savaşı'ndan sonra büyük bir finansal krizin
içine giren Almanya’da acil durum parası olarak
resmi olmayan paralar basıldı. Bunlardan biri
de ahşap üzerine baskılar yapılarak kullanılan
paralardı.

Meksika’nın kadın portreli parası

Afrika ülkesi olan Zaire parası Joseph Mobutu
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Almanya’nın ahşap banknotu
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KURUMLAR VERGİSİ: MERKEZ BANKASI KURUMLARDA 1.SIRADA
Merkez Bankası, ödediği 2 milyar 350 milyon 350 bin 777 lira ile geçen yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, "2015 Vergilendirme
Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100
Sıralaması"nı açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası, ödediği 2 milyar 350
milyon 350 bin 777,01 lira ile 2015'in kurumlar
vergisi rekortmeni oldu.
2014'te söz konusu listenin zirvesinde bulunan
Ziraat Bankası, geçen yıl 772 milyon 929 bin
214,81 lira ile ikinci sırada yer aldı.
Akbank ise 738 milyon 121 bin 425,47 lira ile
üçüncü oldu.
En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinin
ilk 10 sırasında merkezi Ankara'da bulunan 4,
İstanbul'da bulunan 6 kurum yer aldı.
2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TÜRKİYE GENELİ İLK 10 SIRALAMASI
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GELİR VERGİSİ: VERGİ REKORTMENLİĞİNE 'KADIN DAMGASI'
Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde 8 kadın yer alırken, bu kadınların hepsinin de İstanbul’dan olması dikkati çekti.
Türkiye vergi rekortmenleri listesinde 8 kadın yer
alırken, bu kadınların hepsinin de İstanbul'dan
olması dikkati çekti. Rekortmen 8 kadına
toplamda 111 milyon 642 bin 570 lira vergi
tahakkuk ettirilirken, günlük ödeyecekleri vergi
tutarı 305 bin lirayı geçti.
AA muhabirinin, 2015'te en çok gelir vergisi
tahakkuk ettirilen 100 mükellefin açıklandığı
listeden yaptığı derlemeye göre, 51 kişi bilgilerini
vermekten kaçınırken, adı açıklanan 49 kişiden
8'inin kadın olduğu görüldü.
Türkiye'nin vergi rekortmeni Semahat Sevim
Arsel oldu

1

Semahat Sevim Arsel

2

Mustafa Rahmi Koç

3

Şarık Tara

4

Suna Kıraç

5

Mustafa Vehbi Koç 25 milyon 971 bin 943,13 Lira

2014 vergi rekortmenleri listesinde 11'inci sırada
yer alan Koç ailesinden Suna Kıraç, geçen sene
7 basamak yükselerek 4'ünü sıraya yerleşirken,
Kıraç'a menkul kıymetler aracılık faaliyetleri
dolayısıyla tahakkuk ettirilen vergi tutarı 27
milyon 338 bin 945,71 lira oldu.
ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık
Tara'nın kız kardeşi Vildan Gülçelik de kendi
adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden
tahakkuk ettirilen 9 milyon 91 bin 502,34 lira
vergiyle 21'inci sırada yer aldı.

45 milyon 157 bin 918,24 Lira

44 milyon 328 bin 231,80 Lira

35 milyon 853 bin 563,87 Lira

27 milyon 338 bin 945,71 Lira

Listede 28'inci sırada bulunan Tomris Taşkent'e
menkul kıymetler aracılık faaliyetleri dolayısıyla
7 milyon 294 bin 311,33 lira vergi tahakkuk
ettirilirken, Gripin İlaç AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Nebahat Türkan Özsezen de listeye
29. sıradan girdi. Özsezen'e kendine ait veya
kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya
leasingi dolayısıyla 7 milyon 185 bin 997,73 lira
vergi tahakkuk ettirildi.
Vergi rekortmenleri arasında 31'inci sırada yer
alan Sevda Gülçelik'e 7 milyon 78 bin 527,61
lira, 62'nci sıradaki İpek Kıraç'a 4 milyon 530 bin

402,65 lira, 84'üncü sıradaki Akbank Yönetim
Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'e de
kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin
kiraya verilmesi veya leasingi dolayısıyla 3
milyon 964 bin 964,83 lira vergi tahakkukunda
bulunuldu.
8 kadın saatte 13 bin lira vergi ödüyor
İstanbul'dan rekortmen olan 8 kadına toplamda
111 milyon 642 bin 570,44 lira vergi tahakkuk
ettirilirken, günlük ödeyecekleri vergi tutarı 305
bin lirayı geçti. Bu kişilerin saatte ödeyeceği gelir
vergisi tutarı da yaklaşık 13 bin lirayı buldu.
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TÜRKİYE VERGİ REKORTMENLERİ

2011 ve 2012'de vergi rekortmeni olan, 2013'te
ikinciliğe, 2014'te de üçüncülüğe gerileyen Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim
Arsel, 2015'te vergi rekortmenleri listesinde
tacını, Şarık Tara'dan geri aldı. Arsel'e menkul
kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerinden elde
ettiği gelir için 45 milyon 157 bin 918,24 lira vergi
tahakkuk ettirildi.

55

MALl&MOTTO / Haberler

SMG TURİZM SEKTÖRÜNDE YAYILMAYA HIZLA DEVAM EDİYOR
Türkiye’de 7.000’e yakın AVM, otel ve mağaza gibi halka açık mekanda,
kapalı devrede yasal müzik, anons ve reklam yayını hizmeti veren
SMG, özellikle tatil dönemlerinde turistik tesislerin müziğe daha fazla
özen göstermesi gerektiğini hatırlatıyor. SMG, turistik işletmenin
müzik seçiminde marka imajı, ambiyans ve hedef kitlenin büyük önem
taşıdığına da dikkat çekiyor.

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
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ünümüzde müzik neredeyse tüm
sektörlerin vazgeçilmezi… Üstelik müzik
sadece satışları değil çalışan verimliliğini, marka
imajını ve hatta müşteri sadakatini de etkiliyor.
Turizm sektörü de tüketici ihtiyaçlarını
doğru tespit etme ve uygun çözümler sunma
noktasında müziğe ayrı bir önem veriyor.
2009 yılından bu yana 7.000’e yakın halka açık
mekanda, kapalı devrede yasal müzik, anons ve
reklam yayını hizmeti sunan SMG, bu alandaki
uzmanlığıyla oteller, restoranlar, beach club,
SPA’lar gibi turistik tesislere de çözüm üretiyor.
Yapılan araştırmalar otellerde müzik
çalınmasının müşteri sadakatini olumlu
etkilediğini ortaya koyuyor. İngiltere’de yapılan
bir araştırmanın sonuçlarına göre müşterilerin
%78’i müziğin kendilerini daha rahat
hissettirdiğini, %75’i otelin lobi, bar, restoran
gibi bölümlerinde mutlaka müzik duymak
istediklerini belirtiyor. Müşterilerin %61 müzik
çalan bir ortamda daha fazla yiyecek ve içecek
tüketeceklerini söylüyor. Ortamda çalınan

müzik, misafirlerin %57’sinin restoran seçimini
de etkiliyor. Restoran ve kafelerde çalınan
müzik, müşterilerin mekanda kalma süresini,
hatta harcama miktarlarını da etkiliyor. Ayrıca
müzik seçimi sayesinde bir restoranda özel bir
ambiyans oluşturmak, insanların yemeklerini
daha hızlı ya da yavaş tüketmelerini sağlamak
da mümkün.
Turistik tüm tesislerde markanın imajıyla
örtüşmeyen, profesyonel olarak seçilmemiş
müzikler tüketiciyi olumsuz etki yaratıyor.
Müziğin türü, yüksekliği ve temposu, oteldeki
müşterileri rahatlatarak ya da tam tersi
hüzünlendirerek ortamla kurdukları duygusal
bağı doğrudan etkiliyor. Örneğin otellerde
lobi, koridor, lounge alanı, kahvaltı salonu,
restoran, SPA, spor kulübü, havuz ve bar
gibi müşterilerin bulunduğu ortak alanlarda
mutlaka müzik yayını yapılması gerekiyor.
Her tesiste ambiyansa uygun farklı tarzlarda
müzikler yayınlanması gerektiğinin altını
çizen SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül

Gürer Alimgil, “Oteller için her bölüme özel
farklı müzik listeleri hazırlıyoruz. Lobide
genellikle herkesin sevebileceği easy listening
tarzında vokalsiz şarkılar kullanmaya
özen gösteriyoruz. Restoranda lounge, soft
caz tarzında müzikler öneriyoruz. Daha
ritmik şarkıları ise genellikle havuz ve bar
bölümünde tercih ediyoruz. SPA’larda ise
insanları rahatlatacak zen-relaxing tarzda
müzikler seçiyoruz” diyor.
Gün içinde müzik yayınının mutlaka
değişkenlik göstermesi gerektiğini de
hatırlatan Alimgil, şunları söylüyor: “Sabah
saatlerinde daha hafif tempolu müziklerle
yayını başlatıp ilerleyen saatlerde ve özellikle
prime time dediğimiz saat dilimlerinde
daha coşkulu, insanları iyi hissettirecek
müzikler kullanıyoruz. Akşam saatlerinde
ise yayınlarımızda yine günün yorgunluğunu
hafifletecek müzikleri tercih ediyoruz. Hafta
sonlarının dinamiklerini düşünerek bu
günlere özel yayınlar da oluşturuyoruz.”
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1 Temmuz itibariyle JLL Türkiye Yönetimine
geçen Starcity Outlet dünya markalarını
bünyesine katarak; marka takipçisi ve indirim
meraklısı ziyaretçilerinin gözdesi olmaya devam
ediyor.
Dünyaca ünlü spor giyim markalarından Anta ve
Freddy’yi Türkiye’ye getiren NeoTrend, Starcity
Outlet’te açtığı yeni mağazası ile hizmet vermeye
başladı.
Anta’nın spor ayakkabı ve Freddy’nin spor tekstili
ürünlerinde en yeni kreasyonların bulunabileceği
mağaza, “şık ve sade” konseptiyle dekore edildi.
Anta ürünlerine ayrılan kısımda teknoloji odaklı
çizgiler hâkimken, Freddy’e ayrılan bölümde
beyazın tonları ve krom kaplamalar öne çıkıyor.
Ayrıca, Freddy’nin kalça ve basen bölgesinde

toparlama, bir beden küçültme ve kaldırma
özelliğine sahip “WR.UP” kreasyonu için
mağazada özel bir bölüm bulunuyor.

Spor ayakkabı ve spor giyim ürünleriyle Freddy
Anta, açılışa özel kampanya ve fırsatlarıyla
Starcity Outlet’te sizi bekliyor.
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ANTA VE FREDDY STARCITY OUTLET’TE
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KİPA KENDİ TEKSTİL MARKASINI YARATTI: BRADFORD
Kipa, perakende sektöründe bir ilke imza atarak kendi yarattığı Bradford
markasını müşterileriyle buluşturuyor. Kadın-erkek, bebek-çocuk geniş
bir kitleye hitap eden BradforD, kendi kasası ve deneme kabinleriyle
“market içinde mağaza” konseptini getiriyor.

K

ipa, kendi tekstil markası BradforD ile
gardroplara girecek. Kipa mağazalarında çok
geniş bir koleksiyonla müşterilerinin karşısına
çıkan BradforD, perakendede yerli marka olarak
sektöre damgasını vurmaya hazırlanıyor.
Türkiye'deki tüketici profilinin ölçülerine ve
beğenilerini esas alarak hazırlanan BradforD,
modaya uygun tasarımları uygun fiyatlarla
müşteri ile buluşturuyor. Bradford, Kipa
mağazalarında kadın, erkek, çocuk ve bebek
olmak üzere dört farklı koleksiyon sunuyor.
Mağazalarda raflara çıktığı ilk günden bu yana
müşterilerinden büyük ilgi gören BradforD,
dayanaklı, yenilikçi, ulaşılabilir, şık ve modayı
takip eden bir marka olarak dikkat çekiyor.
İyi tekstil uygulaması
Kipa Ticari Direktörü Cem Demiröz, BradforD
markasını şöyle anlattı: “Kipa olarak sektörde
bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni
tekstil markamız BradforD, yüzde yüz yerel
tedarikçiler tarafından iyi tekstil uygulamaları
dikkate alınarak üretiliyor. Her türlü güvenlik
testinden geçen BradforD ürünleri, başta çocuk
ve bebek koleksiyonları olmak üzere yabancı
madde ve kullanılan kimyasalların güvenliğine
kadar hassasiyetle denetleniyor. Bu anlamda da
müşterilerimiz rahatlıkla BradforD ürünlerini
kullanabilecek.”
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Müşterilerinden ilham alan koleksiyon
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Tümüyle müşterilerinin beklentilerden ilham
alarak tasarlanan BradforD koleksiyonunda,
kadınlar için casual, spor, gece giyimi, iç
çamaşırı, bikini, denim ve non-denim ürünler
öne çıkarken, erkekler için ise rengârenk basic
t-shirtler ve chino pantolonlar dikkat çekiyor.
Günün her saatine ve her türlü ortama uygun
alternatifler sunan BradforD’da her 6-8 haftada
bir yeni ürünler raflara giriyor.
Raflar yaz renklerine bürünüyor
BradforD’un ilk yaz koleksiyonu Kipa
mağazalarında yerini aldı. Moda renk ve
tasarımlarıyla dikkat çeken yaz koleksiyonu,
bay-bayan ve çocuklara günün her saatine ve
yaşamın her alanına uygun seçenekler sunuyor.
Koleksiyonda, senenin modası neon renkler
başrolde. Vazgeçilmez siyah-beyaz parçalar ise
klasik tarzı sevenleri bekliyor.

Cem Demiröz
Kipa Ticari Direktörü
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KIDZMONDO YAZ KAMPI’NA KATILAN ÇOCUKLARA
YEPYENİ BİR PROGRAM “KODLAMA EĞİTİMİ”
KidzMondo Yaz Kampı’na katılan çocuklara yepyeni bir program daha!
İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Kodlama Eğitimi’ne
katılan çocuklar hem bilgisayar teknolojisi ve terminolojisi, donanımyazılım bilgilerini öğrenecek hem de kodlama ve tasarım becerisi
kazanacaklar.

T

rump Alışveriş Merkezi’nde yer alan,
mimarisiyle gerçek dünyanın küçültülmüş
hali olan eğlence&öğrence şehri
KidzMondo’nun yaz kampında çocuklar, yaz tatili
süresince hem eğlenecekler hem de hayal ettikleri
mesleği keşfetme şansı bulacaklar.
KidzMondo Yaz Kampı’nda çocuklar istedikleri
uzmanlık alanını seçiyor ve o mesleğin tüm
detaylarını deneyimleyerek keşfediyor. Hayat
Kurtaran Meslekler Eğitimi, Medya Eğitimi,
Sahne Sanatları Eğitimi’nin bulunduğu Yaz
Kampı programına son olarak Kodlama Eğitimi
de dâhil oldu. Çocuklar Kodlama Eğitimi’nde
hem bilgisayar teknolojisi ve terminolojisi,
donanım-yazılım bilgilerini öğreniyor hem de
kodlama ve tasarım becerisi kazanıyor.
Dijital çağın çocukları KidzMondo’da…

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi’nin ve Bilişim Garaj Akademisi
uzmanlarının desteğiyle hazırlanan Kodlama
Eğitimi’nde Planlama Aşaması, Geliştirme
Aşaması, Uygulama ve Proje Hazırlama Aşaması
uygulanacak temel içerikler arasında yer alıyor.
Uzman eğitmenler eşliğinde verilen dersler
süresince çocuklara birer laptop da temin
ediliyor.
Hangi yaş aralığı için uygun?
9 Eylül’e kadar devam edecek KidzMondo
Yaz Kampı’na çocuklar seçtikleri eğitimlere
ister bir hafta, ister yaz dönemi boyunca
katılabiliyor. Haftanın beş günü 09:30-18:00
saatleri arasında düzenlenecek yaz kampları için
önerilen yaş aralığı 5-11’dir. Ayrıca çocuklar
eğitim programlarından arta kalan zamanda
isterlerse kapanış saatine kadar parkta kalıp diğer
aktivitelere de katılabilecekler.
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Dijital okuryazarlığının çağımızın en temel
gereksinimlerinden biri olduğunun bilinciyle,
kampçılar bu birikimlerini daha ileri düzeye
taşımak amacıyla Scratch platformu üzerinde
aynı zamanda algoritma oluşturma, yazılım
geliştirme, test etme ve öğrenilen bilgileri projeye
dönüştürme yetisi kazanıyor.
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KADIN GİRİŞİMCİLER İSTİHDAM YARATMADA
ERKEKLERİ GERİDE BIRAKIYOR

U

luslararası denetim ve danışmanlık şirketi
EY’nin Küresel İstihdam Yaratma 2016
Araştırması sonuçlarına göre; kadın girişimciler
istihdam yaratmada erkekleri geride bırakıyor.
Dünya genelinden yaklaşık 2 bin 700 girişimci ile
yapılan anket, kadın girişimcilerin 2016 yılında
şirketlerinin işgücünde %10,9 artış yaşanacağını
öngördüklerini ortaya koydu. Erkek girişimciler
ise iş gücünde gelecek yıl %8,3 seviyesinde bir
yükseliş görülmesini bekliyor. Bununla birlikte
araştırmaya katılan kadınların %43’ü, erkeklerin
ise %39’u 2015’te tahminlerinin üzerinde işe alım
gerçekleştirdiklerini belirtiyor.
Genç girişimciler daha fazla işe alım yapıyor
EY araştırması, genç girişimcilerde istihdam
yaratma seviyesinin daha da yüksek olduğunu
ortaya koydu. 35 yaşın altındaki genç kadın
girişimciler önümüzdeki yıl işgücünde %16
yükseliş görüleceğini öngörürken, %56’sı geçen
yıl tahminlerinin üzerinde işe alım yaptığını
belirtiyor.
Genç erkek girişimcilerde ise bu oranların
sırasıyla %13 ve %56 seviyesinde olduğu
görülüyor.
Kadın girişimcilerin hızlı bir şekilde öncü
istihdam yaratıcılarına dönüştüğüne dair
somut kanıtların olduğunu belirten EY Türkiye
Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı ve EMEIA
(Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika) Büyüyen
Pazarlar Lideri Demet Özdemir, “Kadınlar için
girişimciliğin iş hayatında başarı ve istihdam
yaratmada bir rota haline gelmesi kurumsal
hayatta da devam eden cinsiyet eşitsizliğinin
ortadan kaldırılması adına umut verici” dedi.
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Ekonomik görünüme güven istihdam
yaratmada en önemli faktör
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Girişimcilerin küresel ekonomik görünümdeki
belirsizliklere rağmen geçen yılın aynı dönemine
göre daha iyimser olduklarını gösteren araştırma,
işe alım eğilimlerinin de büyük şirketlere kıyasla
iki kat daha yüksek olduğuna işaret ediyor. 12
önemli piyasadan girişimcilerin katıldığı anketin
sonuçları; katılımcıların yarısından fazlasının
(%59) önümüzdeki 12 ayda total işgücünde
artış görüleceğini öngördüğünü ortaya koyuyor.
2015’te bu oran %47 seviyesindeydi. Öte yandan
büyük şirketlerin sadece %28’i gelecek yıl
işgücünde genişleme yaşanmasını bekliyor.

Demet Özdemir
EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı ve EMEIA
(Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika) Büyüyen Pazarlar Lideri
ederken, işe alacakları kişilerin %12’sinin ilk kez
çalışma hayatına giren genç bireyler olacağını
öngörüyorlar.
Hindistan (%14,5) ve Brezilyalı (%19)
girişimciler işgücünde büyüme anlamında en
yüksek beklentiye sahip ülkeler olurken, Çinli
girişimcilerin tahmini %8,5 ile ortalamanın
altında kalıyor. Birleşik Krallık’taki girişimcilerin
istihdamda yaşanacak artışa ilişkin beklentisi
%10,5 iken, Fransa’da %10, ABD’de %10,
Avustralya’da %9, Kanada’da %7 ve Almanya’da
%3 seviyesinde olduğu görülüyor. Ortadoğu
ve Kuzey Afrika bölgesi (%5), Japonya (%3)
ve Sahraaltı Afrika’daki (%1) girişimcilerin
ise önümüzdeki yıl için işgücünde artış
öngörülerinin görece düşük olduğu görülüyor.
Girişimciler konvansiyonel rakiplerine göre
daha hızlı büyüyor

Faaliyet gösterdikleri sektörde kuralların bir
kısmını veya tamamını değiştiren girişimciler
ile yeni bir ürün veya hizmet geliştiren inovatif
girişimcilerin iş gücü konvansiyonel rakiplerine
göre çok daha hızlı bir artış gösteriyor.
Sektörel kuralları değiştiren girişimciler,
anket katılımcıların %17’sini oluşturuyor ve
Küresel istihdamda 2016’da kaydedilmesi
önümüzdeki 12 ayda işgüçlerini genişletme
öngörülen değişimler göz önüne alındığında;
ihtimalleri konvansiyonel rakiplerine göre %58
girişimciler işgücünün %9,3 büyüyeceğini tahmin daha yüksek. İnovatif girişimcilerde ise bu oranın

%95 olduğu görülüyor.
Demet Özdemir, “Rakamlar bir süredir bildiğimiz
bir durumun kanıtı niteliğinde; girişimcilerin
büyük bir çoğunluğu statükoya rağmen iş
hayatında başarıyı yakalıyor ve sektörlerinin
sınırlarını yeniden belirliyor. Öte yandan
araştırmanın sonuçları çeşitliliği destekleyen ve
inovatif bir bakış açısı benimsemeyen şirketler
için uyarı niteliği taşıyor. Bu şirketler, işgücünde
yetenek çekmeye odaklanan girişimcilerin
gerisinde kalma riski ile karşı karşıya. Teknolojik
gelişmelerin şirketleri dönüştürdüğü ve yeni
sektörler yarattığı bir çağda, girişimciler küresel
istihdamdaki artışta hayati bir role sahip”
değerlendirmesini yaptı.
Girişimciler için başarının anahtarı organik
büyümede
Son 12 ayda büyüme kaydeden girişimcilerin
%46’sı organik büyümenin başarılarının anahtarı
olduğunu belirtiyor; girişimciler, birleşme ve
satın alma faaliyetlerine odaklanmak yerine
önceliği yeni ürün ve hizmet geliştirme, yeni
müşteri çekme ve vasıflı yetenek istihdam etmeye
verdiklerini ifade ediyor. Araştırmaya katılan
girişimcilerin sadece %15’i birleşme ve satın alma
faaliyetlerinin bir öncelik olduğunu ifade ediyor.
Öte yandan büyük şirketlerde bu oranın %40
seviyesinde olduğu görülüyor.
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AKBATI AVYM, YAZ OKULU VE AĞUSTOS ETKİNLİKLERİYLE
MİNİKLERİ DOPDOLU BİR YAZA DAVET EDİYOR
Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi Ağustos ayında, çocuklara keyifli bir
tatil geçirtecek,eğlendirirken öğretecek ve hobi kazandıracak etkinliklere
ev sahipliği yapıyor. Birbirinden eğlenceli çocuk etkinliklerin yanı sıra, 9
Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında, toplamda 5 hafta sürecek “Akbatı
Yaz Okulu” haftanın iki günü miniklerle buluşacak.
ocuklar yaz tatilini birbirinden eğitici
ve keyifli etkinlerinin yer aldığı Akbatı
AVYM’de geçirmeye hazırlanıyor. Hafta içi yaz
okuluna katılacak olan minikler, renkli etkinlikler
için hafta sonu her Cumartesi ve Pazar zemin kat
havuzun önünde buluşacak. Etkinliklerin tamamı
14:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Akbatı Yaz Okulu, 9 Ağustos’ta,“Ebeveynle
Körebe Resim Oynuyoruz”etkinliğiyle başlıyor.
Ebeveyn ve çocuğun sırayla birbirine kılavuzluk
edeceği eğlenceli oyun ile kontrolü elde tutmanın
sırları keşfedilecek.11 Ağustos Perşembe günü
ise tüm çocuklar tek bir resim üzerinde çalışarak
birlikte faaliyet yapmanın güzel yanlarını
öğrenecek.
16 Ağustos’ta“Kes Yapıştır, Kendi Dünyanı
Yarat”etkinliği gerçekleşecek.Minikler bu
etkinlikte, dergilerden kesilen fotoğraflardan
hayallerindeki dünyayı kolaja dökecek ve iç
dünyalarını anlatacak. 18 Ağustos’taki“Çamurdan
Heykel: Başka Dünyadan Gelen Canlıları
Ağırlıyoruz” etkinliği ile çocuklar, başka
dünyadan gelmiş hayali canlı ve kendileri için
çamurdan evler yapacak.
23 Ağustos günü “İleri Dönüşüm: Evdeki
Malzemelerden Cüzdan Ve Mızıka Yapıyoruz”
etkinliğinde, kullanılmış malzemelerden daha iyi
bir malzeme yaratmayı sağlayan “upcycling” ile
tanışacak olan minikler, 25 Ağustos’ta “Orf Müzik
Tekniği İle Vücudumuzla Müzik Yapıyoruz”
etkinliğinde çılgın bir eğlenceye katılacak.
31 Ağustos’ta “Büyüten Eğlendirici
Atıştırmalıklar Hazırlıyor Ve Tadıyoruz”
etkinliğinde çocuklara sağlıklı beslenmenin
keyifli yanları öğretilecek. Ebeveynler ve çocuklar
sağlıklı, eğlenceli ve lezzetli atıştırmalıkları
birlikte tadacaklar. 1 Eylül günü ebeveynler ve
çocuklar yine birlikte “Güçlendiren Eğlendirici
İçecekler Hazırlıyor Ve İçiyoruz” etkinliğine
katılacak. Bu etkinlikte ise meyve ve sebzelerin
doğal şekeri ile hazırlanmış, sağlıklı, eğlenceli ve
lezzetli içecekler öğrenilecek ve tadılacak.
Akbatı Yaz Okulu’nun son haftasında minikler,
6 Eylül günü “Parayı Öğreniyoruz: Kendi
Kumbaralarımızı Tasarlıyoruz” etkinliği ile

parayı tutumlu kullanmayı öğrenecek ve
kendi kumbaralarını tasarlayacak.8 Eylül
günü, MacFit katkılarıyla düzenlenen “Ailemle
Pilates Yapıyoruz”etkinliğinde ise doğru vücut
duruşunun nasıl olması gerektiği, ağır çanta
taşımanın kamburluğa sebep olması gibi konular
ebeveynler ile çocuklara oyunla ve sporla keyifli
bir şekilde anlatılacak.
Akbatı AVYM, yaz okulunun yanı sıra Ağustos
ayı çocuk etkinlikleriyle de minikleri eğlenirken,
el becerilerini geliştirmeye ve yaratıcılığa davet

ediyor. Minikler, evlerini güzelleştirecek objeleri,
farklı materyallerden hobi malzemeleriyle Akbatı
AVYM’nin keyifli etkinliklerinde yapacak.
6 Ağustos’ta rengarenk rüzgar gülü yapacak olan
minikler, 7 Ağustos’ta seramik rüzgar çanı, 13
Ağustos’ta ahşap mozaik ve 14 Ağustos’ta seramik
mumluk yapacak. 20 Ağustos’ta askılı fener
yapacak olan küçükler, 21 Ağustos’ta “Keçeden
Deniz Feneri ve Kayık yapıyoruz”,27 Ağustos’ta
“Çiçek Saksısı Yapıyoruz”ve 28 Ağustos’ta“Deniz
Kabuklu Bileklik Yapıyoruz” etkinliğine katılacak.
Akbatı AVYM Yaz Okulu programı
09 Ağustos / 14:00-16:00 – Ebeveynle
Körebe Resim Oynuyoruz
11 Ağustos / 14:00-16:00 – İmece Resim
Yapıyoruz
16 Ağustos / 14:00-16:00 –Kes Yapıştır,
Kendi Dünyanı Yarat Etkinliği Yapıyoruz
18 Ağustos / 14:00-16:00 – Çamurdan
Heykel: Başka Dünyadan Gelen Canlıları
Ağırlıyoruz
23 Ağustos / 14:00-16:00 – İleri Dönüşüm:
Evdeki Malzemelerden Cüzdan Ve Mızıka
Yapıyoruz
25 Ağustos / 14:00-16:00 – Orf Müzik
Tekniği İle Vücudumuzla Müzik Yapıyoruz
31 Ağustos / 14:00-16:00 – Büyüten
Eğlendirici Atıştırmalıklar Hazırlıyor Ve
Tadıyoruz
01 Eylül / 14:00-16:00 – Güçlendiren
Eğlendirici İçecekler Hazırlıyor Ve İçiyoruz
06 Eylül / 14:00-16:00 – Parayı Öğreniyoruz:
Kendi Kumbaralarımızı Tasarlıyoruz
08 Eylül / 14:00-16:00 – Ailemle Pilates
Yapıyoruz
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YAZIN "EN"LERİ AÇIKLANDI
T

he Brand Age Dergisi ile Xsights
Araştırma ve Danışmanlık işbirliğinde
gerçekleştirilen "Summer Hits 2016: Yazın
Sevilen Markaları” araştırması sonuçlandı.
Araştırmaya göre, yazın en sevilen markası
Algida, yaza en çok yakışan ünlü isim Tarkan,
yazın şarkısı Bağdat, yaz tatilinin adresi ise
Bodrum.
Tüketici üzerinde yazın neşesini ve enerjisini
en iyi hissettiren yani yazın en sevilen
markalarının belirlendiği araştırmada veriler
gösteriyor ki; yaz, tüketicide aşk ve mutluluğu
çağrıştırıyor. Tüketiciyi kendine aşık etmek
isteyen markalar, yazın bu enerjisini ve
neşesini fırsata çevirerek tüketici zihninde
de lider oluyor. İşte markasından şarkısına,
ünlüsünden tatil beldesine kadar yaza
damgasını vuranlar...
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Yazın en sevilen markası Algida
Türkiye genelinde yapılan araştırmada yazı
en iyi anlatan ve en sevilen markalar 10
farklı kategoride sorgulandı. Bu kategoriler
arasında genel toplamda Algida markası
(%32) birinciliği alırken, Coco Cola (%20)
ikinci, Ülker (%7) üçüncü oldu. Dondurma
kategorisinde her beş kişiden üçü yazı en iyi
anlatan marka olarak Algida’yı belirtirken,
markaya ait diğer ürünlerden Magnum ve
Cornetto’nun de sonuçlara eklenmesi ile bu
oran her beş kişiden dörde yükseliyor. Yazın
en sevilen reklamı sorgulandığında da ilk
sırayı %52 oranla yine Algida markası aldı.
Hemen akabinde %19 ile Coca-Cola gelirken,
üçüncülüğü de %8 ile Ülker aldı.
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Yazı en iyi anlatan markalar
Yazı en iyi anlatan markalar araştırılırken yaz
mevsiminin kişiler üzerinde hangi duyguları
uyandırdığı da incelendi. Buna göre yaz,
erkeklerde “aşk” duygusunu uyandırırken,
kadınlar da ise daha çok “mutluluk”
duygusunu uyandırıyor. Sevgi, rahatlık,
heyecan ve mutluluk 18-24 yaş aralığındaki
katılımcılarda öne çıkan duygular iken, neşe ve
aşk ise 25-34 yaş aralığı için yazın uyandırdığı
duygular olarak belirlendi.
Yaz mevsimine Tarkan yakışır
Katılımcıların yaza en yakıştırdığı ünlü
ise Tarkan oldu. Göksel, erkek katılımcılar
tarafından belirtilen bir isim olurken,
Sinem Kobal ve Gülşen ise daha çok kadın
katılımcılar tarafından belirtildi. 45-54 yaş
arasındaki katılımcıların en çok belirttiği ünlü
isim ise Hadise oldu.
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Yazın şarkısı "Bağdat"
Katılımcıların favori yerli yaz şarkısı Beyaz ve
Ayla Çelik’in birlikte seslendirdiği “Bağdat”
şarkısı oldu. Yabancı şarkı olarak katılımcılar,
Beyonce’nin “Halo” şarkısını yazın favori şarkısı
olarak belirledi.
Yaz Bodrum'da başkadır
Araştırmada katılımcılara “nakit ve vakit”
sıkıntıları olmadığı durumda nerede yazı
geçirmek isteyecekleri soruldu. Bodrum, Fethiye
ve Antalya en sık belirtilen yerler olurken,
katılımcıların %32’si yurtdışını, %68’i ise yurtiçini
tercih etti. Bodrum özellikle 18-24 yaş arasındaki
katılımcıların en çok gitmek istediği yer olurken,
Antalya 25-34 yaş grubunun gitmek istediği ilk
yer oldu. 45-54 yaş grubunun en çok gitmek
istediği yer ise Çeşme olarak belirlendi.
Yaz hiç bitmese .............
Araştırma kapsamında katılımcılara “Yaz
hiç bitmese…………….” cümlesini nasıl
tamamlayacakları sorulduğunda; “hep tatil
yapsak” cevabı en çok alınan cevap oldu. Hep
uyusam, hep gezsek, doğalgaz yakmasak, aşk
hep sürse, iş olmasa, sorumluluk olmasa, hep
dondurma yesek de diğer cevaplar arasında yer
aldı.

MALl&MOTTO / 30.Sayı / Ağustos 2016

Araştırma Künyesi
Araştırma, Xsights Araştırma ve Danışmanlık
tarafından 2-10 Haziran 2016 tarihleri arasında
online araştırma yöntemiyle gerçekleştirildi.
“Yazın Sevilen Markaları Araştırması’na” saha
süresi içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir
başta olmak üzere 22 ilden toplamda 350 kişi
katıldı. Demografik sorular dışında açık uçlu
olarak sorulan 10 soru çerçevesinde cevaplar
kodlanarak, sayısal olarak sonuçlar sunuldu.
Örneklemi, kadınlar %50 ve erkekler %50
oranında eşit olarak temsil etti. Yaş ortalaması
33,8 olan bu kişiler %55’i C1C2, %30’u DE ve geri
kalan %15’lik kesim AB SES grubuna mensup.
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KOLEKSİYONU İLE BAŞTAN AŞAĞIYA ASALET
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E

mporio Armani Pre-Fall 2016 koleksiyonu,
zıtlıktan doğan bir uyum ile karşımıza çıkıyor.
Farklı kumaşlar birbiriyle harmanlanırken,
feminenliğin ve Emporio Armani’nin imzası
niteliğinde olan maskülenliğin uyum içindeki
birlikteliği modern kadının stiline alışılmışın
dışında dokunuşlar katıyor.
Sonbaharda Emporio Armani, yepyeni bir
şıklığın içinde olacak. Hacimli parçalar daha
yumuşak bir hal alırken, vücudu saran kıyafetler
ön plana çıkıyor. Etek boyları kısalarak
feminenliğin şifreleri yeniden yazılıyor. “Bol
Kesim”akımı bu sezon da podyumları etkisi
altına alıyor. Ceketler, bol kesim pantolonlarla
ve uçuşan şifon gömleklerle kombinlenerek,
maskülenliğin modernizmle olan mükemmel
uyumu gözler önüne seriyor.

Renkli geometrik desenler, kıyafetlerdeki pencere
detayları ve diyagonaller koleksiyona renk katan
eğlenceli detaylar arasında yer alıyor. Kadife
ise Emporio Armani kadınının asil çizgisini
yakalıyor.
Aksesuarlar, bu koleksiyonun en başarılı
tamamlayıcıları. Daha güçlü ve modern bir
görünüm için kombinlerin vazgeçilmez anahtarı
olan aksesuarlar, net ve kararlı bir çizgide
ilerliyor. Renkli çantalar yaz kıyafetleriyle
mükemmel bir uyum yakalarken, berrak, ayna
görünümündeki topuklular dikkatleri ayaklara
çekiyor. Etek ve pantolon boyları ise bacakları
uzun göstermenin püf noktası niteliğinde.
Bu sezon Emporio Armani, çizgisinden
çıkmadan farklı görünümün ipuçlarını verirken,
kadınlar da kararlı ve net görünümleriyle
orijinalliği keşfe çıkıyor.
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METRO TOPTANCI MARKET’TEN 3 YENİ MAĞAZA
2016 yılının ilk yarısını mağaza yatırımları ile tamamlayan Metro Toptancı
Market toplam 20 milyon €’luk yatırımla 3 yeni mağazayı hizmete soktu.
Antalya, Ayvalık ve Fethiye’de hizmete giren mağazalar ile mağaza
sayısını 35’e çıkaran Metro Toptancı Market, bu satış noktalarından 38
kentteki müşterilerine hizmet sunuyor.

D

ünyanın lider toptancı marketi Metro,
toplam 20 milyon €’luk yatırımla hayata
geçirdiği 3 yeni mağazasını geçtiğimiz günlerde
hizmete soktu. Metro Toptancı Market sahil
şeridi olarak adlandırılan turizmin yoğun olduğu
Ayvalık ve Fethiye’de açılan mağazaların yanı
sıra turizmin başkenti sayılan Antalya’daki ikinci
mağazasını profesyonellerin hizmetine sundu.
Ayağa sevkiyat hizmeti ile mağazalarının
bulunduğu bölgelerden yakın çevrelere de ulaşan
Metro;
Ayvalık mağazasında Gömeç’ten Soma’ya kadar
müşterilerine ulaşırken, Fethiye mağazasından ise
ayağa yat sevkiyatı ile gerek tur gerekse özel yatlar
olmak üzere bölgede yer alan tüm yatlara hizmet
götürüyor. Antalya Konyaaltı’nda mağazasının
altında hizmete giren ve Türkiye’de bir ilk
olan Food Service Delivery (Horeca Dağıtım)
deposundan ise Antalya ve çevresinde yer alan
tüm profesyonellere ayağa teslim hizmet sunuyor.
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Özerkan: “Türkiye’nin potansiyeline inancımız
tam”
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Metro Türkiye’nin METRO GROUP’un odak
olarak belirlediği ilk 8 ülke içerisinde yer aldığını
belirten Metro Toptancı Market Genel Müdürü
Kubilay Özerkan; “Metro olarak Türkiye’nin
mevcut ve gelecekteki potansiyeline inancımız
tam. 26 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde
de yatırımlarımız aralıksız devam edecek. Her ne
kadar 2016 yılı turizm açısından düşüşle başlasa
da, Metro olarak Türk turizmine güveniyor ve
bu olumsuz tablonun önümüzdeki dönemde
düzeleceğine inanıyoruz.” dedi.
Metro Toptancı Market olarak Türkiye’de faaliyet
göstermeye başladıkları 1990 yılından itibaren
anlamlı bir ‘iz’ bırakma hedefiyle çalıştıklarını
ifade eden Özerkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“18 ilde 35 satış noktasından 38 kentteki
müşterilerimize ulaşırken, yerelliğe verdiğimiz
değer ve bu ülkeden kazandığımızı yine bu ülkeye
yatırma içgüdüsüyle ticareti güçlendirmek,
ülkemizin eşi bulunmaz değerlerini hak
ettiği yere ulaştırmak için çalışıyoruz. Bugün,
yaklaşık 5.000 kişiye istihdam sağlıyor, toplam
1 milyondan fazla müşteriye hizmet sunuyor,
3.000’in üzerinde tedarikçiyle işbirliğimizi büyük
verimle devam ettiriyoruz.” dedi.

Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market Genel Müdürü

E t k i n li k / MALl&MOTTO

'ÇOCUK HAKLARI' SERGİSİ KENT MEYDANI AVM'DE

5 yıldır "Uluslararası Çocuk Hakları Film
Festivali"ne Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılan duyurular neticesinde 29 ilden
gönderilen eserler arasından seçilen fotoğraflar
Kent Meydanı AVM'de sergileniyor.
Gönderilen 712 eser arasından jürinin
değerlendirilmesi sonucunda seçilen 74
fotoğrafın bulunduğu sergi -3 Katı'nda bulunan
Sanat Galerisi'nde yer alıyor.
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Çocuk Hakları konulu sergi 15 Ağustos akşamına
kadar ziyarete açık olacak.
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FLO VIALAND ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE AVRUPA’NIN
2. EN BÜYÜK AYAKKABI MAĞAZASINI AÇTI
Avrupa’nın en büyük ayakkabı mağazası olan İstiklal FLO ‘dan sonra
Vialand Alışveriş Merkezi’ndeki mağazasını büyüterek Avrupa’nın ikinci
en büyük ayakkabı mağazasını da tüketicilerin hizmetine sunan FLO, 17
Haziran itibariyle metrekaresini arttırarak daha büyük bir alanda yüzlerce
çeşit ürünü 19.99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunmaya başladı.
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Ayakkabı sektörünün lider grubu Ziylan’ın amiral
gemisi FLO, Vialand Alışveriş Merkezi’ndeki
mağazasını büyüttü. Toplamda 3272 metrekarelik
bir alanda Avrupa’nın ikinci en büyük ayakkabı
mağazası olarak hizmet verecek Vialand FLO
mağazasında; onlarca markadan yüzlerce çeşit
ayakkabı, çanta ve aksesuar ziyaretçilerini
bekliyor.
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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,
yurtdışında da mağaza sayısını hızla arttırarak
global marka olmak yolunda hızla ilerliyor.
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MARINTURK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİN’DE
RENAULT KADJAR’IN SAHİBİ GÖRÜNDÜ

E

15 Mart 2016 - 15 Temmuz 2016 tarihleri
arasında MarinTurk Alışveriş ve Yaşam Merkezi
bünyesindeki mağazalardan kampanya süresince
75 TL ve katları tutarında alışveriş yapan
ziyaretçiler çekilişe katıldılar.
Yoğun katılımla gerçekleşen kampanya; 20
Temmuz Çarşamba günü noter huzurunda ve
halka açık olarak saat 14.00’de gerçekleştirilen
çekiliş töreniyle sonuçlandı ve 05369 çekiliş
numarası ile Serkan Şeker Renault Kadjar’ın
sahibi olmaya hak kazandı.
Şık mağazaları, birbirinden güzel restoran ve
kafeleriyle ayağınızı yerden kesecek keyif dolu
ortamıyla, MarinTurk AVYM Pendik Sahil
yolunda sizleri bekliyor.
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şsiz tatlara yelken açan kafe-restoranları ve
birbirinden şık mağazaları ile MarinTurk
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin “KADJAR
GÖRÜNDÜ” araç çekiliş kampanyası alışveriş
merkezi ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
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KOLEKSİYONU: BOHEM BİR ÖZGÜRLÜK
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Giorgio Armani, 2016 Pre-Fall Koleksiyonu
ile tüm kadınları sıradanlıktan kurtararak
özgürlüklerine kavuşturuyor. Bunu yaparken de
kadınların karakterlerinden hiç ödün vermiyor
çünkü bu koleksiyonla kurallardan ne kadar
vazgeçerseniz, var olmanın yönlerini o denli
keşfedeceksiniz!
Koleksiyonda kıyafetlerini, ruh haliyle yansıtan
bir kadın karşımıza çıkıyor ve nasıl hissederse
öyle giyinen bohem bir hava estiriyor. Renkler,
geniş bir yelpazeye yayılıyor: sinematografik
siyah-beyazlardan, romantik tonlara ve uçuk
renklere uzanan parçalar, bu çeşitliliğiyle
kadınların gönlünü çalıyor.

Küçülen ceketler, bol kesim mini elbiseler,
yumuşak kumaşlar, rahat pantolonlar,
koleksiyonun baş aktörleri. Geçtiğimiz sezonun
‘hit’i çiçek desenleri, bu sezon geometrik
desenlere yerini bırakıyor. Uçuşan elbiseler,
uzun ve narin siluetler, ‘oversize’ akımının
etkisi altına giriyor. Tıpkı Queen’in efsaneleşen
şarkısı ‘Bohemian Rhapsody’de olduğu gibi her
kadın içgüdülerinin ve arzularının oluşturduğu
mesajlardan yola çıkarak çeşitli kumaş ve
renklerle kendini farklı yansıtıyor. Tasarımların
ortak noktası ise saflığı: en sofistike tasarımlarda
bile ‘saf ’ ve yalın çizgiden vazgeçilmiyor.
Erkekler ise yine çok yönlü desen alternatifleriyle
sokakları kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Şehirli
grafik desenler, sert bir tarzdan sıradan olmayan
bir enteresanlığa geçiş ile erkekleri farklı ve özgün
bir tarza büründürüyor.
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TEKİN ACAR COSMETICS, AXIS İSTANBUL’DA
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Türkiye'nin 1 numaralı kozmetik markası
Tekin Acar Cosmetics, mağaza açılışlarına her
gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.
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Türkiye genelinde mağazalaşma atağına
büyük bir hızla devam eden Tekin Acar
Cosmetics, her hafta açtığı mağazalarına bu
kez Axis İstanbul Kağıthane’yi ekledi.
Türkiye selektif kozmetik pazarının lideri
olan Tekin Acar Cosmetics, Mayıs ayından bu
yana açtığı 8 mağazasıyla, Türkiye genelindeki
mağaza sayısını 84’e yükseltti.
Son mağazasını Axis İstanbul Kağıthane’de
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.

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.
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.

Haberler / MALl&MOTTO

İSRAİL VE RUSYA İLE NORMALLEŞME TL'YE BAHAR HAVASI GETİRDİ
transit bölge olarak kullanılması, ülkemiz için
enerji teminindeki çeşitlendirme açısından son
derece önemli. Transit bölge olmanın getirdiği
avantajın yanında enerji teminindeki çeşitlilik
rekabeti artırarak Türkiye’nin pazarlıklarda elini
güçlendirebilir.

Hatırlanacağı üzere Avrupa’ya Rus gazını
taşıyacak “Türk Akımı” projesi, Rus uçağının
düşürülmesi ardından durulma kararı
alınmıştı. Rus haber ajanslarının verdiği
bilgiye göre, Rus doğalgaz firması Gazprom,
Türk Akımı boru hattı görüşmelerini devam
ettirmeye hazır olduklarını açıkladı. Rusya’nın
Avrupa’dan gelen tepkiler üzerine Rusya’dan
gelip direk Avrupa’ya gidecek Güney Akım’a
Aysun Göksu
alternatifi olarak gündeme aldığı bu projenin
Destek Yatırım Menkul Değerler Analisti
gerçekleşmesi, Türkiye’nin daha ucuz Rus gazı
alabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda
Türkiye, geçtiğimiz dönemde gerginlik yaşadığı
Cari açık azalır
hattın inşasının Trakya’ya ekonomik bir hareket
Rusya ve İsrail ile normalleşme için düğmeye
getirebileceğini de söylemekte fayda var. Bölgede
bastı. İsrail ile yaşanan Mavi Marmara, Rusya
Öte yandan bilindiği üzere turizm gelirleri
inşaat şirketlerinin projelerini uygulaması inşaat
ile yaşanan uçak krizinin ardından ilk defa
de cari açığın önemli bir finansman kalemini
sektörüne hareketlilik getirecekken istihdama
normalleşmeye yönelik adımlar atıldı. Destek
oluşturuyor. Bu anlamda Türkiye’de toplam turist olan hatırı sayılır katkısı da göz ardı edilemez.
Yatırım Menkul Değerler Analisti Aysun Göksu
sayısının %10’unu oluşturan Rusların tekrar
Türk Akımı projesinin gerçekleşmesi Türkiye’nin
artan ticaret hacmi ve turizm gelirleri sayesinde
Türkiye’yi tercih etmesi turizm gelirlerinde artışın enerjide transit ülke olma hedefi ve Enerji Borsası
bu normalleşmenin ilk etapta TL varlıklarına
önünü açabilir. Bu da önümüzdeki dönemde cari sayesinde Türkiye’nin bir fiyatlama merkezi olma
olumlu yansıdığına, ilerleyen zamanda ise cari
açığın azalmasında katkı yaratacak bir gelişme
hedefine yaklaşılacak.
açığın azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını
olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi turizmin
kaydetti.
yanı sıra her iki ülke ile enerji anlamında da
Normalleşme TL’nin Pozitif Ayrışmasına Yol
bağımlılığımız bulunmaktadır. Bu ikili ilişkilerin Açtı
Rusya ile en büyük kalemler enerji ve turizm
normalleşmeye başlaması enerji sektörüne
yatırımların da önünü açarak doğrudan ve dolaylı İkili ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik
Rusya, uçak krizinin ardından Türkiye’ye sert
yatırımların da gelişmesine katkı sağlayabilir.
atılan adımlar iç piyasa tarafından da olumlu
açıklamaların bir adım ötesine daha geçerek
olarak algılanıyor. Brexit’in gerçekleşmesiyle
ekonomik yaptırımları sistematik bir şekilde
İsrail ile enerji ve ileri teknoloji işbirlikleri
piyasada oluşan panik havası kuru psikolojik
uygulamaya koydu. Enerji olarak Rusya’ya olan
gündemde
3.00 seviyesine kadar çekmişti. Geldiğimiz
bağımlılığımız ilişkilerin önemini bir kat daha
noktada küresel piyasalarda devam eden
artırıyor. Türkiye ithal ettiği doğalgazın yaklaşık
TÜİK verilerine göre son beş yılda İsrail’e karşı
endişeler gelişmekte olan ülke para birimlerini
%60’nı Rusya’dan temin ederken, Türkiye’nin
sürekli dış ticaret fazlası verdiğimizi görüyoruz.
baskı altında tutmaya devam ederken olumlu
Rusya’ya sattığı başlıca ürünler meyve-sebze,
İsrail’e sattığımız ürünlerin başında motorlu
politik gelişmeler Lira’nın pozitif ayrışmasını
tekstil ve otomotiv sanayi ürünleri olarak öne
kara taşıtları gelirken, demir-çelik ve elektrikli
sağlıyor. Hafta başından bu yana Dolara karşı en
çıkıyor. TÜİK verilerine göre iki ülke arasındaki
makine ve teçhizat önemli ihracat kalemleri
çok değer kazanan para birimleri arasında Türk
ticaret hacmi 2015 yılı sonunda bir önceki yıla
arasında yer alıyor. Bu anlaşma ile İsrail’in
Lirası ve Rus Rublesi ön plana çıkıyor. Dolara
göre yaklaşık %23 gerileyerek 24 milyar dolar (3,6 daha önce Ar-Ge yatırımları yüksek teknolojik
karşı TL %0.40, Ruble ise %0.50 değer kazanmış
milyar dolar ihracat, 20,4 milyar dolar ithalat)
ürünlerin Türkiye’ye transferinin yolunu açabilir. durumda. Önümüzdeki günlerde ikili ilişkilerin
seviyesinde gerçekleşti. Ticaret hacmimizin
Aynı zamanda savunma sanayine yönelik
düzelmesini sağlayacak somut adımların atılması
düşmesinde şüphesiz ağırlıklı olarak enerji
ortak geliştirilen projelerin devam etmesi milli
TL’deki değer kazancını artırabilir. Fakat Türk
fiyatlarındaki düşüşler etkili oldu. Ancak Rusya’ya savunma sanayi zeminin hızlanmasında tecrübe
Lirasında pozitif ayrışma dikkat çekse de teknik
yönelik ihracatın başlıca kalemleri olan meyveaktarımı açısından önemli olabilir. Diğer yandan fiyatlamalarda 2.9000, destek seviyesi olarak
sebze, tekstil ve otomotiv sanayi ürünlerinin bu
Türk firmaların İsrail’de enerji yatırımları hız
çalışabilir. Yani bu yakınlaşma sonrası Dolar/
yıl ihraç performansını incelediğimizde Rusya ile kazanabilir. Hatırlanacağı üzere Zorlu Holding
TL’nin düşüşü 2.9000 seviyeleriyle sınırlı kalabilir.
ilişkilerimizin önemi ortaya çıkıyor. Ocak-Nisan bu yılın hemen başında İsrail’de üçüncü
Çünkü küresel risk iştahı Brexit endişeleriyle
döneminde sebze-meyve ihracatımız %13,2,
enerji santralini devreye almıştı. Anlaşmanın
beraber azalmış durumda ve bu gelişme hala
otomotiv sektörü ihracatımızda ise %7,4 düşüş
ardından ve bürokrasinin tekrar devreye girmesi TL varlıklarını kırılgan yapıyor. Bu noktada
kaydedildi. Ancak Rusya ve İsrail ile ilişkilerin
uzun zamandır gündemde olan İsrail gazının
düşüşlerde daha çok bu noktayı izlemekte fayda
normalleşmesi ihracatımızda katalizör görevi
Türkiye’ye getirilmesi görüşmeleri hız kazanabilir. var. Kur eğer gelişmelere bağlı olarak 2.9000
görerek, büyüme ve cari açığımız üzerindeki olası Yıllık 8-10 milyar metreküp kapasiteli proje
seviyesini aşağı yönlü kırarsa ancak o zaman
riskleri hafifletebilir.
İsrail gazının Avrupa’ya transferinde Türkiye’nin
düşüşlerin hız kazanması söz konusu olabilir.
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PLAJDA TEK PARÇA!
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K

üba enerjisini bu yaz plajlara taşıyan Penti,
tercihi tek parça olan kadınlara birbirinden
farklı mayo seçenekleri sunuyor. Tüm dünyada
herkesin takip ettiği ve kendi modasını yarattığı
müzik festivallerine gönderme yapan “Festival”
konsepti, geometrik baskılar, seksi detaylar ve
farklı modelleriyle plajlarda bohem bir rüzgar
estiren “Bohemian” konsepti, slogan baskılı, şeker
renkli, eğlenceli, cıvıl cıvıl “Candy Pop”, Küba ve
Fas seramiklerinin hayat verdiği “Morocco”, her
sene koleksiyonun ve plajların olmazsa olmazı
“Hot” ve gençlerin gözdesi olan “Penti Young” ile
onlarca mayo seçeneği Penti kadınlarını bekliyor.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM 2. EL KONUT FİYATLARINI UÇURDU
Son yıllarda konut sektöründe sık sık dile getirilmeye başlanan ‘fiyat balonu oluştu mu?’ sorusu artan
fiyatlarla birlikte yeniden gündeme gelmeye başladı. 2014 yılında ilk hazırladığı rapor ile bu soruya yanıt
veren uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirket Cushman & Wakefield, ikinci raporunu yayınladı.

T

ürkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin
son yıllarda ciddi tartışmalara neden
olan ‘Konut pazarında fiyat balonu
varlığı’ gündemdeki yerini koruyor.
Hazırladığı uluslararası ve ulusal raporlar ile
sektöre katma değer yaratmaya devam eden
Cushman & Wakefield, ilkini 2014 yılında
yayımladığı “Türkiye Konut Sektörü: Konut
Balonu” analizini IMF ve OECD verileri ile
genişletti. Global verilerle yeni bir perspektif
kazanan raporda kentsel dönüşüm süreci ile
birlikte yeniden gündeme gelen konutta fiyat
balonu konusu bir kez daha masaya yatırıldı.
Raporda, küresel piyasalarda konut fiyat balonu
göstergesi olarak kabul edilen fiyat/kira ve fiyat/
gelir oranları araştırılarak, konut fiyatları, konut
satış hacmi gibi veriler inşaat maliyetleri, faiz
oranı ve enflasyon ile karşılaştırılarak Türkiye’nin
makroekonomik verileri ışığında değerlendirildi.
İki yıl önce yayınlanan rapordan farklı olarak
uluslararası piyasalar ile bir karşılaştırma
yapmak adına IMF verileri ile Türkiye verileri
karşılaştırıldı. Türkiye genelindeki konut fiyatları
iller, İstanbul ise ilçeler bazında yorumlanarak
araştırmanın içeriği daha da zenginleştirildi.
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FİYATLARDAKİ ARTIŞ EKONOMİ İÇİN RİSK
OLUŞTURMUYOR
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Raporda uzun bir süredir tartışılan konut fiyat
artış oranının, kira artış oranının çok üzerinde
olması olarak ifade edilen konut balonu riskinin
Türkiye için söz konusu olmadığını vurgulayan
Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra
Gönden; konut sektöründe fiyat artışlarının
sürdürülebilir olup olmadığı hususunun
Türkiye’de temel sorun olduğunu belirtti.
Küresel piyasaların aksine Türkiye’de konut
fiyat artışının ülke ekonomisi adına bir tehlike
oluşturmadığına işaret eden Gönden, bu duruma
gerekçe olarak konut fiyatlarındaki artışın kredi
pazarına etkisinin sınırlı olduğunu belirtti ve
şöyle devam etti: “Türkiye’de konut kredilerinin
GSMH’ye oranı %6 seviyelerinde. Bu oran
dünyada ortalama %50-60 civarında bulunuyor.
Yani Türkiye’de konut fiyat artışları küresel
finans krizinin öncesinde yurt dışında görüldüğü
seviyelere ulaşsa bile Türkiye’de kredi pazarının
GSMH’ye oranı düşük olduğu için henüz kredi
pazarını etkileyecek güçte değil.”
2010 yılı başlangıç kabul edilerek yapılan
analizde konut satış ve kira fiyatlarının sürekli
artış göstermesine karşın, 2013 yılından sonra

bu artışın daha net olduğu ifade ediliyor.
Konut fiyatlarının son yıllardaki artışında yasal
düzenlemelerin etkili olduğu hatırlatılırken, bu
düzenlemeler 2013 yılında yürürlüğe giren KDV
değişikliği ve özellikle Mayıs 2012’de yürürlüğe
giren 6306 sayılı -Kentsel Dönüşüm yasası olarak
sıralanıyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM SATIŞ VE KİRA
FİYATLARINI ARTIRDI
Kentsel dönüşüm sürecinde yenilenerek
değeri yükselecek olan binaların getirisine
ortak olmak isteyen yatırımcıların talebi 2.
el konut fiyatlarındaki artışın nedeni olarak
gösterilmektedir. Yine rapora göre, kentsel
dönüşümün etkisi ile konut değiştirmek zorunda
kalan ev sahiplerinin geçici konut ihtiyacı
kiraların artmasına yol açtı.
Ortaya çıkan sonuçlara göre, son 5 yılda kişi
başına gelir %67 artış kaydetmesine karşın
2. el konut fiyatlarının ise ikiye katlandığı
belirlenmiştir. Raporda yeni konut fiyatlarındaki
%58’lik artışın gelirdeki artışın da altında kalması
dikkat çekiyor.
Satış fiyatlarında kentsel dönüşüm dışında
inşaat maliyetleri, faiz ve döviz kurlarında
yaşanan artışlar da etkili olurken, özellikle
inşaat maliyetlerinde yaşanan %55 artışın altını
çizen Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı
Toğrul Gönden ise merkezi bölgelerdeki arsa
yetersizliği ve yükselen arsa fiyatları nedeniyle
yeni projelerin çoğunlukla çeper bölgelerde
gerçekleştirildiği hatırlattı ve bu nedenle yeni
konut fiyatlarındaki artışın nispeten düşük
kaldığını belirtti.
KONUTTA GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 16 YILDAN
18 YILA YÜKSELDİ
Raporda bir konut yatırımının ortalama
geri dönüş süresinin 18 yıla, konut yatırım
değerinin ise 8,6 yıllık ortalama gelire eşit
olduğu saptanırken, iki yıl önceki raporda geri
dönüşüm süresinin 16 yıl, yatırım değerinin ise
7 yıllık ortalama gelire eşit olduğu açıklanmıştı.
Raporda, Türkiye’nin verileri IMF verileri ile
kıyaslandı ve Türkiye en yüksek fiyat artışlarının
yaşandığı ülkeler arasında yer aldı. Ayrıca fiyat/
gelir makasının da en hızlı açıldığı ülkelerden biri
olarak lanse edildi. Türkiye’de ikinci el fiyatları
ve kiralar olarak bakıldığında diğer pazarlardan
farklılık gösterdiği belirtilen analizde, fiyat/

Tuğra Gönden
Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı
gelir dengesinin olumsuz sinyaller verdiği de
hatırlatıldı. Ayrıca 1,35 – 1,40 aralığındaki konut
faizlerinin kredili konut satışlarını olumsuz
etkilediği ifade edildi.
TÜRKİYE KONUT FİYATLARI ARTIŞINDA 6.
SIRADA
2015 yılı sonu itibariyle IMF verilerine göre,
Türkiye yıllık olarak en fazla konut fiyat artışı
görülen 6. ülke oldu. Listenin başındaki ülkeler
Katar, Yeni Zelanda ve Hong Kong olurken,
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ukrayna’da
ise konut fiyatlarında %30’ları aşan düşüşler
meydana geldi.
Türkiye’de konut fiyatları en fazla yükselen iller
sırasıyla İstanbul, Adana, Yalova ve Antalya oldu.
Konut satış fiyatları ile kira artış oranı arasındaki
en büyük farkların olduğu iller arasında ise
Isparta, Kahramanmaraş ve Sinop bulunuyor.
FİYAT ARTIŞINDA KADIKÖY LİDER
2012 yılından günümüze kadar değerlendirme
yapıldığında İstanbul’un neredeyse tüm
ilçelerinde %100’den fazla artış var. Bu
listede zirvedeki ilçeler ise Kadıköy, Sarıyer,
Zeytinburnu, Maltepe ve Fatih şeklinde sıralandı.
Artışların yaşandığı ilçelerin birçoğunda
kentsel dönüşüm faaliyetlerinin önemli bir payı
bulunuyor.
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KASAPDÖNER VE İKİSATIR VIAPORT’TA AÇILDI

lobal Restoran Yatırmları A.Ş, bünyesinde
bulunan KasapDöner ve İkiSatır
markalarının birarada bulunduğu konspetini
Beylikdüzü ve Üsküdar’dan sonra Viaport’ta
da hizmete sundu. “Hamburger çocuklarına
döner yedirmeye geliyoruz” sloganıyla, sıradışı
reklamları ve tamamen bifteklik etten ürettiği
dönerinin lezzeti ile tanınan KasapDöner
markası ile ‘Masada steakhouse, kasada esnaf
lokantası’ sloganıyla yola çıkan ve ızgara
lezzetleri büyük beğeni toplayan İkiSatır markası
Viaport’ta et tutkunlarına kapılarını açtı.
HERKESE BAYRAM HEDİYESİ
Yılbaşında devreye aldıkları mobil uygulamaları
“KasapDöner Müdavim” ile müşterilerine
kullandıkça puan kazandıran, doğum günü ve
özel günlerde hediyeler gönderdiklerini belirten
Özürün, şu ana dek 22.000 kişinin müdavim
klubüne üye olduğunu iletti.
Bayramda uygulama aracılığı ile tüm
KasapDöner müdavimlerine sanal kazı kazan
kartı gönderdiklerini ve tüm kartların da
hediye içerdiğini hatırlatarak “Hediyelerini
kullanmaları için misafirlerimizi şubelerimize
bekliyoruz” dedi.
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YAZA ÖZEL 6 SAÇ BAKIMI TÜYOSU

Y

az mevsimi sonrasında oluşan saç
dökülme sorununun önüne geçmek
için özellikle yaz boyunca yapılması
gerekenleri Estetik Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur
anlatıyor.
Organik Saç Ekimi ile oldukça etkili bir saç
ekimi uygulaması geliştiren Op. Dr. Bülent
Cihantimur kliniklerine Organik Saç Ekimi
için gelen hastalarının en fazla sonbaharda
saç dökülmesi sorunu çektiklerini ifade
ettiklerini söyledi. “Organik Saç Ekimi ile kellik
sorununa, Organik Saç Enjeksiyonu ile de
saç dökülme problemlerine son derece etkili
çözümler sağlıyoruz. Hastalarımızın öykülerini
dinlediğimizde, hemen hepsi son baharda ciddi
derecelerde saç dökülmesi sorunu yaşadıklarını
söylüyor.

Saçlarınıza esansiyel yağlardan sürün
Esansiyel yağlar, cilt gibi, saçlar içinde oldukça
faydalı. Saçları dipten uca besleyerek, saç
dökülmesine karşı direnç oluşturabilirler.
Özellikle avokado yağı ve zeytinyağı saçların
beslenmesinde faydalı esansiyel yağlardır.
Bırakın kendiliğinden kurusunlar
Bütün kış sıcak fön makinalarıyla çekiştirilen
ya da suni sıcak havayla kurutulan saçlarınızı,
sıcak havalarda, açık bırakarak, doğal yollardan
kurutmak, canlanmasına vesile olur.
Kırık saç uçlarınızı kestirin

Yaz mevsiminde özellikle saç uçlarında kırılmalar
ve yıpranmalar meydana gelir. Güneş ışınları,
denizin tuzlu suyuyla birleşince daha fazla
Yaz mevsimi saç ve saç derisi için travmatik bir
yıpranmasına ve kırıkların diplere doğru yol
dönem aslında fakat bazı hususlara dikkat ederek, almasına neden olur. Saç uçlarınız ne kadar
saç kayıplarının önüne geçebilirsiniz” diyen
sağlam olursa, tahribat yukarı doğru yönelmez ve
Cihantimur, ayrıca yaz mevsimi sonrasında saç
saçlar daha doğal ve canlı görünür.
dökülmesi başta olmak üzere, farklı sorunlarla
karşılaşmamak için 7 saç bakımı önerisi sundu:
Organik Saç Enjeksiyonu
Saçlarınızı Nemlendirin
Cildimizin ne kadar neme ihtiyacı varsa,
saçların da sağlıklı kalabilmesi için, özellikle yaz
mevsiminde ekstra neme ihtiyaçları vardır. Saç
kremlerini kullanırken saç diplerine sürmeden
sadece 2 dakika kadar saç uçlarında bekletin ve
bol suyla durulayın.

MALl&MOTTO / 30.Sayı / Ağustos 2016

Saçlarınızı Dinlendirin
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Yaz mevsiminde hemen her gün, günde 2-3
defa duş aldığımızı ve her defasında saçlarımızı
şampuanladığımızı düşünürsek, sonbahar
mevsimi geldiğinde saç dökülmesi sorunuyla
karşılaşacağımız aşikar. Bu sebeple her defasında
saç şampuanı kullanmadan hatta her defasında
saçımızı yıkamadan sadece bedenimize duş
aldırarak, serinlemek saç dökülmelerini
azaltacaktır.
Saçlarınızı Havalandırın
Uzun saçlar her zaman moda, kadınlığın simgesi
adeta ama yaz mevsiminde açık bırakarak
dolaşmak, terletiyor. Hemen hemen herkes sıkıca
topladığı saçlarını topuz yaparak, gün boyu bir
kavisin içine hapsediyor.
Saç kökleri nefes alamıyor ve saç dökülmeleri
başlıyor. Saçlarınızı havalandırın ve tüm gün
topuz altına hapsetmeyin.

Her şeye rağmen saç dökülmesi sorunu
yaşarsanız, hastanın kendi yağ dokusundan
elde ettiğimiz kök hücre enjeksiyonu ile yapılan
Organik Saç Enjeksiyonu, saç dökülmelerinizi
durdurur, saçların sağlıklı ve gür çıkmasını sağlar.

Haberler / MALl&MOTTO

TOYZZ SHOP’TAN “ÇOOOK OYUNCAK AZ PARA”

TÜRKİYE’DE İLK DEFA FORUM ANKARA’DA

T

ürkiye’nin lider oyuncak markası Toyzz Shop,
oyuncak tutkunlarından gelen yoğun istek
üzerine ilk outlet mağazasının açılışını Forum
Ankara Outlet'te gerçekleştirdi.
Toyzz Shop; bebekler, arabalar, eğitici oyuncaklar,
peluşlar gibi her tür oyuncağın yer aldığı, zengin
ürün çeşidiyle adından söz ettiren Forum
Ankara Outlet mağazasında sunduğu inanılmaz
fırsatlarla herkesi uygun fiyatlı ve kaliteli
oyuncakla buluşturuyor.

Toyzz Shop Outlet mağazasının en uygun fiyatlı,
en kaliteli ve sağlıklı oyuncağın bir numaralı
adresi olacağını ileten Pazarlama Grup Müdürü
Didem Özgüven, “Toyzz Shop ailesi olarak ilk
outlet mağazamızın açılışını gerçekleştirmenin
mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz.
Sevenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özel
olarak tasarladığımız outlet konseptli mağazamız
ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz.
Misafirlerimiz burada kendilerine sunduğumuz
uygun fiyatlar, kazançlı kampanyalar ve hesaplı
alışveriş seçenekleri ile muhteşem fırsatlardan
yararlanabilecekler. Outlet mağazamızda
sunduğumuz yenilikler ile daha çok aileye
ulaşarak, daha çok çocuğu mutlu görmek en
büyük isteğimiz” dedi.
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Toyzz Shop, Forum Ankara Outlet mağazası her
gün farklı ürünlerde sunduğu özel indirimler,
kazançlı promosyonlar, tek fiyatlı reyonlar, iki
alana bir bedava kampanyası gibi hesaplı ve karlı
alışveriş fırsatlarıyla çocukları oyuncakların
büyülü dünyasına davet ediyor.
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DÜĞÜNDE GİYİLEMEYECEK 7 ELBİSE
Düğüne giderken uyulması gereken bazı kurallar var. Özellikle kıyafetlerimiz, en dikkat edilmesi gereken
parçalardandır. Neler giyilir az çok biliyoruz, peki neler mi giyilmez?

2. ‘’Hiç Giymeseydin’’ Dedirtecek Derecede
Dekolte Elbise
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Gitmiş olduğunuz yerin bir düğün olduğunu
unutmamalı komik duruma düşmemek ve
rahatsız edici bakışlara maruz kalmamak için
abartı dekolteden kaçının deriz...
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1. Gelinlikle Yarışan Elbise
Erkek tarafının uzak akrabalarının gelini siz
sanmasını ve gelinin kin dolu bakışlarına maruz
kalmak istemiyorsanız düğünde beyaz elbise
giymemenizi öneriyoruz...

3. Leopar Desenli Elbise
Düğünde giyeceğiniz en son elbise dahi olmasın
diyor daha da birşey diyemiyoruz...

4. Neon Renkli Elbise
Ortalıkta gece lambası gibi dolanmak
istemiyorsanız sakın ama sakın neon renkte bir
elbise tercih etmeyin diyoruz.

M o d a / MALl&MOTTO

5. Geçen Akraba Düğününde Giyilen Elbise

7. İlginç Tasarım Elbise
Tabiki tarz olun fakat abartı tasarım ürünleri
defileler için uygun bir tercih olsa da akraba
düğünleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz...
6. Simsiyah ‘’Yas Tutarcasına’’ Elbise
Siyahında asaleti bir yere kadar. Fazlası yas
tuttuğunuz hakkında akıl karışıklığına yol
açabilir, mazallah...

MALl&MOTTO / 30.Sayı / Ağustos 2016

‘’Amaaan bir yıl geçti insanlar nereden
hatırlayacak’’ demeyin. Hatırlıyorlar...
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HADİSE ENDÜLÜS PARK’TA MUHTEŞEM BİR KONSER VERDİ
Başarılı sanatçı Hadise, en güzel şarkılarını Endülüs Park’ta bursalılar
ile birlikte söyledi. Binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği şarkılarla
muhteşem bir konsere imza atan Hadise, Derya Açıkgöz imzalı özel
kostümü ve sahne şovuyla bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
‘’Ablamdan La Plaj için para istemedim.’’
Uzun bir aradan sonra Bursalılar ile bir araya
gelmekten ötürü çok heyecanlı olduğunu belirten
Hadise, ‘’ Benim bir ayağım Bodrum’da değil.
Basın doğrusunu yazana kadar tekrarlayacağım.
La Plaj ablamın, ona destek oluyorum. Bayramda
Kıbrıs konserinden sonra oraya gittim çünkü
annem ve ablam oradaydı. Birlikte bayramı
geçirdik, ben de ablamın plajı olduğu için
sahneye çıktım, birlikte birkaç şarkı söyledik
ve eğlendik. Ablama reklam için beni kullan
afişlerde diyorum. Bayramda sahne aldım ve
sahne almaya da o gün karar verdim. Ben karar
verdim; Hülya’ya ben sahneye çıkıyorum dedim.
Ablamdan para da istemedim. ‘’ dedi.
‘’ La Plaj’da herkesin şarkısı çalınıyor.’’
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‘’La Plaj’da şarkısının çalınmasını istemediğim
kimse de yok. Beni böyle polemiklere kimse
sokamaz. Hepimiz sanatçıyız. Hem ben hem
diğer sanatçı arkadaşlarım elimizden geleni
yapıyoruz, herkese saygım sonsuz. Herkese
başarılar diliyorum.’’ diyen başarılı sanatçı, Hande
Yener’in plajında şarkılarını çaldığının sorulması
üzerine de ‘Ne güzel. Hande Yener’in şarkıları
da ablamın plajında çalıyor. Bence anormal bir
şey yok, herkesin şarkısı çalıyor. Herkes evine
ekmek götürüyor, herkes çalışsın, herkes parasını
kazansın. Herkes başarılı olsun isterim. ’’ diyerek
cevap verdi.
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KÜÇÜCÜK MEYVELERİN İÇİNDEN ÇIKAN BÜYÜK SAĞLIK

B

ir çok meyvenin içerdiği antioksidan,
vitamin, mineral ve lif nedeni ile bağışıklık
sistemimizi güçlendirdiğini biliyoruz. Son
günlerde yapılan bazı araştırmalarda yaban
mersini,böğürtlen, kızılcık, ahududu, vişne, çilek
gibi flavonoid oranı yüksek meyvelerin sadece
bağışıklığa değil, cinsel yaşamdan, alzheimera,
kalp hastalığından, kansere, zayıflamadan
hafızaya kadar vücutta bir çok sistemi onardığını
ve koruduğunu görüyoruz.
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, bu kendileri
küçük etkileri büyük meyvelerin vücudu onarma
şekillerini anlatıyor:
Yaban mersini,böğürtlen, kızılcık, ahududu,
vişne, çilek gibi küçük meyveler, içerdikleri A,
C ve E vitamini hücreleri hasardan korur. Anti
oksidan etki gösterir.
Resveratrol adında bir anti oksidan vücutta
iltihaplanmayı azaltır. Son yapılan araştırmalarda
taneli ufak meyveler içerdikleri bu resvaratrol
nedeni ile sinir hücrelerini yapılanmasını
artırıyorlar. Öğrenme yeteneğini ve hafızayı
kuvvetlendiriyor. Beyinde biriken toksik
proteinlerin temizlenmesine yardım ediyor,
Alzheimer hastalığına bağlı beyin plaklarını
stabilize ediyor. Hastalığın ilerlemesini
engelliyor. Amerikan Chemical Society’da
yapılan bir araştırmada 16 hafta boyunca her gün
dondurulmuş ya da kuru yaban mersininden
1 porsiyon tüketen Alzheimer hastalarında
hafızanın güçlendiği, kelime ve kavramların
geliştiği kanıtlandı.
Taneli ufak meyvelerin içindeki flavonoidler
vücudu kanserden ve kalp hastalıklarından
koruyor. Aynı şekilde iltihaplanmayı azaltıyorlar.

Oklahama State Universite’sinde yapılan
bir araştırmada her gün düzenli 1 porsiyon
çilek yemek kolesterolü düşürüyor ve kalp
hastalığından koruyor.
Her gün 1 porsiyon kızılcık yemek de özellikle
Tip 2 Diyabette kan şekerinin ani düşmesinin ve
hızlı yükselmesinin önüne geçiyor. Daha dengeli
kan şekeri düzenlenmesini sağlıyor.
25.000 erkeğin katılımı ile gerçekleşen Human
Nutrition Research Center’da yeni yapılan bir
araştırmada da turunçgil ve yaban mersininden
daha fazla tüketenlerde bu meyveyi daha az
tüketenlere göre sertleşme bozukluğu görülme
riski %20’ye yakın daha az görülmüş.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya
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Çilek, yaban mersini, böğürtlen, vişne, kızılcık
gibi bu tür meyvelerin az da olsa kilo vermeye
yardımcı olduğu düşünülüyor. Çünkü vücutta
şeker dengesini düzenleyerek acıkmanın önüne
geçiyorlar ve kişiyi tok tutuyorlar.
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REAL İZMİT ALIŞVERİŞ MERKEZİ EL DEĞİŞTİRDİ
METRO PROPERTIES’in sahibi olduğu ve geliştirdiği, 2000 yılında
hizmete açılan “Real İzmit Alışveriş Merkezi” NOT Gayrimenkul Yatırım
İnş. Tur. Dan. San. Tic. Ltd. Şirketi’ne satıldı.
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Buna paralel olarak, mevcut portföyümüzün
geliştirilmesi için önümüzde çok önemli
fırsatların olduğunu düşünüyoruz. Değişen
zaman ve trendlere göre, sektördeki gelişmeleri
doğru okuyup alışveriş merkezlerimizin
başarısını ihtiyaçlara ve tüketici beklentilerine
uygun olarak değerlendiriyoruz. M1 Adana
METRO PROPERTIES Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Alışveriş Merkezi’nin 2017 yılında hayata
geçirilecek olan büyüme ve yenilenme projesine
Genel Müdürü ve Asya Bölge Müdürü Gündüz
Bayer, METRO PROPERTIES’in Türkiye’deki
yaptığımız yatırım da bunun en güzel örneğidir,”
dedi.
yatırımlarını değerlendirerek:
rojesi METRO PROPERTIES tarafından
geliştirilen, Körfez Mahallesi bölgesinde
bulunan ve 2000 yılında hizmete açılan Real
İzmit Alışveriş Merkezi’nin, 24 Haziran 2016
tarihinde NOT Gayrimenkul Yatırım İnş. Tur.
Dan. San. Tic. Ltd. Şirketi’ne satışı gerçekleşti.

“Real Hipermarketler Zinciri’nin, 2014
yılında Türkiye’de Beğendik Grup’una
gerçekleşen satışının ardından yapılan stratejik
değerlendirmeler sonucunda, METRO
PROPERTIES’in sahibi olduğu ve geliştirdiği
Real İzmit Alışveriş Merkezi’nin de satışına karar
verildi. Böylece faaliyet alanımızın ötesinde daha
kapsamlı gelişmelerin önü açılmış oldu.

METRO PROPERTIES
METRO GROUP’un gayrimenkul kuruluşu olan
METRO PROPERTIES, perakende sektöründe
sahip olduğu kapsamlı deneyimi, gayrimenkul
alanındaki geniş tecrübesi ve istikrarlı uygulama
becerileri ile fark yaratmaktadır. 1998 yılından
beri Türkiye’de faaliyette olan METRO

PROPERTIES, yeni yatırımlarda olduğu kadar,
modern toptan ve perakende mağazacılığın
gelişiminin desteklenmesinde de iyi bir iş
ortağıdır. METRO PROPERTIES, hem ulusal
hem uluslararası düzeyde, aktif ve değer katan
bir gayrimenkul yönetimi sunar. Yatırımcılar,
kiracılar ve müşterileri METRO GROUP’un
dünya çapında yer alan tüm lokasyonlarında,
uzman bir destek ile karşılaşırlar.

Real İzmit Alışveriş Merkezi
İnşaat Alanı : 26.467 m2
Kiralanabilir Alan : 19.393 m2
Mağaza Sayısı : 29
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YAZ AYLARINDA HER YİYECEK MASUM DEĞİL

Y

az aylarında sıklığı artan toplu
besin zehirlenmelerinin etki alanı
özellikle okul, otel, iş yeri gibi alanlar.
Uygunsuz koşullarda saklanan yiyecek ve
içeceklerin neticesi olarak ortaya çıkan besin
zehirlenmelerinin nedeninin “stafilokok”
isimli mikroplar olduğunu söyleyen Anadolu
Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanı Dr. Elif Hakko, “Bunların ürettiği
toksin, aynı yemekten yiyen kişilerin bir
kısmında ilk saatlerde kusma ve ishale yol
açar; bazı kişiler durumu daha kolay ve
çabuk, hatta ishal bile olmadan atlatırken,
bazıları da kusma ve ishal nedeniyle şoka
girebilir” dedi.
Özellikle yaz aylarında açıkta satılan veya
sergilenen yiyeceklerin kolay ulaşılabilir
ve uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih
edildiğini söyleyen Dr. Hakko, “Pratik ve
masum görünen yiyecek ve içeceklerin
beklenmedik sonuçları olabiliyor. Açıkta
satılan lahmacun, buzdolabında saklanmayan
kıyma, süt, yoğurt, kaymak, krema gibi
yiyecekler, hastalık olarak geri dönebiliyor”
şeklinde konuştu.
Elektrik kesintilerine dikkat
Besin zehirlenmelerinden korunmak için;
yiyeceklerin taze olmasına ve paketlenmiş
olarak satılan yiyeceklerin son kullanma
tarihinin geçmemiş olmasına dikkat etmenin
önemine değinen Dr. Elif Hakko “Elektrik
kesintisi nedeniyle, soğukta saklanması
gereken yiyeceklerin bir süre ‘ısınması’
içlerinde bulunan ve sayıca az olduğu için
sağlığa zarar vermeyecek olan mikropların
çoğalmasına ve hastalık yapmasına yol açar.
Özellikle hazır dondurmalarda bu noktaya
çok dikkat edilmelidir” dedi.

Açıkta satılan veya sergilenen yiyeceklerin
en önemli tehlikelerinden birisinin yiyeceği
hazırlayan kişilerin elleri olduğunu belirten
Dr. Elif Hakko, “Personelin temizliğinden
emin olmadığınız yerlerde, sırf ‘tatmak’
amacıyla bir şeyler yemek dahi ishale davetiye
çıkarabilir” dedi.
Hangi sudan yapıldığı ve ne şekilde saklandığı
belli olmayan buzların zehirlenmelere neden
olabildiğini söyleyen Dr. Hakko, içeceklerin
içine atılan buzun hangi sudan yapıldığını
bilmenin mümkün olmadığını belirterek “Bu
nedenle, yaz aylarında serinletici bir şeyler
içmek istediğimizde, içine buz atmak yerine,
ağzı kapalı olarak soğutulmuş içecekleri tercih
etmek daha doğru olacaktır” diye konuştu.

Dr. Elif Hakko
Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı
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El hijyeni önemli
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FESTİVALLERE ÖZEL JET İLE UÇABİLİRSİNİZ!

T

ürkiye’nin ilk yeni nesil interaktif özel jet
kiralama platformu olan JETFORME,
heyecanla beklenen dünyaca ünlü festivallere özel
jetle uçma fırsatı sunuyor. Konforlu seyahatin
yanı sıra uygun fiyatlı oluşuyla da dikkat çeken
JETFORME sayesinde yolcular; uçuş yaratarak
istedikleri lokasyona, diledikleri zaman seyahat
edebilmenin ayrıcalığıyla tanışıyor.
Ağustos ayında gerçekleşecek olan Cenevre
Festivali, Creamfields Festivali ve Venice Film
Festivali gibi etkinliklere özet jetle uçma imkanı
sağlayan JETFORME, yaklaşık 1.000’e yakın özel
jeti portföyünde bulunduruyor. 40’ın üzerinde
ülkeye seyahat edebilme ve sefer oluşturabilme
ayrıcalığı sunan uygulama, kısa süreye sığdırdığı
pasaport işlemleriyle dikkat de çekiyor.
Festivaller, iş seyahatleri, tatil planları ve anlık
organizasyonlarda hayatı kolaylaştıracak olan
JETFORME; özel terminal kullanımı, kişiye ve
gruplara özel sağladığı avantajlarla yeniliklere
açık olanların beğenisine sunuluyor.
Ayrıntılı bilgi için http://www.jetforme.com
adresini ziyaret edebilir; site üzerinden veya
mobil olarak App Store ve Google Play’den
JETFORME’nin ayrıcalıklarıyla tanışabilirsiniz.
Ağustos 2016 Festival Takvimi
Cenevre Festivali, İsviçre
( 05 - 14 Ağustos 2016 )
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Olympic Games- Rio de Janeiro, Brezilya
(05 - 21 Ağustos 2016)
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Sziget Festival, Budapeşte – Macaristan
(10 – 17 Ağustos 2016)
Sonus Festival- Pag ada, Hırvatistan
(21 - 25 Ağustos 2016)
Creamfields Festivali, İngiltere
(26 - 28 Ağustos 2016)
Belçika Formula 1 Grand Prix, Belçika
(26 - 28 Ağustos 2016 )
Notting Hill Karnavalı, İngiltere
(28-29 Ağustos 2016 )
Venice Film Festival, Venedik - İtalya
(31 Ağustos - 10 Eylül 2016)
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ÇATLAKLARINIZ DA BRONZLAŞSIN!

Belma Şahin

Çatlak tedavisi görülürken bronzlaşmaya devam
etmek mümkün. Biodermogenesi ile çatlaklarınız
artık bronzlaşacak…
Çoğu insanın kabusu çatlaklar, son teknoloji bir
tedavi yöntemi ile son buluyor. Yapılan çatlak
tedavisi ile dokular tekrar canlanırken aynı
zamanda renklenme de sağlandığı için kusursuz
bir görünüm sağlanıyor.
Çatlaklara sebep olan nedenlerin başında
hormon değişimleri geliyor. Ergenlik, gebelik
gibi durumlarda kilo alıp verme sonucunda
cilt dokusu zayıf düşüyor ve cilt sağlığını
kaybediyor. Cilt aşırı gerildiğinde derideki
elastik doku kırılabiliyor ve cilt çatlakları bu gibi
durumlarda meydana geliyor. Biodermogenesi
çatlak problemlerine kalıcı sonuçlar elde etmeyi

garantileyen bir çözüm sunuyor. Bi-One adı
verilen cihazla yapılan bu tedaviyle dokular
tekrar canlanarak çatlaklar düzenli seanslarla yok
ediliyor.
Özellikle karın, göğüs, kalça, baldırlarda daha
çok görülen çatlaklar, ağrısız ve günlük hayatı
etkilemeden yan etkileri olmayan bir yöntemle
son buluyor. Seanslarla birlikte çatlaklar doğal
cilt rengine dönüyor. Tedavi olunurken rahatça
güneşe çıkılabiliyor çünkü artık çatlaklar da
bronzlaşıyor.
Bi-One cihazı ile uygulanan tedavi 4 aşamadan
oluşuyor. 1. aşamada peeling, 2.aşamada besleme,
3. aşamada rejenerasyon, 4. aşamada dengeleme
yapılarak sonuca ulaşılıyor. Biodermogenesi
yöntemi dokulara hasar vererek değil içi boş

labrum bölgesi cilt altında doldurularak, biyolojik
olarak tekrar canlanmasını ve kendi kendini
yenilemesini sağlıyor.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Belma Şahin “Çatlak tedavisinde etkili yöntem
olan Biodermogenesi yaz aylarında rahatlıkla
yapıldığı için tercih ediliyor. Tedavi sonrası
güneşe rahatlıkla çıkabiliyorsunuz çünkü tedavi
ile birlikte sağlıklı deri ile aynı renk uyumu
sağlanıyor. Ağrısız ve acısız bir tedavi ile hücre
içine etki ederek hücrenin mitoz üremesini 400
kata kadar artırıyor ve deriden çökük alanlar da
dolduruluyor.“ dedi.
Beautyform’un güvencesiyle Türkiye’ye gelen
Bi-One cihazı çatlak sorunlarına kalıcı çözüm
sunuyor.
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Estetik Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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GÜNLÜK HAYATTAN UZAKLAŞMAK İÇİN SİNEMAYA GİDİYORUZ
Sinema sektörü 5 yılda 3 kat büyüyebilecek
potansiyele sahip
Sinemia, sinema sektörünün gelişim
potansiyelleri ve Türkiye’nin sinema
alışkanlıklarına yönelik bir araştırma
gerçekleştirdi. Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz,
“Sinemaya gidiş sıklığını baz aldığımızda,
Türkiye’de sektörün 5 yıl içerisinde 3 katına
ulaşarak Avrupa ortalamasını yakalama
potansiyeli olduğunu ve yılda satılan bilet
sayısının 180 milyona ulaşabileceğini
öngörüyoruz” dedi. Alışkanlıklarımıza
bakıldığında, en sık sinemaya giden il
olarak Konya öne çıkıyor. Sinema aşkı en
çok gençlikte ve emeklilikte zirve yapıyor.
Erkek izleyiciler, kadınlara göre 1,5 kat
daha çok sinemaya gidiyor. Sinemaya gitme
nedenlerimizin başında “günlük hayattan
uzaklaşmak” geliyor. %60 oranında en çok
yerli filmler tercih ediliyor. En sevdiğimiz
türler olan komedi, aksiyon ve bilim kurguda
rekor kıran filmler de yine yerli yapımlardan
çıkıyor.
‘Özel sinema kulübü’ Sinemia, aktif
üyelerinin bulunduğu 72 ilde gerçekleştirdiği
araştırmasında Türkiye’de sinema sektörünün
gelişim potansiyellerini ve sinema
alışkanlıklarını inceledi. Türkiye’de bir
kişinin yılda ortalama sinemaya gitme sıklığı,
geçtiğimiz 10 yılda iki katına çıkarak 0,8’e
ulaştı. Araştırmaya göre, sektörün Avrupa
ortalamalarını yakalaması uzak değil.
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Bilet sayısı 5 yıl içinde 180 milyonu bulabilir
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Sonuçları yorumlayan Sinemia Kurucusu
Rıfat Oğuz, “Avrupa’da sinemaya gitme sıklığı
Türkiye’nin 3 katı. Bu oran ABD’de ise 6
katına çıkıyor. Türkiye’de artan AVM sayısı ile
sinemaya erişimin kolaylaşması, güçlü yerli
yapımların Türk izleyicileri sinemaya çekmesi
ve Sinemia.com gibi uygulamaların daha fazla
kişi tarafından kullanılmaya başlanmasıyla,
sinemaya gitme sıklığımız da artacak ve sektör
geçtiğimiz 10 yıldan daha büyük ivme ile
gelişecek. Bu doğrultuda, Türkiye’de sinema
sektörünün 5 yıl içerisinde 3 katına ulaşma
potansiyeli bulunduğunu öngörüyoruz.
Bu potansiyellere ulaştığımızda, Avrupa
ortalamalarını yakalayacağız ve yılda satılan
sinema bileti sayısı 180 milyonu bulacak”
dedi.
4 kat fazla sinemaya gidiliyor
Oğuz Sinemia’nın sektöre katkısını,
“Üyelerimize uygun fiyatlı paketler
karşılığında bir ay boyunca Türkiye’nin her
yerinde sınırsız sinemaya gitme imkanı
tanıyoruz. Bu anlamda, iş modelimiz

Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz
sektörün gelişmesinde rol oynuyor. Sistemin
sağladığı kolaylık ve fiyat avantajı sayesinde
üyelerimizin sinemaya gitme sıklıkları
ortalama 4 katına çıkıyor” sözleriyle açıkladı.
www.sinemia.com üzerinden üye olunabilen
abonelik ile ayda 30 kez sinema bileti
alınabiliyor.
Sinemaya en sık giden il Konya, en az giden
Samsun
Türkiye’nin en sinemasever ili, sinemaya
gitme sıklığının en yüksek olduğu Konya. Onu
sırasıyla Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Bursa
takip ediyor. Oğuz, İstanbul ve Ankara’nın ilk
beşte yer almamasıyla ilgili olarak, “Büyük
kentler elbette ki nüfusla bağlantılı olarak en
fazla sayıda biletin satıldığı yerler. Ancak bir
kişinin sinemaya kaç kez gittiğine baktığınızda
geride kalıyorlar. Bunun nedeni, bu kentlerde
daha fazla ve farklı çeşitte sosyal ve kültürel
aktivite alternatifi olması ve sinemaseverin
bu alternatifleri de değerlendirmeleri” dedi.
Sinemaya en az sıklıkta giden il ise Samsun
olarak belirlendi.
En çok gençlikte ve emeklilikte sinemaya
gidiyoruz
Sinemaya en sık gidenler 16 yaş üstü
öğrenciler ve genç çalışanlar. İş temposunun
iyice yoğunlaştığı, aile kurarak farklı
meşguliyetlerin edinildiği 30’lu yaşların
sonuna doğru sinemaya gidiş sıklığında bir
azalma yaşanıyor. Ancak bu oran, emeklilikle
paralel olarak 50’li yaşlarla birlikte tekrar
artışa geçiyor.

Erkekler sinemaya daha sık gidiyor, haftanın
sinema günü ise Cumartesi
Erkekler kadınlara göre 1,5 kat daha sık sinemaya
gidiyor. Gece seanslarını da %83 oranında
erkekler tercih ediyor. Öte yandan, öğrenciler
14.00 – 17.00 arasındaki gündüz seanslarını
tercih ederken, 28 – 30 yaş aralığındaki genç
çalışanlar mesai saatleriyle paralel olarak daha
çok 18.00 sonrasındaki seansları seçiyor. Hafta
sonunda en fazla sinemaya gidilen gün Cumartesi
iken hafta içinde Perşembe tercih ediliyor.
Günlük hayattan uzaklaşmak istiyoruz,
komediyi tercih ediyoruz
Sinemaya gitme nedenlerimizin başında, %40
oranında “günlük hayattan uzaklaşma fırsatı
yakalamak” geliyor. En çok tercih ettiğimiz türler
ise sırasıyla komedi, aksiyon ve bilim kurgu. Bu
türlerin hepsine ait rekor izlenme rakamları yerli
yapımlarda bulunuyor. Recep İvedik 4, Kurtlar
Vadisi Irak ve G.O.R.A. Türkiye’de bugüne kadar
en fazla izlenen filmler olarak öne çıkıyor.
Yerli yapımları daha çok izliyoruz
Sinema izleyicisinin %60’ı yerli filmlere gitmeyi
tercih ediyor. Rıfat Oğuz bu durumu, “Türkiye
toplumunun Amerika ve birçok Avrupa ülkesi
ile farklı kültürel özelliklerinin olması, yerli
“blockbuster”ların, yani gişeye oynayan filmlerin
diğer filmlere göre çok daha fazla reklam
yapabilmesi, yerli film oyuncularının yabancı
film oyuncularına göre daha popüler olması,
araştırmalara göre altyazısız filmlerin daha çok
tercih edilmesi” gibi nedenlerle açıklıyor.
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ÇOCUKLU TATİLDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

S

Çocuğunuzun sıvı alımına özen gösterin
Anadolu Sağlık Merkezi’nden Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz, çocukların
uzun süreli aktivitelerden önce sıvı alımının
iyi olmasına özen gösterilmesi gerektiğini
vurguluyor. Tahmaz “Aktivite sırasında da
30-40 kilo civarındaki çocuklarda 20 dakikada
150-200cc, 50-60 kilo da ise bunun iki katı
soğuk su veya sıvı alımı olmasına dikkat edin.
Çocuğunuz susamış hissetmese bile bu miktarı
içmesini sağlayın. Açık renkte pamuklu tek kat
giyecekler giymelerine dikkat edin ve terden
ıslanmış olanları hemen kuru olanlarla değiştirin.
Halsizlik, kusma ve ateşin yüksek olduğu
durumlarda doktorunuza başvurun” uyarılarında
bulundu.
Su yatağı gibi şişme havuz oyuncaklarından
sakının
“Çocuğunuzu havuzda veya havuzun yakınında
bir saniye bile yalnız bırakmayın” uyarısında
bulunan Dr. Ela Tahmaz sözlerine şöyle devam
etti: “Bir çocuğun boğulması için dize kadar gelen
su seviyesi yeterlidir, bunu unutmayın. Küçük
bebekler ise bir karış suda bile boğulabilirler.
Her zaman elle uzanabileceğiniz kadar
mesafede bulunmasına dikkat edin. Bahçenizde
havuz varsa etrafını çocuğun boyundan uzun
parmaklıkla çevirin. Havuzun yanında bir telefon
ve kurtarma ekipmanı bulundurun. Su yatağı gibi
şişme havuz oyuncaklarından sakının, kurtulma
amacıyla sarılabilirler ama can simidi gibi etkili
değillerdir.”
6 ayın altındaki bebekler;

* Koruma faktörü en az 15 olan çocuklar için
hazırlanmış ürünler kullanın.
7 yaşın üstündeki çocuğunuz için;

* Direkt güneş ışığından korumak için
bebeğinizin bacaklarını kollarını kapayacak ince
kıyafetler ve başına şapka giydirin.

* En önemli ve güvenli güneşten korunma
yöntemi güneşe açık bölgeleri kapatmaktır. En
az 7-8cm’lik gölgeliği olan bir kasket ve %99-100
UV koruması olan güneş gözlükleri takmalarını
sağlayın ve mümkün olduğu kadar çok bölge
kapayan pamuklu kıyafetler giydirin.

* Ancak, gölgelik ve koruyucu kıyafetler yoksa
açıkta kalan yüze ve ellerin üstüne az miktarda
güneş koruyucu sürülebilir.

* Mümkün olduğu kadar gölgede kalmalarını ve
güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatlerinde
güneşe direkt maruz kalmamalarını sağlayın.

6 ay-6 yaş arası çocuklar;

* Koruma faktörü en az 30 olan güneş
koruyucuyu bol miktarda kullanın

* Çocuğunuz dışarı çıkmadan en az 30 dakika
önce güneş koruyucuyu açıkta kalan yerlerine
sürün ve bulutlu ve kapalı havalarda bile mutlaka
kullanın.

* Güneş koruyucuyu 2 saatte bir yenileyin.
Yüzdükten ve çok miktarda terledikten sonra da
yenileyin.

Çocuklarla yolculuğa çıkarken eğer uzun
bir yolculuğa çıkılacaksa ve uzun süredir
doktor kontrolü yapılmamışsa çocuk hekimi
ile görüşülmeli. Araba ile yapılacak uzun
yolculuklarda eğer çocuğunuz arabada uyumaya
yatkın ise uyku saatine denk gelen zamanda
yolculuk yapmayı tercih edin. Trafik kazalarından
korunmak için bebek ve çocuklar arabanın
arka tarafında kendi oto koltuklarında seyahat
ettirilmeli. Uçakla yapılacak yolculuklarda kulak
rahatsızlığı olan çocuklar mutlaka doktor görüşü
ile seyahate çıkmalı. Kulak enfeksiyonu olan
çocuklarda özellikle ciddi vakalarda enfeksiyon
düzelene kadar uçuş yapılmamalı. İniş ve
kalkışlarda oluşan basınç değişikliği sonucu
kulakta oluşabilecek rahatsızlık nedeniyle bebek
emzirilmeli veya biberon, emzik verilmelidir.
Büyük çocuklarda çiğnemesini sağlayacak bir
şeyler verilebilir. Uçakta burun tıkanıklığını da
önlemek önemli. Doktorunuzun önerisiyle uygun
burun spreyleri ya da tuzlu su içeren burun
spreyleri kullanın.Uçak veya arabada çalışan
klimalar çocuklarda su kaybına yol açabileceği
için mutlaka düzenli olarak çocuğun sıvı almasını
sağlayın. Çocuğun yolda sıkılmasını engellemek
için sevdiği veya yeni alınmış, dikkatini
çekebilecek oyuncakları, kitapları yanınıza alın.
1 yaşından küçük çocuklar da araba ile uzun
süreli seyahate çıkabilir. Ancak 2 saat aralıklarla
durularak bebek emzirilmelidir. Ayrıca bebek
uzun süre aynı pozisyonda durduğu için
rahatlaması amacıyla mola verilip, arabadan
çıkarılması ve pozisyonunun değiştirilmesi
gerekir. Ateş ölçer, burun tıkanıklığı için
serum fizyolojik damla, parasetamol içeren
ilaç, antiseptik kremler, antihistaminik (allerji
giderici) ilaçlar, yanık merhemi, böcek ve sinek
ısırığı için kullanılabilecek jel, yara bandı
Sivrisineklere karşı cibinlik. Havuzda veya
denizde çocuğun kullanması için can yeleği,
güneş sütü, şapka ve plaj terlikleri bavulda
bulundurulması gereken en önemli eşyalardandır.
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Yaz tatilinde çocuklarla yolculuğa çıkarken
nelere dikkat etmek gerekir?

ıcak bir iklime veya tatile gidildiğinde
çocukların sıcağa ve iklime alışması için
ilk günlerde çok fazla egzersiz yapıp
yorulmamaları gerektiğini vurgulayan Anadolu
Sağlık Merkezi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Ela Tahmaz, “İklime alışana kadar
daha hafif ve kısa süreli egzersizler yapmasına
izin verin” diyor.
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KOBİKART UYGULAMASI İLE HER ESNAF
KOCAMAN BİRER AVM’NİN SAHİBİ OLACAK

K

üçük ve orta ölçekli esnaf şimdi hiç masraf
yapmadan kazanç sağlayabileceği ve
müşterilerine birçok avantaj sunabileceği bir
sisteme kavuşuyor. TURKKOM’dan esnafa ARTI
İNDİRİM sistemi geliyor, esnaf büyük firmalarla
rekabette büyük güç kazanıyor.
TURKKOM, üye işyeri esnaflara KobiKart’lar
veriyor. Esnaf da bu kartları kendi müşterilerine
dağıtıyor. Müşteriler, tek bir alışveriş kartı
ile (KobiKart) sadece o esnafta değil tüm
sektörlerdeki üye iş yerlerinde yapacağı
alışverişlerde bu kartı kullanabiliyor. Böylece tek
bir kart kullanarak avantajlı ve kazançlı alışveriş
yapıyor. Esnaf da böylece potansiyel müşteri
sayısını artırma avantajı elde ediyor.
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Herkes kazançlı çıkıyor…

90

alırken kazandığı Para Puanı ekmek alırken de
kullanabilecek”

Müşteriler, üye esnaflardan yaptıkları her alışveriş
karşılığında Para Puan kazanıyor. Örneğin, ARTI
İNDİRİM konseptinde, sisteme % 10 indirim
oranı tanımlayan bir üye esnaftan 100 TL’lik
alışveriş yapan bir müşteri, bu indirim oranının
% 50’si kadar, yani 5 TL Para Puan kazanmış
oluyor. Kazandığı bu Para Puanı da isterse hemen
o iş yerinde isterse başka bir üye esnafta dilediği
zaman kullanabiliyor. Diğer % 50 ise sosyal
sorumluluk projeleri, sisteme üye olan iş yerleri,
bayiler ve TURKKOM arasında dağıtılıyor.
Böylece herkes kazançlı çıkmış oluyor.

TURKKOM Kobi Destek Programı ARTI
İNDİRİM Sistemi Nasıl Çalışıyor..?

“Her esnaf kocaman birer AVM’nin sahibi
olacak…”

Kobi; KobiKart verdiği müşterinin bilgilerini
sisteme tanımlayarak dağıtımını yapıyor.
Böylelikle bir müşteri data’sı da oluşuyor.

TURKKOM Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin
SÖNMEZ sistemi şu sözlerle açıklıyor;
“TURKKOM İletişim Bilişim A.Ş. olarak, 3 yılı
aşkın bir süredir sürdürdüğümüz Kobi Destek
Programı; ARTI İNDİRİM’in yazılım alt yapısını
tamamlamış bulunuyoruz. Müşterilerinden
sadece kendisinden yaptıkları alışverişler
neticesinde para kazanan esnaflar, bu projeyle
birlikte müşterilerinin diğer esnaflardan
yaptıkları alışverişlerden de kazanç elde etmenin
keyfini yaşayacak. Yani her esnaf aynı zamanda
akaryakıt, gıda, tekstil, kozmetik ve hatta beyaz
eşya satıcısı da olmuş olacak. Bir başka deyişle
her esnaf, birçok sektörü bünyesinde barındıran
kocaman birer AVM’nin sahibi olacak. Esnaflara
inanılmaz avantajlar sunan TURKKOM Kobi
Destek Programı; artı indirim tüketicilere de
kazançlı alışverişin kapılarını aralayacak. Üye iş
yerlerinde yaptıkları her alışverişte Para Puan
kazanan müşteriler, bu Para Puanları hemen
harcayabilecekleri gibi, biriktirerek topluca da
harcayabilecek. Kazanılan Para Puanlar her üye iş
yerinde harcanabilecek. Yani müşteriler akaryakıt

Türkiye genelinde tüm il’lerde bulunan bayiler
tarafından Kobi’lere 1 Adet TurKKom POS
UYGULAMA ile bin adet KobiKart ücretsiz
olarak bırakılıyor. Kobi bunun için bir kaynak
ayırmıyor, herhangi bir ödemede bulunmuyor.
Yalnızca en az % 2 olmak kaydıyla Yazar Kasa Pos
cihazına istediği gruplarda farklı indirim oranları
tanımlıyor. İndirim oranlarında sürekli olarak
güncellemelerde bulunabiliyor.

Kobi’ye POS UYGULAMA tanımlanması
ve Kobi’nin bir indirim oranı tanımlaması
demek, o Kobi’nin TurKKom üye işyeri olması
anlamına geliyor. Kobi’ye kendisinin belirleyeceği
bir şifre ile girebileceği Back-Office tahsis
ediliyor. Kobi müşterilerinin tüm hareketlerini
bu Back-Office’den takip edebiliyor. Yine
Back-Office aracılığı ile kart dağıtımı yaptığı
müşterilerine Sesli Mesaj, SMS, Video-Mail
ve E-mail yolu ile sürekli olarak ulaşabilme,
indirim ve promosyonlarını iletebilme olanağı
bulunuyor. Ayrıca Kobi’ye profesyonel bir
santral tanımlanarak Müşteri Hizmetleri Birimi
oluşturması, kurumsal firma hüvviyeti kazanması
sağlanıyor. Kobi TurKKom üye işyeri olarak
bu hizmetlerin tamamına (SMS hariç) ücretsiz
olarak kavuşuyor.
TURKKOM Kobi Destek Projesi Özgün mü..?
Bu gün artık hemen hemen her ülkede ve birçok
işletmede kullanılan “Sadakat Kart” sistemleri

incelendiğinde, her bir şirket kartının şahsına
münhasır olduğu görülüyor. Yani her şirketin
kartı kendi işyerinde kullanılabilir durumda.
Örnek olarak (X) Kart; (X) işyerinde, (Y) Kart;
(Y) işyerinde ve şubelerinde kullanılabiliyor.
Bu kartlardan herhangi bir tanesine sahip
olan müşteriler o kartı sadece o işyerinden ve
şubelerinden başka bir yerde kullanamıyor.
Küçük esnafların ise kendilerine ait bir sadakat
kartı ürettirip dağıtmaları da pek mümkün
olamıyor. Gerek yüksek maliyetler, gerekse
müşterilerin küçük esnaf kartını tercih
etmemeleri gibi etkenler, küçük esnafların böyle
bir çalışmaya giremediklerini gösteriyor.
Tam bu noktada TurKKom Kobi Destek
Programının ve KobiKart’ın esnafa (hem de
ücretsiz olarak) sağladığı avantajlar devreye
giriyor. KobiKart’ın sadece bir noktada değil,
sadece bir il’de değil, tüm Türkiye’de TurKKom
POS UYGULAMA yüklü bulunan tüm Yazar
Kasa Pos Cihazlarında ve tüm Kobi’lerde
kullanılabilen, müşterilere artı kazanç, Kobi’lere
aktif kazançların yanı sıra yeni müşteriler
sağlayan bir sadakat kart uygulaması olması,
kobi’lerin önemli bir sorununa çözüm bulunması
anlamına geliyor.
TURKKOM Türkiye geneline yayılmış 7 Bölge
Koordinatörlüğü, 25 Bölge Müdürlüğü ve 83 İl
Müdürlüğü ile birlikte tüm Türkiye’de başlattığı
ARTI İNDİRİM konsepti ile 200 bin üye işyeri
ve 47 Milyon KobiKart kullanıcısı müşteriye
ulaşmayı hedefliyor.
Türk ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına
inanılan TURKKOM Kobi Destek Programı;
ARTI İNDİRİM’in, Küçük ve Orta Ölçekli
Esnafın büyük firmalar karşısındaki rekabet
gücüne de olumlu katkılar sağlayacağı ifade
ediliyor.
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TATİLDE KİLO ALDIRMAYAN ÖNERİLER
Hedef tatilde kilo vermekse çok hareket edin
Tatilden kilo almadan hatta kilo vererek dönmek
istiyorsanız çok hareketli olmanız gerekiyor. Her
yemekten belirli bir süre sonra yürüyüş, yüzme,
kürek çekme, sörf yapma, bisiklete binme, plaj
voleybolu, tenis, dans gibi aktiviteler yapın. Bu
aktiviteleri zorunlu bir spor gibi değil eğlenerek
yapın. Sistemli ve düzenli olarak günde bir saat
kadar bu aktiviteleri yapmanız tatilin tadını
çıkarırken günde fazladan 300-600 kalori
yakmanızı sağlar. Gittiğiniz yerdeki kültürel
mekanları mutlaka yürüyerek keşfetmeniz de
hareketinizi arttıracaktır.
Yağ yüzdesinin artmaması için…

Tatil dönüşü aynalara küsmemek için yapılması
gerekenlerin başında beslenmenin doğru
planlanması yer alıyor. Zorlukla verdiğiniz
kiloları geri almak istemiyorsanız tatil süresince
bu önerilere kulak vermeniz gerekiyor.

Tatilde kilo aldım dememek için soğuk yeşil
çay tüketin

Tatilde bol sıvı tüketmek gerekir. Bu sıvıların
başında tabi ki su geliyor. Günde 2-2.5 litreye
bağlı su tüketimi kilo kontrolü için gereklidir.
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı tatilde
Tatilde yeşil çay tüketimi de hem kilo almamak
kilo almayı engelleyen önerileri anlattı.
hem de var olan formun korunması açısından
önemlidir. Yaz sıcaklarında buzlu yeşil çay tercih
Yumurta ye, yüz, kas kazan
edebilirsiniz. Buzlu yeşil çayınıza birkaç dilim
limon ve nane, fesleğen yaprağı atarak içimi
Tatilde sabah kahvaltısının kuvvetli yapılması gün daha keyifli hale getirebilirsiniz. Asitli bir şeyler
içinde beslenmenin daha düzenli yapılması için
içmekten keyif alan kişilerdenseniz ayran ve
önemlidir. Açık büfe kahvaltılarda kişiler daha
sodayı karıştırarak tüketebilirsiniz.
çok börek, krep, kek gibi besinler yerine ekmek,
yulaf ezmesi tüketimine özen göstermelidirler.
Alkol alacaksanız akşam yemeğinde
Kahvaltıda mutlaka omlet ya da haşlanmış
karbonhidrat tüketmeyin
yumurta tüketilmelidir. Yumurta gün içinde
tok kalmayı ve yüzme, yürüyüş gibi spor yapan
Sadece yiyecekler değil içilen yüksek kalorili
kişilerde kasların kuvvetlenmesine yardımcı olur. sıvılar da kilo alımına neden olabilir. Mümkün
olduğunca düşük kalorili içecekler içilmelidir.
Kahvaltıda 3 kayısı tüketin sindirimi
Tatilde alkol alacak kişilerin akşam yemeklerinde
dengeleyin
pilav, makarna, ekmek ya da tatlı tüketmemesi
gerekir. Alkol zaten vücudun yağlanmasına
Kahvaltıda peynir tüketimi de önemlidir; fakat
ve karaciğerin fazla mesai yapmasına neden
fazla peynir tüketimi mideye ağır gelebilir
olur. Tatilde hem alkol hem de yağlı yiyecekler
bunun için 1-2 dilimi aşmamalıdır. Kahvaltıyı
tüketen kişilerin de yağ oranlarının artması
zeytin, yeşillikler, domates, salatalık ve cevizle
kaçınılmazdır. Özellikle kalorisi yüksek meyve
renklendirmek gerekir. Kahvaltı da yine 3 adet
kokteyllerinden uzak durulmalıdır. Eğer alkol
kuru kayısı tüketmek gün boyu tüketilecek
tüketilecekse bir kadeh kırmızı şarap ya da rakı
besinlerin ardından sindirimin dengelenmesine
tüketilebilir. Tatilde kendinize bir limit koyun ve
faydalı olacaktır.
bu limiti aşmayın.
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Nilay Keçeci Arpacı
Uzman Diyetisyen

Tatilde yağlanmayı önlemek için akşam ve
ara öğünlerine dikkat etmek gerekir. Ara
öğünlerde meyve, kuruyemiş tercih edilebilir.
Aç olunmasa bile sindirim sistemini çalıştıran
ve bağırsaklara iyi gelen kırmızı erik, armut gibi
meyveler tüketilebilir. Akşam yemeklerinizde
tabağınızın büyük bir kısmını ızgaralar ve salata
oluşturmalıdır. Köfte, balık, tavuk eti sınırsız
yeşillik ile tüketilebilir. Salatadaki sebzeler posalı
oldukları için bağırsakları çalıştırır ve iştahı
dengeler. Ağır tatlılar yerine ise yemekten 1- 1.5
saat sonra 3 top dondurma ya da 1 orta boy
meyve tüketilmesi durumunda kilo artışı olmaz,
vücut yağ yüzdesi artmaz.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde çaba
sarf edeceksiniz. Çevrenize karşı nazik olmalısınız. Çevresel koşulların sizi zorladığı davranış
şekilleri ile duygusallığınız arasında kalmanıza
ve çelişkiler yaşamınıza yol açabilir. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna
edici tavırlar sergilemeye özen gösterin. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda,
çekinmeden gerekli yerlerden yardım isteyebilirsiniz. Vicdan mekanizmanız sürekli çalışacak.
Duygular ağır bastığı için, gereksiz ve ani çıkışlarla ilişkilerinizi bozabilirsiniz.
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Yine ailevi duygularınızı yok sayamayacağınız
bir dönem. Günlük yaşantınızda onların fikirleri
önemli olacak. Yeni fikirlere açık olmanıza rağmen günlük yaşantınızı kurallarından da vazgeçmeyerek herkesi şaşırtabiliyorsunuz. Yakın
dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek. Meslek ve kariyerinizle ilgili güçlü etkiler altındasınız. İş hedeflerinizi büyük bir hırsla
takip edeceksiniz. İdealleriniz ve düşünceleriniz
daha fazla önem kazanacağı için, dış görünüşü
ve fiziksel yapınızı ihmal edebilirsiniz. Aceleci
tavırlarınızla aktivitelerinizde şansızlıklar yaşama olasılığınız oldukça yüksek. Proje safhasında olan ve uzun süredir düşündüğünüz şeylerle
ilgili kesinlik kazanan gelişmeler olacak.. Gizli
tutkular başınıza iş açmasın.

BOĞA
Kendinize olan öz güveniniz sizi yanıltabilir, gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Takdir
gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile,
tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Yine de düşüncelerinize sahip çıkan
çevresel faktörlerin desteğini hissettiğiniz günler olabilir. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Üstelik bir sosyal aktivitede istemediğiniz
olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Yıllardır
unutmaya çalıştığınız olayları geri tepmesiyle
huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu dönem sakin
olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme
çevirmeyin. Çevrenizde birçok arkadaşınızın
mutlu beraberliklerine tanık olacaksınız.

ASLAN
Sevdiklerinizi kolayca ikna etmeyi başararak isteklerinizi yaptıracaksınız. Bu konuda Allah vergisi ve size özel olan karizmanız da sizden yana
olacak. Korkusuzca başlattığınız cümlelerden
karşınızdaki kişiler ister istemez etkilenecekler.
Dengenizi daima korumalı ve size uymasa da,
politik olmak zorundasınız. Sevimli ve cin gibi
bakan gözlerinizden hiçbir şey kaçmayacağı
için de insanlar size teslim olmak zorunda kalacaklar. Tüm enerjinizi yurt dışı çalışmalarına
verebilirsiniz. Aktif halinde olacağınız bu dönemde hatalarda açık olabilirsiniz. Aceleci tavırlarınızla aktivitelerinizde şansızlıklar yaşama
olasılığınız oldukça yüksek.Merkür ve Venüs ile
birleşerek sosyal aktivitelerinizde artışlara neden olacak şekilde etki vermektedir.

İKİZLER
Yurt dışı projeleriniz yeni ve kesin bir boyut kazanabilir. Şimdiye kadar yurt dışı ile ilgisi olmayanların bile bu konuda şansı açılabilir. Yıllardır ideallerini gerçekleştirme konusunda çaba
harcamak zorunda kalan ve işlerinde problemler yaşayan bir çoğumuz arzularına sürpriz bir şekilde kavuşma imkanı yaşayacak. Aile
içi ilişkilerinizde ve yakın çevrenizde duygusal
tepkileriniz ortaya çıkabilir. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz.. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak,
ortak düşünceleriniz doğrultusunda kenetlenerek problemlerinizin üzerine gideceksiniz.
Günlük coşkulardan uzak kalmaya çalışın. Kısa
ve zevkli yolculuklarda karşılaşacağınız kişilerle
hoş sohbetler sizi olumlu etkileyecek.

BAŞAK
Çevrenize karşı ketum ve kapalı olacaksınız.
Sırlarınızı paylaşmaktan hoşlanmayacaksınız.
Sizinle arkadaşlık kurmak isteyenler olabilir.
Kendilerinizle baş başa kalmak size iyi gelecektir. Küçük dinlenme molalarından sonra çok
daha dinç ve aktif oluyorsunuz. Kendinizi ifade
etmeniz daha çok kolaylaşıyor. Bu ay sezgileriniz çok güçlü. Yeniden yapılanmak adına, ruhsal
yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz.
Bu konudaki konsantrasyonunuz , çevrenizdeki
insanlara karşı olumlu yaklaşmanızı sağlayacak.
. Çözülmesi zor problemler bile elinizden kurtulmuyor. Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz.

Değişim rüzgarları kapınızı çalacak. Bazılarınız
birlikte çalıştığı kişilerle sorunlar yaşayacaksınız. Ruhsal anlamda değişime uğrayacaksınız.
Yıllardır emek verdiğiniz ve sabırla çalıştığınız
konulardan bir anda vazgeçebilirsiniz. Toplumsal ilişkilerinizde başarılı olacak, patronlarınızla
diyaloglarınızı geliştireceksiniz. İşveren durumundaysanız; yanınızda çalışanların sosyal ve
toplumsal haklarını koruyacaksınız. Şimdi yapacağınız iş yatırımlarının faydasını ileri günlerde göreceksiniz. Çünkü, kariyeriniz için ileriye
yönelik çalışmaların alt yapısını bu çabalarınız
oluşturacak. Duygusal hatalar yapmaya müsait
bir döneminiz. Karşı cins ile olan ilişkilerinizde,
ani gelişen duygularınız sizi yanıltacaktır. Söz
vermeden önce düşünmelisiniz.

OĞLAK
Karşılaşacağınız kişiler de yüksek değerler
arayacaksınız. Parasal konularda hassas davranmalısınız. Tartışmalardan uzak kalmalı ve
fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi
gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, kariyerinizi destekleyecek önemli kişilerle bir arada
olabilirsiniz. Bu birlikteliklerden olumlu çıkarlar
sağlayacaksınız. Size destek verecek olayların
altını çiziyor ve kısa sürede sabırlı bir şekilde
değerlendiriyorsunuz. Hayallerinizle ve değerlendirilmeyen yeteneklerinizle ilgili uzun süredir beklediğiniz konularda sürprizlere hazırlıklı
olun.Aşka olan adımlarınız fazla ciddi olamadığı için, sevgililerinizle savaşlar verdiniz. Neptün
yıllarca sizi yanlış yönlendirdi.

AKREP
Kararlı ve yardımsever duygularınız sizi çevrenizde sevilen bir kişi yapacaktır. Birçok arkadaşınızın sorunlarını çözecek ve onlara yardımcı
olacaksınız. İş arayan arkadaşlarınıza gerekli
müdahaleleri yapacak, görev alanlarınızı farklı
alanlara kaydıracaksınız. Tüm bunları yaparken,
kat ettiğiniz yolun ne kadar büyük olduğunu
dinlenme molalarında fark edebilirsiniz. Dostlarınızla haberleşmeleriniz artarken, bazıları uzak
yollardan size ulaşacaklar. Çözüm bekleyen işler hız kazanırken, akraba ilişkileriniz yeniden
bir potansiyel kazanacak. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda
ketum davranacaksınız. Yakın dostlarınızın sözlerinden ve davranışlarından etkileneceksiniz.

KOVA
Yeni tanıştığınız kişilerden bir anda soğuyabilirsiniz. Rutin günlük işlerinizle, sosyal ilişkilerinizi
bir arada götürmek istemeniz sizi yorabilir fakat siz bu yoğunlukta mutlu olacaksınız. Çünkü,
özgürlüğünüzü ifade eden işleri seviyorsunuz.
Ailenizin kadınlarıyla ortak çalışmalar içinde
olacak ve birlikte seyahat etmenin planlarını
yapacaksınız. Evinizi ve bulunduğunuz alanı
güzelleştirmeye çalışacaksınız. Bahçe ile uğraşabilirsiniz. Yeni bir balkon köşesi ve göz zevkinizi okşayan bir değişim sizi bekliyor. Bu çalışmaları hobi niteliğinde yaptığınız için oldukça
zevk alacaksınız. Katıldığınız sosyal ortamlarda
eski dostlarla ve geçmiş aşklarınızla karşılaşma
olasılığınız çok yüksek olacak. Korkularınızdan
kurtulmak için güzel bir ay içindesiniz..

YAY
Sosyal konularına daha sağlıklı bir yaklaşım
içinde olacaksınız. Yavaş ve temkinli bir şekilde
ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız.
Çevresel koşularınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana
çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur
kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel
bir biçimde hissedeceksiniz. Sizden yaşça büyük veya üstün kariyerli kişilerle tanışacaksınız.
Onların üzerinizde etkisi oldukça büyük olacak.
Mükemmel bir çizgi üzerinde yürüyeceksiniz.
Kariyerinizle ilgili elinizde zafer meşalesi ile
dolaştığınızı görür gibiyiz. Yaşamda artık ne
istediğinizi biliyor ve önünüze serilen ışıktan
geleceğinizi görebiliyorsunuz.

BALIK
İşleriniz yarım kalabilir veya bir yerlerde engellere takılabilir. Sosyal yaşantınızda size
zorluklar çıkarabilirler. Beklediğiniz davete
çağırılamayabilirsiniz. Katıldığınız davetlere
istediğiniz kişilerle buluşamayabilirsiniz. Geçmişten bu yana beklediğiniz fırsatların birden
bire ortaya çıktığını göreceksiniz. Eski bir arkadaşınızla barışacak veya tamir edilmesi zor
olan ve bir kenarda unuttuğunuz bir cihazınızın işe yaradığını göreceksiniz. Bazı eşyalarınızı
sevdiğiniz bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz.
Akrep’teki Mars hareketli ve enerjik özelliklerini
size aktaracak. Eğitim ve öğretim konularında
istediğiniz bağlantıları yapabileceksiniz. Sosyal
hareketlenme size cazip gelmeye başlayacak.
Bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşebilir.
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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
NO
11
NO
212
323
434
545
656
767
878
989
10
10
9
11
11
10
12
12
11
13
13
12
14
14
13
15
15
14
16
16
15
17
17
16
18
17
18
19
18
19
20
19
20
20
NO
NO

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

ANKARA

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

BEĞENİ
389.561
299.128
250.233
228.098
205.074
183.784
119.397
106.911
100.136
99.239
93.157
90.941
87.470
82.724
76.663
76.463
70.098
66.546
63.405
60.732

BEĞENİ
BEĞENİ
197.818
197.818
TAKİP
145.614
145.614
72.663
75.761
75.761
56.990
60.595
60.595
54.518
56.476
56.476
34.151
55.074
55.074
34.092
44.276
44.276
17.890
44.276
44.276
16.466
38.407
38.407
12.151
34.692
34.692
10.731
27.717
27.717
9.433
22.382
22.382
8.430
20.467
20.467
8.302
20.404
20.404
7.593
18.339
18.339
6.196
17.980
17.980
5.790
17.283
17.283
5.620
15.624
5.314
15.624
15.153
4.915
15.153
14.232
4.898
14.232
4.659

TAKİP
TAKİP

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
Podium Ankara AVM
Antares
Kızılay AVM
Park Vera
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center

TIWITTER
NO
DİĞER
NO
DİĞER
11 Mavibahçe
MavibahçeAVM
AVM
NO
ANKARA
2
Terracity
2
Terracity
1 ANKAmall
Forum
ForumGaziantep
Gaziantep
233 Antares
4
Forum
Kayseri
4
Forum
Kayseri
3 Bilkent Center
5
Forum
Mersin
Forum
Mersin
45 Tepe
Prime
Avenue
6
Espark
6
Espark
5 Kentpark
Gebze
Center
Gebze
Center
677 Nata
Vega
Outlet
8
Forum
Trabzon
8
Forum
Trabzon
7 Cepa
MarkAntalya
MarkAntalya
899 Armada
10
Antalya
10
Antalya
MigrosAVM
AVM
9 Atlantis Migros
11
Park
Afyon
11 Gordıon
Park Afyon
10
12
Özdilek
Park
12
Özdilek
ParkAntalya
Antalya
11 Acity
Outlet
13
Forum
Bornova
13 Panora
Forum Bornova
12
14
Point
14
PointBornova
Bornova
13 Taurus
15
Konya
Kent
15 365
Konya
KentPlaza
Plaza
14
AVM
16
Prime
Mall
16 Arcadium
Prime MallGaziantep
Gaziantep
15
17
Deepo
Outlet
17 Next
Deepo
OutletCenter
Center
16
Level
18
Sanko
Park
17
18 Forum
Sanko Ankara
Park Outlet
19
Forum
18
Ankara
19 Anatolium
ForumÇamlık
Çamlık
20
Novada
Outlet Söke
19
20 Gimart
NovadaOutlet
Outlet Söke
20 Podium Ankara AVM
NO
NO

INSTAGRAM
DİĞER
DİĞER

BEĞENİ
197.818
145.614
75.761
60.595
56.476
55.074
44.276
44.276
38.407
34.692
27.717
22.382
20.467
20.404
18.339
17.980
17.283
15.624
15.153
14.232

BEĞENİ
BEĞENİ
187.506
187.506
TAKİP
126.631
126.631
8.854
123.479
123.479
7.167
121.537
121.537
6.141
112.277
112.277
5.157
101.683
101.683
4.807
100.321
100.321
4.223
99.989
99.989
3.747
94.955
94.955
2.890
83.432
83.432
2.670
80.675
80.675
2.604
75.664
75.664
2.214
72.476
72.476
2.149
62.327
62.327
1.950
61.971
61.971
1.922
58.467
58.467
1.887
57.476
57.476
1.656
51.749
1.504
51.749
49.613
1.228
49.613
49.089
1.155
49.089
865

TAKİP
TAKİP

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

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

BEĞENİ
197.818
145.614
75.761
60.595
56.476
55.074
44.276
44.276
38.407
34.692
27.717
22.382
20.467
20.404
18.339
17.980
17.283
15.624
15.153
14.232

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
8.854
7.167
6.141
5.157
4.807
4.223
3.747
2.890
2.670
2.604
2.214
2.149
1.950
1.922
1.887
1.656
1.504
1.228
1.155
865

ANKARA

82.724
76.663
76.463
70.098
66.546
63.405
60.732

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

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

BEĞENİ

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

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

20 Capacity

INSTAGRAM
NO

Buyaka
Zorlu Center
Akasya Acıbadem
Sapphire Çarşı
Mall Of Istanbul
Starcity Outlet Center
Tepe Nautilus

20 Marmara Forum

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

14
15
16
17
18
19
20

BEĞENİ

NO

187.506
TAKİP
126.631
72.663
123.479
56.990
121.537
54.518
112.277
34.151
101.683
34.092
100.321
17.890
99.989
16.466
94.955
12.151
83.432
10.731
80.675
9.433
75.664
8.430
72.476
8.302
62.327
7.593
61.971
6.196
58.467
5.790
57.476
5.620
51.749
5.314
49.613
4.915
49.089
4.898
4.659

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

TAKİP
12.764
BEĞENİ
7.976
14.398
5.690
12.232
4.702
10.406
4.683
9.497
4.646
8.985
4.273
7.192
3.781
6.318
3.504
6.221
3.129
6.069
2.864
5.663
2.736
4.506
2.500
4.322
2.423
4.214
2.165
3.511
2.163
3.498
2.139
3.489
2.127
3.450
2.064
3.438
2.018
3.376
2.933

DİĞER

1
1
1
1
1
1
2

BEĞENİ

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

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

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

17.980
5.790
17.283
5.620
15.624
5.314
15.153
4.915
14.232
4.898
4.659

16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

TAKİP

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

8.854
7.167
14.398
6.141
12.232
5.157
10.406
4.807
9.497
4.223
8.985
3.747
7.192
2.890
6.318
2.670
6.221
2.604
6.069
2.214
5.663
2.149
4.506
1.950
4.322
1.922
4.214
1.887
3.511
1.656
3.498
1.504
3.489
1.228
3.450
1.155
3.438
865
3.376
2.933

BEĞENİ

BEĞENİ
17.774
6.957
6.424
3.894
3.721
3.657
3.272
2.840
2.698
2.631
2.432
2.334
2.140
1.894
1.637
1.595
1.167
883
806
740

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

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

58.467
1.887
57.476
1.656
51.749
1.504
49.613
1.228
49.089
1.155
865

TAKİP
12.764
7.976
17.774
5.690
6.957
4.702
6.424
4.683
3.894
4.646
3.721
4.273
3.657
3.781
3.272
3.504
2.840
3.129
2.698
2.864
2.631
2.736
2.432
2.500
2.334
2.423
2.140
2.165
1.894
2.163
1.637
2.139
1.595
2.127
1.167
2.064
883
2.018
806
740

BEĞENİ

BEĞENİ
45.446
16.276
14.603
12.313
8.541
7.172
6.804
6.660
4.793
4.751
4.630
3.499
3.236
3.226
2.924
2.907
2.646
2.562
2.561
2.399
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MÜTHİŞ BİR BİRLİKTELİK YAŞANDI

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü
aşadığımız son dönemde, şehit haberleri,
EYP Madde saldırıları, canlı bombalar en
son yaşanan İstanbul Atatürk Havaalanı saldırısı
derken birde yaşamamız gereken darbe kalkışma
teşebbüsü varmış hayatımızda.
Herkes 15 Temmuz gecesi televizyonların başına
kilitlendi. Çeşitli açıklamalar,teyit edilemeyen
haberler bir anlamsız kaos yaşanırken yaşanan bir
olay dikkatimden kaçmadı.Muhtemelen sizlerde
bu ayrıntıyı fark ettiniz.
Biz ülke olarak sınıflara ayırmayı çok seviyoruz.
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hep bu
ayrıştırmalar ile baş başa kalmadık mı ? Sondan
başa doğru geleceğim. Dindar – Laik , Türk
– Kürt, Alevi – Sunni , Sağcı – Solcu bunlar
hatırladıklarım. Bu bağlamda medyayı da
ikiye ayırmadık mı ? Haber kanalları bazında
örnekliyorum TV24,A Haber,Ülke TV resmen
iktidarın kanalları NTV iktidara yakın, CNN
Türk ise muhalif hatta sert muhalefet yapan

kanal diye. 15 Temmuz gecesinin bence en
önemli kazanımı tüm medya kanalları tek bir
yürek oldu ve demokrasisine sahip çıktı. Belkide
bu güç birliği kalkışma planını bozarak halkın
demokrasiye olan inancı ile hareket etmesini
tetikledi. Müthiş bir birliktelik yaşandı.
TBMM Başkanının çağrısı ile belki de çok nadir
yaşanan bir olay gerçekleşti. Mecliste grubu
bulunan tüm siyasi partiler ortak bir deklarasyon
için mutabık kalarak ortak bir bildiri yayınladılar.
Müthiş bir birliktelik yaşandı.
Mecliste görüşülen yabancı uyruklu insanların
çalışmalarını düzenleyen yasa için bir günlük
bir süre öngörülürken tüm partilerin önerileri
dikkate alınarak ortak payda içinde yasalaştırıldı.
İktidar ve muhalefet arasında uzlaşma sağlandı.
Müthiş bir birliktelik yaşandı.
Kalkışmaya engel olmak için canlarını hiç
düşünmeden feda eden demokrasi şehitlerini

cenazelerinde Başbakan ve Muhalif parti genel
başkanları birlikte saf tutarak birliktelik duruşu
sergilendi. Müthiş bir birliktelik yaşandı.
Bizler, Türkiye’de ortak kaderi paylaşan
insanlar olarak acıların ve olumsuzlukların
birbirimizi birleştirebildiği, birlikte aynı bayrağa
sarabildiğimizi bir kere daha gördük. Müthiş bir
birliktelik yaşandı.
Üst akılların ve kandırılmış insanların planları ile
bu ülkenin bir daha böyle kalkışma yada başka
olumsuz senaryolar ile karşılaşmaması adına
yaşanan müthiş birlikteliğin sürmesini diliyorum.
Kur dalgalanmaları ve ekonomik telaşların kısa
süre sonra biteceği ve AVM’lerin ekonomimize
sağlayacağı olumlu katma değer dönüşleri ile
ticari hayatımızın tekrar eskisinden de daha iyi
bir şekilde hayata bulacağına inanıyorum. Mall &
Motto ailesi olarak biz güzel günlerin çok yakın
olacağına inanıyoruz yeter ki birlikteliğimiz
bozulmasın.
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HERŞEYİ BİR ARADA BULABİLMEMİZ MUHTEŞEM BİR LÜKS
izlerken "naif " kelimesini kullanıyorsunuz.
Çünkü tamamen sevgi ve emek ile baştan sona
düşünülmüş ve tasarlanmış bir videodur.
Neden yönetmen olarak Bedran Güzel'i tercih
ettiniz?
Sevgili Bedran çok eski arkadaşım ve dostum
öncelikle birinci sebebi bu. Diğer sebepler ise
işini çok iyi yapıyor olması , emek verip sevgisini
katıyor olması , bütün bu dostluk ve arkadaşlık
bir yana profesyonel olması , film tadında bir
video çekmek istedim Bedran'ın bu konuda ki
tecrübeleri ve çalıştığı ekibin de çok iyi olması
sebeplerini sıralayabilirim. Daha yazsam çok
güzel şeyler yazarım Bedran ile ilgili... ;))

Erkan Güleryüz
Sevgili Erkan Güleryüz, son single'ın
"Hoşgeldin"den kısaca bahsedebilir misin?
Tabii ki seve seve bahsedeyim...
"Hoşgeldin yanıma, yoluma soluma
Bal gibi geldin" nakarat sözlerinden de
anlaşılacağı üzere HOŞGELDİN bir mutluluk
projesidir. Şarkı ilk ortaya çıkarken aslında
single filan yapıp paylaşma niyetim yoktu ,
demosunu hazırlamak üzere canlı kayıtları
yapmaya başladıkça şarkıyı bir anda çok sevdim
ve dinleyicilerim ile paylaşmak istedim. Tamamı
ile akustik kayıtlardan oluşan HOŞGELDİN
şarkısını dinlerken sizi pozitif duygular ele
geçirecek yüzünüzde bir tebessüm oluşacaktır.
Buna inancım tamdır ve gerçekten bu projeyi
yaparken tamamen bunu hâyâl ettim...

MALl&MOTTO / 30.Sayı / Ağustos 2016

"Hoşgeldin"in çok naif bir klibi var...Nerden
çıktı bu fikir?

98

Çok teşekkür ederim bu güzel düşünceleriniz
için. Tam da bu duyguyu verebilmek için
baştan sona herşeyi düşündük. Biraz açayım.
Şarkıyı yazarken klip ile ilgili tüm sahneler
, kız oyuncunun yurt dışından gelmesi ,
erkek oyuncunun kıza bir hoşgeldin sürprizi
hazırlaması , yanan abajurlar , tüm bu fikirler
hepsi birlikte yürüdüler. Dolayısı ile şarkıyı
yazarken aslında klibin tüm detayları kafamda
oturmuştu diyebilirim. Fikrimi değerli
yönetmenim Bedran ile paylaştım O da çok
sevdi ve seve seve çekeceğini söyledi ve evlilik
teklifi sahnesi fikrini ekledi. Bu güzel fikir
ile son noktayı koymuş oldu Bedran. Ayrıca
gerçek hayatta bir arkadaşı nişanlısına böyle bir
sürpriz hazırlamış yani bu video da "gerçek bir
hikayeden esinlenilmiştir" diyebiliriz. İşte tüm bu
sebeplerden dolayı bugün sizler de bu videoyu

Sizi çok fazla medyada göremiyoruz ama gece
hayatının belli bir kesimi sizin sahne aldığınız
yerlerin müdavimi... Nerde sahne alıyorsunuz?
Valla medya da göremiyoruz konusu ile ilgili
herhangi bir yorum yapmayı uygun görmüyorum
ama evet gece hayatında çok uzun yıllar çalışan
birisi olarak beni ısrarla ve sevgiyle dinlemeye
gelen tüm dinleyicilerime burdan sizin vasıtanız
ile tekrar teşekkür edeyim. Her hafta sonu
Antalya BLACKLİVE'da sahne almaktayım. Bu
yazıları okuyan herkesi ve sizleri bir gün yolunuz
düşerse bekliyoruz...
Sıradaki projeniz ne olacak?
Sıradaki projemiz "Hoşgeldin" video ve şarkısının
devamı niteliğinde aynı zamanda singlemızın
ikinci şarkısı "aramızda kalsın" olacak. Video
klibimiz şu an montajda. Ağustos sonu gibi de
bu şarkımızı dinleyicilerimiz ile paylaşmayı
planlıyoruz.

Neyi asla giymezsiniz?
Yakışmadığını düşündüğüm ve feminen hiç bir
şeyi giymem. Yani büyük konuşmayayım ama
örneğin bu son dönemlerde ki uzun gömlek,
tişört filan bana uzak geliyor.
Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?
Aksesuar benim için kemer ve saattir. Hepsini
seviyorum, vazgeçmem.
Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?
Lacivert ve tonları ve laciverte uyumlu , birlikte
kombin edebileceğim tüm renklerin hastasıyız
diyebilirim :))
Alışveriş yapmayı sever misiniz?Kiminle
alışverişe çıkarsınız?
Tabiiki severim. Eşim ile birlikte alışverişe
çıkarım. Aynı zamanda çok kararlıyımdır. Önce
kafamda tasarlarım sonra direk gider alırım.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
İndirimsiz asla demiyorum ama tabiiki her
alışverişi seven bir birey gibi bende takip
ediyorum.
Son olarak sizce AVM’ler ne ifade ediyor?
Herkesin huzurla gidip mutlu ve eğlenceli saatler
geçirdiği olmazsa olmaz yerlerdir ve herkes için
gereklidir. Herşeyi bir arada bulabilmemiz biz
insanlar için muhteşem bir lüks.

Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğin AVM
hangisi?
Evet gidiyorum özellikle evime yakın olan
alışveriş merkezlerini tercih ediyorum. En çok
uğradığım ve vakit geçirip alışveriş yaptığım
yerler, ZORLU AVM, NİŞANTAŞI CİTY'S ve
CEVAHİR AVM.
Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?
Yakışanı kendime uygun olanı giymeyi tercih
ediyorum. Olmazsa olmazım için "ayakkabı"
diyebilirim.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Modern, modaya ve trende uygun, üstüme
yakışan fit ürünleri tercih ettiğim bir tarzım var
diyebilirim. Stil olarak italyan stili diyebiliriz.

Röportaj : Burçin Sel

