






Güz dönemi başlar...

Okullar açılır, evler serinler, sokaklar yürümeye elverişli, mekanlar oturmak 
için dolu, alışveriş merkezleri de tüm bu hengamenin baş yerleri olarak 
devam eder.

Korkulu geçen bir yaz ile beraber burada iş AVM’lere çok düşüyor. 

Hayatın normal akışını sürdürmek her türlü insanın, meslek grubunun ve 
kurumların elinde. Evet zor günler yaşadık. Hatta hala ara ara kötülüklerle 
savaştığımız ve yaşadığımız günler de var. Ama bu algı yönetimini hepimizin 
en doğru şekilde yönetmesi gerekiyor. 

Düğünler ve cenazeler hayatın gerçeği. Doğumlar ve ölümler keza aynı 
vurgunun baş kahramanları. Neden mi böyle anlatıyorum. Çünkü; hayat 
devam ediyor. 

Hayatın rutin akşında genellemelerin de bir şekilde devam etmesi gerekiyor.

Ekonomi, sanat, ilişkiler... Her şeyin akışı bu şekilde yerli yerinde oluyor. 

Korkarak, saklanarak, vazgeçerek, istemeyerek, kabul ederek hiçbir 
şey değişmiyor. Bu sayımızda Mall&Motto ekibi olarak yine bir çok 
akışı anlattık. Alışveriş merkezleri, yönetim ilişkileri, etkinlikler, özel 
röportajlarla yine karşınızdayız. 

İyi olmak için çok çabalamak ve çalışmak gerekiyor. Evet doğru!
Ancak iyi olmak için iyi düşünmek de gerekiyor.

Bu yüzden iyi okumalar...
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KAMPANYA SADECE BELİRTİLEN TARİH VE SAAT ARALIĞINDA GEÇERLİDİR. KAMPANYAYA FORUM GAZİANTEP’TEKİ HERHANGİ BİR 
MAĞAZADAN TEK FİŞLE 100TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞ YAPAN VE DİĞER TÜM KOŞULLARA UYAN TÜM ZİYARETÇİLER KATILABİLİR. 
KAMPANYA SÜRESİNCE 1 KATILIMCI 1 GÜNDE EN FAZLA 1 KEZ KATILIM GÖSTERİP HEDİYESİNİ ALABİLİR. FİŞ/FATURA TOPLAMI 100TL 
VE ÜZERİNDE OLMAK KOŞULUYLA, TUTAR NE OLURSA OLSUN SADECE 1 HAK KAZANILIR. FİŞ VEYA FATURALARIN ASILLARININ BEYANI 
GEÇERLİDİR. FİŞ VEYA FATURALAR, SADECE ÜZERİNDEKİ TARİHTE GEÇERLİDİR. KATILIMCI, TC KİMLİK NUMARASINI İBRAZ ETMEK 
ZORUNDADIR. KATILIMCI, DATA İZİN FORMUNU İMZALAMAK ZORUNDADIR. KAMPANYA, TOPLU ALIŞVERİŞLER, KONTÖR, ŞANS OYUNLARI, 
TÜTÜN VE YAN MAMÜLLERİ, ALTIN, MÜCEVHER VE ZİYNET EŞYALARI, ŞİRKET ALIŞVERİŞLERİNDE GEÇERLİ DEĞİLDİR. 18 YAŞINDAN 
KÜÇÜKLER, FORUM GAZİANTEP AVM VE MAĞAZA ÇALIŞANLARI / İŞLETMECİLERİ / SAHİPLERİ KAMPANYAYA KATILAMAZ, KATILSALAR 
DA HEDİYELERİ TESLİM EDİLMEZ. KAMPANYA STOKLARLA SINIRLIDIR. FORUM GAZİANTEP STOKLARA BAĞLI OLARAK, HEDİYELERİ 
DEĞİŞTİRME VE KAMPANYAYI İLAN EDİLEN TARİHTEN ÖNCE BİTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. KAMPANYAYA KATILAN HERKES KAMPANYA 
KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR.

HAFTA iÇi 100 TL’LiK
HER ALIŞVERİŞE
ANINDA HEDİYE!

BOŞ
YOK!
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İbrahim Çağlar

Alp Önder Özpamukçu

Sağlık Motto

Burçin Sel

Adel Kalemcilik Genel Müdürü

Rönesans Holding Başkanı

Uzman Diyetisyen

Astrolog

Akçalı Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü

Ekonomist-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

İlk 20

İTO Başkanı

KMD Yönetim Kurulu Başkanı

Hedefimiz; sürdürülebilir büyüme.

İki ülke arasındaki yatırım bağlarını 
güçlendireceğiz.

İş hayatı ve beslenme.

İş dünyası burç yorumları.

Yüksek kalitede lüks yapılar inşa edeceğiz.

15 Temmuz devletin yeniden yapılanması için 
fırsat.

Bazı hikayeler yeniden başlasın diye değil, her 
şey bitsin diye yazılır.

Aylık AVM sosyal medya verileri.

15 Temmuz Dünya için hayati bir eşik.

Perakende yatırımları, teknolojiyi takip ederek 
sürecek.

Doğukan Medetoğlu : Bence AVM’ler çok 
büyük bir kolaylık ve kaçış noktası.

ASTROLOJİ SOSYAL MEDYA RÖPORTAJ

Yazar



Dünyaca ünlü markaların
en kaliteli ürünleri en düşük fiyatlarla 

212 Fırsat Garajı’nda!
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İSTİNYEPARK SANATI SEVEN ÇOCUKLARLA REKORA İMZA ATTI
Güzel Sanatlar Parkı 2016 yılının ilk 6 ayında 6813 çocuğu sanatla 
buluşturdu. Çocukları, farklı dönemlerde ve tarzlarda, büyük sanatçılar 
tarafından resmedilmiş başyapıtlar ile tanıştıran İstinyePark Güzel 
Sanatlar Parkı Ağustos ayında da çocukların sanat tarihine damgasını 
vuran eserleri özgürce yeniden yaratmasını sağladı.

Çocukların İstinyePark’ta geçirdikleri 
zamana sanat katmak amacıyla yaratılan 

Güzel Sanatlar Parkı, Ocak ayından Temmuz 
ayına kadar geçen dönemde 6813 çocuğu 
sanat ile buluşturarak bir başarıya imza 
attı. Güzel Sanatlar Parkı, 2016 yılının ilk 6 
ayında 26 atölyede çocukları sanat tarihinin 
önde gelen isimleri ile tanıştırdı.

Güzel Sanatlar Parkı’nda, atölyelere 
düzenli katılan çocuklara, farklı akım 
ve dönemlerden büyük sanatçıların 
rehberliğinde sanat tarihinde eğlenceli bir 
yolculuk sunuldu. 3-4 ve 5-12 yaş gruplarına 
göre düzenlenen atölyelerde çocuklar özel 
çerçeveleri ile eserlerini evlerine taşıdı.

İstinyePark Güzel Sanatlar Parkı Yaz 
Atölyeleri

Güzel Sanatlar Parkı dünyanın en 
ünlü portre ve manzara resimlerinden 
esinlenerek, klasik dönemden Pop Art’a 
kadar geniş bir yelpazede hem öğretici hem 
eğlenceli atölyelerine Ağustos ayında da 
devam etti.

İstinyePark’ta yer alan Güzel Sanatlar Parkı 
Atölyeleri’nde Vincent Van Gogh'un yatak 
odasından, Henri Rousseau'nun vahşi 
ormanlarına, Frida Kahlo'nun en sevdiği 
hayvanlarından Salvador Dali'nin eriyen 
saatlerine doğru düşsel bir yolculuk sunuldu. 
Yaz atölyelerinde büyük sanatçıların 
başladıkları eserleri hayal güçleri ile küçük 
sanatçılar tamamlayacak.
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BOWLINGO & PLAYPARK 
HIZ KESMEDEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bowlingo ve Playpark markalarını bünyesinde 
bulunduran Ayzer Döküm firması eğlence 
sektöründe son 5 yılda en hızlı büyüyen sektör 
markalarından birisi. Şirketin yönetim kurulu 
başkanı Fatih Keçebir ile yaptığımız görüşmede 
kendisi bize yeni yatırımları hakkında bilgiler 
verdi.

Biz ağır sanayi tecrübesi olan bir sektörden 
geliyoruz. Ve bu kapsamda bir şeylerin herkesin 
istediği gibi bir anda ve çok hızlı olamayacağını, 
gerek ülkesel sıkıntılar gerekse ekonomik 
zorlukların her zaman olabileceğini gerektiğinde 
risk alarak gerektiğinde sabrederek davranmamız 
gerektiğini bilerek yola çıktık.

Yeni sektörümüzde de bu inanç ve felsefe ile 
ilerliyoruz. Evet hızlı büyüyoruz ama bu asla 
dengesiz ve kontrolsüz bir büyüme değil. Bu 
sektörü seçip  yola çıkarken de kendimize bir 
hedef ve misyon belirlemiştik  zaten. Bu hedef 
içinde doğru yerde doğru şartlarda seçilmiş yeni 
AVM’lerde mağazalar açıyoruz. Evet şu günlerde 
özellikle son 1 yıldır ülkemizin içinden geçtiği 
zor günler herkes gibi bizleri de etkiledi ve 
etkilemeye devam ediyor ama yine de kontrollü 
olmak kaydı ile hiçbir projemizi durdurmadık ve 
durdurmayı düşünmüyoruz. Gerek yurt içinde 
gerek yurt dışında projelerimize devam ediyoruz. 
Hükümetimizin 14 yıldır sürdürdüğü kalkınma 
hamlesinin hiçbir şekilde sekteye uğramayacağı 
ve uğratılamayacağını düşünüyoruz. O sebeple 
yatırımlarımıza ara vermeyi planlamıyoruz.

Örneğin son 2 ayda Ankara, Siirt, Kıbrıs ve 
Adapazarı projelerimizi revize ettik. Gaziantep’te 
yeni bir şube açtık. Bu ay bitmeden Konya ‘da 
600 m2 büyüklüğünde çok farklı bir konseptte 
tamamen so�play oyun alanı ve farklı oyun 
gruplarının olacağı bir hizmet alanı açıyoruz. 
Önümüzdeki ay ekim’de Kazakistan’da 2.000m2 
bir eğlence alanı açıyoruz. Aralık ayı içinde 
Kıbrısta 2 yeni  proje ile toplam 3 noktada hizmet 
vermek için hazırlanıyoruz. Yine kasım ayı içinde 
Yozgat daki çocuk eğlence merkezimizin açılışını 
yapacağız. Eğer yetişirse yine bu yıl içerisinde 
Artvinde bir proje üzerinde çalışıyoruz.

2017 yılı için planlarımızda çok farklı yeni 
projeler var bunları da en kısa sürede sizlerle 
paylaşacağız.
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TEKNOSA GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT GÜRCAN 
EURONICS’İN YÖNETİMİNE GİRDİ

Türkiye teknoloji perakendeciliği sektörünün lideri TeknoSA’nın Genel Müdürü 
Bülent Gürcan, Avrupa’nın en büyük elektronik satın alma grubu Euronics’in 
Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2012 yılında Euronics ile stratejik işbirliği anlaşması 
imzalayarak en yeni teknolojileri öncelikli ve uygun fiyatlı olarak tüketicisiyle 
buluşturan TeknoSA, bundan böyle Euronics’te yönetim seviyesinde temsil 
edilecek.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider 
markası TeknoSA, Avrupa’nın en büyük 

elektronik satın alma grubu Euronics’in 
yönetimine girdi. Euronics’in Türkiye’den davet 
ettiği marka olan TeknoSA, Genel Müdür 
Bülent Gürcan’ın Euronics Yönetim Kurulu 
Üyesi olması ile birlikte bu uluslararası birliğin 
karar verici ekibinde yer alacak ve Türkiye’yi 
temsil edecek.

2012 yılında Euronics’e davet edilerek 
Türkiye teknoloji perakendeciliğinde bir ilki 
gerçekleştirdiklerini belirten TeknoSA Genel 
Müdürü Bülent Gürcan, “35 ülkede 10 bin satış 
noktası gibi geniş bir ağı kapsayan Euronics ile 
olan işbirliğimiz küresel alanda ilişkilerimizi 
geliştirmemize ciddi destek sunuyor. Şimdi 
yönetim kurulu üyesi oluşumla birlikte bu 
uluslararası organizasyonun yönetiminde 
TeknoSA’nın da söz hakkı olacak. Bu 
TeknoSA için olduğu kadar Türkiye teknoloji 
perakendeciliği için de önemli bir gelişmedir.” 
diye konuştu.

Son teknolojiyi en önce ve en uygun fiyata 
sunma avantajı

Euronics’in 2012 yılında TeknoSA’yı davet 
etmesi ile başlayan Euronics-TeknoSA stratejik 
işbirliği Türkiye teknoloji perakendeciliği 
açısından da büyük önem taşıyor. Geniş satın 
alma ağı sayesinde en son teknolojileri en 
önce ve en uygun fiyatlarla tüketicilere sunma 
avantajı sağlayan Euronics, aynı zamanda üye 
markaların uluslararası bağlantılarının da 
güçlenmesinde büyük fırsatlar sunuyor.

Bülent Gürcan
TeknoSA, Genel Müdür
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3 - 25 EYLÜL
TARİHLERİ ARASINDA

HER HAFTA SONU B-1 KATINDA
3 EYLÜL CUMARTESİ

14:00 - 14:45 VE 16:00 - 16:45 ARASI
AHŞAP BOYAMA ATÖLYESİ
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‘SAĞLIK OLSUN’ TİYATRO OYUNU
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ZORLU CENTER’E HALKLA İLİŞKİLER OSCAR’I
Zorlu Center, IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) tarafından 
bu yıl 12.si düzenlenen Golden World Awards’tan “Ra¦es Arcade” 
projesiyle Business to Business kategorisinde ödüle layık görüldü.

Zorlu Center, mücevher, saat, aksesuar ve tasarım 
alanında dünyaca ünkü lüks markaları bir araya 

getiren Ra�es Arcade’e özel çalışmaları ile dünyanın 
en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve halkla 
ilişkiler sektörünün Oscarları olarak kabul edilen 
IPRA ödüllerinden Business to Business (kurumlar 
arası) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Zorlu Center’deki lüks deneyimine vurgu yapmak 
için mayıs 2015’te başlanan Ra�es Arcade’ye özel 
pazarlama ve iletişim çalışmaları kapsamında yayın 
işbirlikleri, özel olarak çekilen reklam filmleri, çizgi 
üstü ve altı reklam çalışmaları, özel kampanyalar ön 
plana çıktı.

Golden World Awards ödül töreni 5 Kasım 
2016 Cumartesi gecesi Katar’ın, Doha kentinde 
gerçekleştirilecek.

Zorlu Center’e 35’i aşkın ödül

2015 yılında başarılı bir seneyi geride bırakan ve 2016 
yılında iyi bir çıkış yakalayan Zorlu Center, dünyada 
en başarılı kurum ve projelerin değerlendirildiği 
Stevie International Business Awards’dan 2 altın, 2 
gümüş olmak üzere toplam 4 ödül ile döndü.

Dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim 
programlarından biri olarak kabul edilen Marcom 
Ödülleri’nde de 6 altın 4 platin olmak üzere, toplam 
10 ödüle layık görülen Zorlu Center tüm bu ödüllerin 
pazarlama iletişimi alanında da dünyanın en prestijli 
ödüllerinden biri olan Hermes Creative Awards’tan 
2015 yılında 7, 2016 yılında 6 olmak üzere toplam 13 
ödül kazandı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve dünyanın farklı 
yerlerinden 22 sanatçının 23 eserinin yer aldığı 
İstanbul Light Festival de Zorlu Center’i uluslararası 
başarılara taşıdı. İstanbul Light Festival’le Sabre 
Awards, ICSC Solal Marketing Awards, IPRA gibi 
yarışmalarda finalist olarak boy gösteren Zorlu 
Center, Türkiye’nin halkla ilişkiler alanında en 
prestijli ödülü olan Altın Pusula’da “Pazarlama 
İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama” kategorisinde 
ödüle layık görüldü.

Son olarak Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi 
(ICSC) tarafından her yıl düzenlenen ve Avrupa’da 
alışveriş merkezlerine verilen en prestijli ödül olarak 
kabul edilen ICSC European Shopping Centre 
Awards'ta kendi dalında Avrupa'nın En İyi Alışveriş 
Merkezi Ödülü’ne layık görülen Zorlu Center 
kazandığı bu ödülle birlikte şimdiye kadar 35’i aşkın 
ödül almış oldu.
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LÜKS TÜKETİM MARKALARININ LİDERİ YİNE LOUIS VUITTON OLURKEN 
EN HIZLI BÜYÜYENİ KATE SPADE OLDU

Deloitte’nin raporuna göre, dünyanın en büyük 100 lüks tüketim firması 2014 
mali yılında 222 milyar dolar net satış geliri elde etti. İlk on sıralamasında, ilk 
üçte bir değişim yaşanmazken, sadece geçtiğimiz yıl listeye giren Hong Kong’lu 
mücevher firması Chow Tai Fook’un satış gelirlerinde düşüş yaşandı. En hızlı 
büyüyenler sıralamasında, geçen sene ilk sırada yer alan Michael Kors, yerini 
Kate Spade’ye bıraktı.

Deloitte, “Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 2016” 
raporunu yayımladı. Rapora göre lüks tüketim 
alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük 100 
firması 2014 mali yılında 222 milyar dolarlık net 
satış geliri elde etti. Bu firmalardan her birinin 
ortalama satış rakamı ise 2,2 milyar dolar oldu.

Lüksün lideri yine Fransız Louis Vuitton

Rapora göre, lüks tüketimin küresel güçleri 
sıralamasında ilk üç firma (Louis Vuitton, 
Compagnie Financière Richemont, Estée Lauder) 
yerlerini korurken, geçtiğimiz yıl listeye girerek 
sıralamayı değiştiren Hong Kong’lu mücevher 
firması Chow Tai Fook ise üç sıra düşüş yaşadı. 
En hızlı büyüyen yirmi firmanın ilk sırasında 
ise Hong Kong’lu Michael Kors’u geride bırakan 
Amerikalı Kate Spade yer aldı.

Rapora ilişkin olarak, Deloitte Türkiye 
Danışmanlık Hizmetleri Perakende Sektörü 
Lideri Hakan Göl “2016 yılında lüks sektöründe 
büyümenin daha yavaş olacak olması, birçok 
perakendeciyi hayal kırıklığına uğratabilir. Dünya 
geneline baktığımızda; Çin ve Rusya gibi önemli 
pazarlarda büyüme yavaşlarken, Hindistan ve 
Meksika hızla büyüyor. Bunun yanı sıra, Orta 

Doğu ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. 
Diğer tara�an sosyal ağlar ve akıllı cihazların 
güçlü etkisiyle lüks markaların stratejileri 
şekil değiştiriyor, müşteriler markalar ile ne 
zaman, nerede ve nasıl etkileşime geçeceklerini 
kendileri belirliyor. Gelir seviyesi artmaya 
başlayan ve özgün marka arayışındaki Y 
Kuşağı’nın etkisi ve gelişmekte olan ülkelerden 
seyahatlerin artması sektörde belirleyici bir rol 
oynayacak. Sektörde çoklu-kanal stratejilerini 
benimseyen ve kullanıcı deneyimini mağaza 
dışına çıkarabilen firmaların başarısını 
görmeye devam edeceğiz” dedi.

İlk 100 firma cirosu içindeki en büyük pay 
Fransa’nın

İlk 100 sıralamasındaki firmaların merkez 
ofislerinin bulunduğu ülkeler baz alındığında, 
ortalama firma büyüklüğü bakımından, 5.209 
milyon ABD doları ile Fransa ilk sırayı çekiyor. 
Lüks ürünleri satışlarındaki büyüme açısından 
ise; %11,1 büyüme oranı ile Birleşik Krallık ilk 
sırada yer alıyor. İlk 100 firma cirosu içerisinde 
firmaların paylarına bakıldığında, %23,5 ile 
Fransa birinci sırada bulunuyor; Fransa’yı, 
%19,5 ile ABD izliyor.

Raporda öne çıkan diğer konular:

Lüksün yeni normali: Lüks sektörü, Çinli 
tüketiciler ve dijital teknolojinin yükseliş 
yaşadığı, değişiminin on yıllık döneminin 
ilk yarısını tamamladı. İkinci yarıda ise 
tüketici satın alma davranışlarındaki değişim, 
kanalların birleşmesi ve iş modellerinin 
karmaşası, uluslararası seyahatin artışı, 
Y kuşağı tüketicilerinin artışı, küresel 
ekonominin etkisi ile lüks sektörü için yeni 
fırsatların doğması bekleniyor.

Lüks ürünlere talep kârlı olarak büyüyor: 
Ekonomik zorluklara ve büyüme hızının bir 
önceki yıla göre daha düşük olmasına rağmen 
lüks markalar büyümesini sürdürüyor. 
Ayrıca kâr marjlarının bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu 
görülüyor.

İtalya firma sayısı açısından bir kez daha lüks 
ülkesi: İlk 100 listesinde 29 firma ile yer alan 
İtalya, listede ikinci en önemli konumda olan 
Amerikalı firma sayısını ikiye katlıyor.
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YEME İÇME SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİMİN AVM’LERE ETKİSİ
ETÜDER’in Türkiye genelinde yaptığı bir 
araştırma ev dışı tüketimin 2015 yılında yıllık 
bazda %11 artarak 55 milyar TL’ye ulaştığını 
gösteriyor. Bu artış 2011 – 2015 dönemine 
bakıldığında +%120 ile daha da belirgin hale 
gelmiş durumda. Araştırma yıllık kişi başı 
harcamanın 730 TL olduğunu ortaya koyarken, 
Amerika’daki yıllık kişi başı harcamaların 
Türkiye’nin 9 kat üstünde olduğunun altını 
çiziyor. 

Ev dışı harcamalara baktığımızda ise gıda 
harcamalarının büyük bir paya sahip olduğunu; 
bu harcamaların içerisinde ise %56 ile 
restoran ve fast food zincirlerinin en büyük 
payı oluşturduğunu görüyoruz. Bu oranlara 
bakıldığında restoran ve fast food zincirlerinde 
yıllık kişi başı harcamanın 253TL olduğu ortaya 
çıkıyor ki bu rakam nüfus ile çarpıldığında pazar 
büyüklüğünün yaklaşık 19 milyar TL olduğu 
gözüküyor. Sektörün yılda ortalama %12,5 
büyüdüğünü varsayarsak pazarın 2023 yılına 
kadar 49 milyar TL’ye ulaşacağını söyleyebiliriz.
Avrupa bazlı bir diğer araştırmaya göre ise 
ziyaretçilerin %66’sı AVM’de yemek yiyor ve 
%40’ı gideceği AMV’yi yeme içme tercihlerine 
göre seçiyor. Yine aynı araştırma food court 
ziyaretçilerinin %89’unun 15 dakikadan fazla, 
%76’sının 30 dakikaya kadar ve %24’ünün 
ise alışveriş merkezlerinde bir saat ve üzeri 
zaman harcadığını ortaya koyuyor. Bu sonuçlar 
AVM’lerin yeme içme çeşitliliğinin ve kalitesinin 
ziyaretçi sayılarına ve AVM’de ortalama kalış 
zamanı ve dolayısıyla toplam harcamaya 
olan potansiyel etkisini gösteriyor. Araştırma 
ayrıca Avrupa’daki AVM’lerin bu etkileri 
değerlendirerek 2010 ve 2015 yılları arasında 
ortalama yeme içme alanlarını %38 büyüttüğünü 
ve sonuç olarak son 10 yılda food court ziyaretçi 
sayısını %100 arttırdığını ortaya koyuyor.

Peki bu gelişimin Türkiye’deki AVM’lere 
yansıması ne olur? 

Türkiye genelinde yaptığımız araştırmalara 
göre 5 yıldan eski AVM’lerde yeme içme 
perakendecilerinin payı %12-%15 bandında 
seyrederken, yeni geliştirilen AVM’lerde bu pay 
%20-%23’lere kadar arttı ve daha da artacak 
görüşündeyiz. 

Türkiye’de yeme içme ağırlıklı birçok yeni 
konsept ve AVM geliştiriliyor. Ziylan’ın 
Ataşehir’deki Watergarden ve Özak GYO’nun 
216 Bulvar projeleri bunlara örnek olarak 
gösterilebilir.  Bununla birlikte Galleria 
Ataköy’ün ve Akmerkez’in büyütülüp cadde 
yönünde restoranların açılması da benzer 
bir gelişme. Alışveriş merkezlerindeki yeme 
içme ağırlığının artmasının ise ortalama ciro 
artışlarına aynı şekilde yansıdığını çok net 

gözlemliyoruz. AYD verilerine göreyse 2012 
– 2015 yılları arasında diğer sektörlerin ciro 
endeksi %21,92 artarken yeme içme sektörünün 
endeksi aynı dönem içerisinde %35,62 artmış.  
Büyümüş yeme içme alanları ve food court’ların 
ancak sektör çeşitlendiğinde başarılı olabileceği 
düşüncesindeyim. Bu noktada slow food, ev 
yemekleri ve en önemlisi yeni konseptler ve 
sunumlar ön plana çıkıyor. Ev yemeklerinin 
en önemli tercih nedeni fast food zincirlerine 
göre daha sağlıklı besin sunmaları. Daha fazla 
fast food sunarak daha başarılı bir yeme içme 
performansı yakalanacağı ise şüpheli. Dünya 
mutfağı sunan restoran zincirlerinin belirli bir 
doygunluk seviyesine ulaştığı söylenebilir. Bu 
noktada daha çok yemek veya sunum anlamında 
spesiyalite sunan restoranlara ihtiyaç olduğunu 

gözlemliyoruz. Plus Kitchen ve Dardenia farklı 
sunum örneklerinin çok başarılı bir örneği 
olarak değerlendiriliyor. Bunun dışında fiyat 
açısından çeşitlilik de aynı öneme sahip. Farklı 
fiyat aralıklarının bir yerde buluşması hedef 
ziyaretçi kitlesini genişletir ve canlılık katar. 
Sokak lezzetleri sunulabilen bir ortam ise 
AVM’lere farklılık katacaktır düşüncesindeyim. 

Yeme içme sektörünün AVM’ler için gittikçe 
daha büyük katma değer sağladığı ve tercih 
nedenleri arasında ön sıralarda yer aldığı 
ortada. Yeme içme perakendecileri çeşitlenerek 
ve yeni konseptler geliştirerek bu trende daha 
da ivme kazandırabilir. Her alanda olduğu gibi 
rekabet, sektörü ve AVM’leri canlandırır.

Toğrul Gönden
Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı
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SMG İLE ÇOCUK MAĞAZALARI MÜZİKSİZ KALMIYOR
Türkiye’de alışveriş merkezleri, oteller, perakende satış noktaları, restoranlar, 
turistik tesisler, showroom’lar, sağlık merkezleri gibi 8.500’e yakın halka açık 
noktada kapalı devrede yasal müzik, anons ve reklam yayını hizmeti veren SMG, 
çocuk mağazaları için özel müzik listeleri hazırlıyor. Hareketli ve mutluluk veren 
şarkılardan oluşan listelerde, Latin ezgilerinin yanı sıra rock tarzında şarkılara 
da yer veriliyor.

Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi 
SMG’nin 8.500’e yakın halka açık noktanın 

yer aldığı geniş hizmet ağında çocuk mağazaları 
da bulunuyor. Çocuk mağazaları için özel 
müzik listeleri hazırlayan SMG, çocukların 
mağazada sıkılmadan vakit geçirmelerini 
sağlayacak ve onları mutlu edecek şarkılara 
öncelik veriyor. SMG Müzik Direktörü Metin 
Levi, listeleri oluşturmak için özellikle çocuk 
müzikleri konusunda ün yapmış Putumayo 
World Music gibi plak şirketlerinin yanı 
sıra Disney gibi çocuklara yönelik albümler 
çıkaran şirketleri de yakından takip ettiklerini 
belirtiyor. Yeni çıkan albümleri, en son 
yayınlanan çocuk müziklerini bu şirketlerden 
alıp ufak bir ön elemeden geçirerek listelerine 
eklediklerini söyleyen Levi, şöyle devam 
ediyor: “Müziğin tarzı, hızı, çocuklar tarafından 
mı seslendirildiği, ebeveynler tarafından da 
dinlenip dinlenemeyeceği gibi konular bu 
şarkıları listelerimizde kullanmadaki oranı 
etkiliyor. Çocuklar en çok latin şarkılarını 
seviyor. Latin ezgilerinin hareketli ve insanı 
daha mutlu eden bir tarzı olduğu için çocuklar 
tarafından sevildiğini düşünüyoruz. Belki biraz 
ilginç gelebilir ama çocuklar hafif rock tarzda 
olan şarkıları da seviyor. Özellikle eski çocuk 
şarkılarının bu tarzlarda yorumlanmış şekilleri 
çocukların favorisi oluyor.”

Ebeveynler de unutulmuyor

Çocuk mağazalarında çalınacak müzikler 
belirlenirken herkesi mutlu edecek seçimler 
yapmaya özen gösterdiklerini hatırlatan 
Levi, ebeveynlerin zevklerini de es 
geçmediklerini söylüyor. Ebeveynler tarafından 
dinlenemeyecek çocuk müziklerini tercih 
etmediklerinin altını çizen Levi, listelerde 
“adult friendly" olarak adlandırdıkları, 
anne babaları da mutlu edecek şarkılar 
kullandıklarını söylüyor ve ekliyor: “Ancak asıl 
hedefimiz çocukların mutlu olması. Çünkü 
mutlu bir çocuk mutlu ebeveynler sağlar.”

Levi, SMG Müzik Departmanı’nın çocuk 
mağazalarına özel listeleri oluştururken 
müziğin çocuklar üzerindeki etkilerine 
ilişkin yayınları da yakından takip ettiğini 
anlatıyor. Hamileliğin ilk dönemlerinde 
müziğin bebekler üzerindeki etkisi, bu 
dönemde dinlenilen müziklerin anlaşılıp 
anlaşılmadığı, çocuğun büyürken bu dönemde 

öğrendiği veya işlediği bilgileri sonrasında 
nasıl kullandığı gibi konulardaki araştırmaları 
da incelediklerini söyleyen Levi, “Çocuklar 
bizim her şeyimiz, onları iyi müzikle eğitelim. 
Mümkünse hamileliğin ilk aylarından itibaren 
onlara klasik müzik hatta caz dinletelim. Bu 
dönemin hayatımızda en fazla etki bırakan ve 
bilgiyi en çok işlediğimiz gerçeği düşünülürse 
çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediye 
iyi müziktir” diyor. 

Kesintisiz ve yasal müzik yayını

SMG, Türkiye’de daha önce uygulanmamış, özel 
olarak geliştirmiş ve yayınları tek merkezden 
yönettiği bir müzik iletim metoduyla hizmet 
veriyor. Bütün yayınları lisansı SMG’ye ait 
olan bir yazılım üzerinden, şirketlerin kendi 
bilgisayarları veya SMG music-box üzerinden 
depola-çal yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu 
şekilde yayın yapan tek şirket olarak sektörün 
de lideri olan SMG, yayınlarını %100 yasal 
ve kesintisiz olarak gerçekleştiriyor. İnternet 
üzerinden sürekli akış yani stream metoduyla 
yayın yapılmadığı için internet sadece ilk 
yüklemede ve güncellemeler esnasında 
kullanılıyor. Ayrıca sistemin en önemli özelliği 
olan yayınların tek merkezden yönetilmesi 
sayesinde de yasallık da her koşulda garanti 
altına alınmış oluyor. Müzik meslek birliklerine, 
şirketler tarafından bildirilmesi gereken 
müzik kullanım raporları da SMG tarafından 
hazırlanarak şirket adına ilgili meslek 
birliklerine iletiliyor.

Yeni hizmet kişi sayımı

SMG, müşterilerine sadece kapalı devre yasal 
müzik, anons ve reklam yayını hizmeti vermekle 
kalmıyor, hizmetlerine yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Bekleme müziği, entegre ses-
görüntü, ekran yönetimi, kapı sayımı ve koku 
çözümleri de bu hizmetler arasında yer alıyor. 
Kişi sayma sistemi SMG Counter; saatlik 
olarak işletmeyi ya da mağazayı ziyaret eden 
müşteri sayısını ve bu müşterilerin hangi oranda 
alışveriş yaptığını öğrenmeye olanak tanıyor. 
Kişi sayımından elde edilen bilgiler promosyon 
ve reklamların müşteri sayısındaki değişime 
etkisinden iş gücü planlanmasına, zincir 
mağazaların performans karşılaştırılmasından 
AVM’lerde kira yönetimine kadar birçok alanda 
kullanılabiliyor. 

SMG Counter video analitik teknolojisini 
kullanarak istenilen bölgedeki insan trafiğinin 
yönlerine göre ölçümlemesini yapabiliyor. Sistem, 
geliştirilen bulut tabanlı veri saklama özelliği 
sayesinde tüm bilgisayar ve mobil cihazlardan 
anlık veri izleme ve kontrol imkanı tanıyor. 
SMG Counter’in veri tabanı üzerinde tüm 
bilgiler 10 yıla kadar cihaz üzerinde ve bulutta 
saklanabiliyor. Ayrıca herhangi bir donanım 
ve yazılım değişikliği yapmadan tüm sayma 
sonuçları müşteri tarafındaki bir sunucuya 
aktarılabiliyor. Birden fazla cihazın birlikte 
çalışmasına olanak veren sistem sayesinde birden 
fazla noktada sayma yapılarak sonuçlar otomatik 
olarak birleştirilebiliyor.
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Evrim Hizaler
Adel Kalemcilik Genel Müdürü Hedefimiz; sürdürülebilir büyüme...

Adel Kalemcilik’in sizce rakiplerinden kendini 
ayıran en önemli özellikleri nelerdir?

Ürün çeşitliliği olarak dünyadaki sayılı kırtasiye 
firmalarından biriyiz. Oyuncağı da dahil 
ettiğimizde yaklaşık olarak 4.500 çeşit ürünümüz 
bulunuyor. Toplam üretim adedimiz ise yılda 
yaklaşık 270 milyon parçadır. Bu ürünler 
yan yana koyulduğunda dünyanın çevresini 
dönebilecek uzunluktadır.  Mart ayında resmi 
açılışını yaptığımız Çayırova üretim tesisimizde 
ise 1.000’e yakın çeşitte ürün üretmekteyiz. 

Üretimimizi 3 ana grupta topluyoruz:

• Ağaç Gövdeli Kalemler (Kurşun Kalem, Kopya 
Kalem, Boya Kalemi) 

• Plastik Gövdeli Kalemler (Tükenmez, Keçeli 
Kalem, Roller Kalem) ve Silgi 

• Boyama ve oyun grubu ürünleri (Suluboya, 
Pastel, Oyun Hamuru, Guaj Boya, Parmak Boya)  

Birbirinden çok farklı üretim teknikleri 
gerektiren bu ürün gruplarını aynı tesis içinde 
üretme kabiliyeti Adel’i, benzersiz kılan en 
önemli özelliğidir.
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Ne mutlu bize ki bugün her 10 tüketiciden 
9’u ürünlerimizden birini kullanıyor. Gururla 
görüyoruz ki bugün sektörde en çok tercih 
edilen ilk 2 marka Faber-Castell ve Adel. 
Çünkü tüketiciler ve kırtasiyeciler ürünlerimizi 
kaliteli, yenilikçi ve sağlıklı buluyor, güven 
duyuyor. Onların beklentilerini karşıladığımızı 
düşünüyorlar. Kırtasiyecilerimiz de bizi istikrarlı 
ve ürün çeşitliliği olan güvenilir marka olarak 
tanımlıyorlar.

Marka kavramı sizce neden sermayeden daha 
önemli?

Sermaye altyapınızı güçlü kılar. Kuruluş 
aşamasında size verdiği ivme ile u�unuzu 
açar. Ancak uzun vadede ilerlemek, büyümek, 
kazanırken kazandırmak ve ülke koşullarında 
istihdam yaratarak ekonomiye katkıda bulunmak 
için ihtiyacınız olan değer markanızdır.   

Markalar, günümüzde sadece bir isim ve logodan 
ya da satın alınması arzulanan bir nesneden 
çok öteye geçti. Marka olgusu artık şirketinizi 
geliştirecek, zamanın akışına uygun olarak 
konumlanmanızı sağlayacak ve asırlara mal 
edecek bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
noktadan baktığınızda sermayenin sizi belli bir 
yere kadar götürebileceğini ancak markanın sizi 
geleceğe taşıdığını görüyorsunuz.  

Adel olarak sosyal sorumluluk projelerini nasıl 
seçiyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir?

Biz çocuklara doğrudan dokunacak, var olan 
değerlerinin üzerine yeni bir tuğla koyacak 
projeleri desteklemeyi tercih ediyoruz. Adel 
Kalemcilik olarak kurulduğumuz günden 
bugüne, özümüzde barındırdığımız “iyilik” 
değeriyle, tüm çalışmalarımızı paydaşlarımıza ve 
topluma fayda sağlama amacı ile ve sürdürülebilir 
projelere destek vererek gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. 

Projelerimizden bazılarını yeri gelmişken 
aktarmak isterim.   Müzeler, okullar ve otellerde 
yer alan “Faber-Castell Yaratıcılık Atölyeleri” ile 
yılda 100.000’den fazla çocuğun yaratıcılığını 
destekliyor, kendisini ifade etmesine aracılık 
ediyoruz.

Sadece çocuklar ile sınırlı kalmadan, 
çocuklarımızın eğitiminde en büyük katkıya 
sahip olan öğretmenlerimiz için 2012’de 
başlattığımız ve hala devam etmekte olan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte düzenlenen 
“Faber-Castell Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin” 
temalı öğretmen seminerleri ile şu ana kadar 4 
yılda toplam 6 ilde, 420 okula ulaştık ve 3.000 
öğretmene sertifika verdik.  “Yaratıcı Çocuk 
Yaratıcı Beyin” seminerleri sınıf, okul öncesi ve 
görsel sanatlar öğretmenlerine yönelik hazırlanan 
bir eğitim programıdır. Yaratıcılık ve yaratıcı 
düşünmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel 

yaratıcılık potansiyelimiz, öğrenme biçimlerinin 
yaratıcılık üzerindeki etkisi, yaratıcılık gelişimi 
için kullanılabilecek teknikler ve yaratıcı 
ders planı tasarlama konularında farkındalık 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sene ÖRAV 
(Öğretmen Akademisi Vakfı) ile 2.000 öğretmene 
daha ulaşmayı hede�iyoruz.

2013 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz 
Faber-Castell “Tek Çizgide Hayallerim” projesiyle 
gençlere konuşmak yerine, onların kendilerini 
ifade etmelerine fırsat verdik. Her şeyin kâğıda 
çizilen tek bir çizgi ile başladığından ilham 
alarak gerçekleştirdiğimiz projede gençlerin 
düşüncelerini, duygularını ve hayallerini tek 
çizgide anlatmalarını istedik. Böylece hayallerini 
milyonlarla paylaşmalarına aracı olduk. “Tek 
Çizgide Hayallerim” projesi ile 2013’ten beri 
6 bölgede, 14 ildeki 24 üniversitede okuyan 
yaklaşık 8.000 öğrenciye ulaştık. 

Faber-Castell markamız ile gerçekleştirdiğimiz 
bir diğer sponsorluk çalışması da Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve 
Moda Tasarımı Bölümü öğrencileriyle birlikte 
hayata geçirdiğimiz “Genç Çizgi”  projesi oldu. 
Öğrencilerin tasarladığı desenler Faber-Castell’in 
2015 koleksiyonundaki çanta, kalem, kalem 
çantası, silgi ve de�erlerinde hayat buldu.  

Adel Kalemciliğin makro ve mikro ölçekte 
hede�eri nelerdir?

Hedefimiz sürdürülebilir büyüme. 2016 
yılı stratejik iş planımız çerçevesinde, satış 
gelirlerinde bir önceki yıl seviyesine yakın 
bir büyüme öngörüyoruz, yurtiçi ve yurtdışı 
piyasalarda varlığımızı artırıcı pazarlama ve satış 
aktiviteleri ile satışlarımızı geliştirmeyi, verimlilik 
projeleri ile tedarik zincirinde iyileştirmeler 
yapmayı, ilişkili iş kollarındaki fırsatları 
değerlendirmeyi hede�iyoruz. 

Oyuncak pazarında kendinizi nasıl 
konumlandırıyorsunuz?

Kırtasiye sektöründeki yarım asra yakın 
deneyimimiz ve güçlü bayi ağımızın desteğiyle 
2015 yılında bizim için yepyeni bir sektör 
olan oyuncak sektörüne girdik. Kırtasiye 
sektöründe olduğu gibi oyuncak sektöründe 
de sağlıklı, güvenilir ve eğitici ürünler sunarak 
çocuklarımızın yeteneklerini ve yaratıcılıklarını 
geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Kırtasiye gibi oyuncak sektörü de 
ölçümlenemeyen bir pazar. Adel Kalemcilik 
olarak yaptırdığımız araştırmalarda Dünya 
oyuncak pazarının 85 milyar USD olarak 
görülüyor.  Türkiye’de ise perakende fiyatlar 
ile 1,5 milyar USD olduğunu söyleyebiliriz. 
Oyuncak sektöründe çok önemli bir iddia ile 
yola çıktık ve her sene gerek yeni markalarımız 
gerekse mevcut markalarımızı büyüterek çok 
kısa bir sürede sektördeki en önemli oyuncular 
arasında yer almak istiyoruz. İlk yılımızda 
Adeland markamıza ek olarak 4 marka ile pazara 
giriş yaptık ve çok başarılı bir sene geçirerek 
hede�erimizi gerçekleştirdik; 2016 yılının ilk 
yarısında ise Oddbods, Pinypon, Nenuco gibi 
dünya markalarını ilk kez Türkiye’ye getirdik. 
Mattel ile olan başarılı işbirliğimize, Simba ve 
Giochi Preziosi ile devam ediyoruz. 

2016 yılı sonbahar dönemine kadar marka 
sayımızda görülecek artışın yılsonu rakamında 
çok daha büyük bir oranda büyüme artışına 
neden olacağını öngörüyoruz. Yaptığımız 
araştırmalarda tüketiciler kırtasiyelerden de 
%60 oranında oyuncak aldıklarını belirtiyorlar 
ancak buna rağmen kırtasiye kanalının oyuncak 
pazarındaki payı oldukça düşük. 

2016 yılı sonbahar dönemine kadar 
portföyümüze katılacak yeni markalar 
ile yılsonunda performansımızı daha da 
artıracağımızı öngörüyoruz.
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FABER-CASTELL İLE HAYALİNİ RENKLENDİR
Dünyanın en ünlü yazım ve boyama gereçleri firması Faber-Castell, yenilikçi 
ve farklı ürün çeşidi ile çocuklara eğlenceli birçok aktivite sunuyor. Grip kuru 
boya, eğlenceli keçeli kalemler ve değiştirmeli tablet suluboya, ergonomik 
yapıları ve eğlenceli tasarımları ile resim yapmayı yaratıcı ve keyifli bir 
aktiviteye dönüştürüyor.

Faber-Castell Grip Kuru Boya

Ergonomik üçgen yapısı ve kavramayı 
kolaylaştıran noktacıkları ile dikkat çeken 
Faber-Castell Grip kuru boyalar, yumuşak ve 
güvenli bir kullanım sunuyor. Parlak, canlı ve 
örtücü renklerdeki boya kalemleri uzun ömürlü 
kullanımı, kırılmaya karşı dayanıklı yapısı 
ile minik elleri yormadan resim yapmalarını 
sağlıyor. Boyalar ıslak fırça uygulaması sonrası 
tamamıyla çözünerek resimlere suluboya efekti 
veriyor.

Faber-Castell Değiştirmeli Tablet Suluboya

Faber-Castell değiştirilebilir tablet suluboyalar 
ile çocuklar hem boyama yapabiliyor, hem 
de parçaları birleştirerek eğlenceli şekiller 
yaratabiliyor. Yüksek örtücülük özelliğine sahip 
seri, birbirinden canlı ve parlak renklerden 
oluşuyor. Birbirine geçebilen eğlenceli tabletler 
ayrı ayrı ve yedekli olarak satılıyor. Aynı 
zamanda palet olarak da kullanılabilen suluboya 
kutusunun kapağında miniklerin isimlerini 
yazmaları için özel bir alan bulunuyor.

Faber-Castell Eğlenceli Keçeli Kalemler 
anneleri yormuyor

Çocukların en sevdiği ürünler arasında yer alan 
Faber-Castell eğlenceli keçeli kalemler birbirine 
bağlanabilen havalı kapakları sayesinde boyama 
aktivitesine eğlence ve yaratıcılık katıyor. 
Dayanıklı ve parlak 60 renkten oluşan seri, keçeli 
kalemler arasında en yoğun örtücü özelliğe 
sahip boyalar arasında yer alıyor. Kalemlerin 
jumbo versiyonları ise kalın gövdeleri sayesinde 
küçük eller için tutuş kolaylığı ve konfor sağlıyor. 
Birbirine bağlanabilen kapak ile çocuklar 
hem boyama yapabiliyor, hem de parçaları 
birleştirerek farklı şekiller yaratabiliyor. Anneler 
ise boyaları toplarken geçmeli kapaklar sayesinde 
hiç zorlanmıyor. 
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FABER-CASTELL’İN ÖDÜLLÜ SİYAHI:
E-MOTİON PURE BLACK

Faber-Castell’in özel tasarımlı, sade ve yalın çizgilere sahip işlevsel kalemlerine ödüllü bir seri daha ekleniyor. Minimalist 
ve şık tasarımı ile dikkat çeken E-motion Pure Black serisi, global ölçekli tasarım ödülleri Reddot 2015’te ‘En İyi Ürün 
Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.

Faber-Castell’in E-motion Pure Black serisi, gücü 
ve derinliği temsil eden çizgisi ile dikkat çekiyor. 
Tükenmez, roller, versatil uçlu ve dolmakalem 
ürünlerinden oluşan seri, Reddot 2015’de ‘En İyi 
Ürün Tasarım Ödülü’ aldı.

E-motion Pure Black serisi, yüksek kaliteli uçları 
ve mat siyah kaplama üzerindeki yaylı metal klips 
başlığı ile ajanda ve cepte taşınırken yarattığı 
şık duruşla dikkat çekiyor. Maskülen gövdesi 
ve guilloche deseni ile teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden kalem erbaplarını büyüleyen 
seri, minimalist tasarımı ve yoğun siyah mat 
rengiyle bulunduğu her masayı göz alıcı hale 
getiriyor.

Kullanıcılarına yazım esnasında üstün bir 
rahatlık sağlayan seride yer alan kalemler hediye 
kutusu ve kullanma kılavuzu ile zarif bir hediye 
seçeneği sunuyor.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 

AVM endeksi haziran 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında %13,5 oranında arttı. 2016 ikinci çeyrek 
verilerine baktığımızda da ciro artışının %8,6 olarak gerçekleştiğini 
görüyoruz. Geçtiğimiz ay endeks sonuçlarını yorumlarken ramazan 
ayının ve bayram öncesinin yaşanacağı haziran ayında endekste bir 
miktar artış yaşanabileceğini; ard arda yaşanan saldırılar sonrasında 
da toparlanmanın yavaş da olsa başladığını ifade etmiştik. Açıklanan 
sonuçlar ve artışlar her ne kadar enflasyon altında da olsa bu 
tahminlerimizi doğruluyor.
 
Ülkemiz son derece zor bir dönemden geçiyor. Mart ayında yaşanan 
terör saldırıları sonrası ikinci çeyrekte normalleşme başlamıştı. Ancak 
yine de tedirginliğin sürdüğünü ziyaret sayılarında yaşanan düşüşten 
görebiliyoruz. Sonrasında haziran ayı sonunda yaşanan Atatürk 
Havalimanı saldırısı ve 15 Temmuz darbe girişimi hepimizi derinden 
yaraladı. Bu gelişmelerin sektörümüze olan etkilerini önümüzdeki ay 
verilerinde daha ayrıntılı olarak görebileceğiz. Ancak ziyaret sayısı 
ve cirolarda özellikle olayların yaşandığı günlerde önemli düşüşler 
yaşandığını tespit ettik. Ülkemizde bu olumsuz ortamı yaratmak 
isteyenlere verilebilecek en iyi cevap, hayatın normal şekilde devam 
edebildiği, aklın öfkenin önüne geçtiği, dengelerin sağlandığı bir 
durumu yaratabilmek ve yaşatabilmek. Biz sektör olarak bu konuda 
elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. 
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HAZİRAN 2016’DA AVM CİRO ENDEKSİ %13,5 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM 
Endeksi’nin haziran ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi haziran 
2016 döneminde, 2015 haziran ayına göre %13,5’lik artışla 194 puana ulaştı.  

AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında %8,6 artış 
gösterdi. Endeks ikinci çeyrekte 190 puana ulaştı. 

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Haziran 2016’da bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 
oranında arttı. Verimlilik, İstanbul’da 843 TL, Anadolu’da ise 668 TL olarak gerçekleşti. Türkiye ortalaması da 738 
TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek bazında da m2 başına düşen cirolarda artış yaşandı. AVM’lerdeki kiralanabilir 
alan (m2) başına düşen cirolar 2016 yılının ikinci çeyreği 2015 yılı ikinci çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında 
%9 artarak 726 TL’ye ulaştı.
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Haziran ayında en yüksek ciro artışı giyim ve ayakkabı-çanta kategorilerinde gerçekleşti

Geçtiğimiz yılın haziran ayı ile karşılaştırıldığında 2016 haziran döneminde kategoriler bazında endeks %13’lük bir 
artış gösterdi. En yüksek ciro artışı ise giyim kategorisinde %23’lük artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın haziran ayı ile 
karşılaştırıldığında haziran 2016’da ayakkabı-çanta kategorisi %22, yiyecek kategorisi %8, AVM’lerdeki diğer alan 
ciroları %5, hipermarket kategorisi %2 artış kaydederken teknoloji hipermarket ciroları %5 oranında düşüş gösterdi.
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Haziran 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %2,1’lik azalma 
yaşanmıştır. 

Ziyaret sayısı endeksi ikinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %1 oranında 
düşüş gösterdi.
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MULTI TÜRKİYE PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ’NE YENİ ATAMA

Multi Türkiye'nin Pazarlama 
Direktörü Yasemin Ayginin oldu. 
Temmuz 2016 tarihi itibariyle Multi 
Turkey bünyesinde çalışmaya 
başlayan Ayginin, daha önce 
Pfizer Türkiye, LC Waikiki, Shell, 
Tetra Pak, Unilever gibi şirketlerde 
yöneticilik yaptı.

Türkiye genelinde 14 Forum Alışveriş 
Merkezi ile Türkiye’nin en büyük perakende 

platformu olan Multi Türkiye'nin Pazarlama 
Direktörü Yasemin Ayginin oldu. Temmuz 2016 
tarihi itibariyle çalışmaya başlayan Ayginin, 
daha önce sırasıyla Pfizer Türkiye'de Kurumsal 
İletişim Müdürü, LC Waikiki İletişim Direktörü, 
Shell'de Kurumsal İletişim Müdürü, Tetra Pak'ta 
Kurumsal İletişim Müdürü, Unilever'de Ürün 
Müdürü görevlerini üstlendi.

Nişantaşı Anadolu Lisesi ve ardından Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1994 yılında 
mezun olan Yasemin Ayginin, 1996 yılında Yale 
School of Management’ta MBA programını 
tamamladı.

Yasemin Ayginin
Multi Türkiye'nin Pazarlama Direktörü

Multi Türkiye

Multi Corporation, Avrupa 
ve Türkiye’nin önde gelen 
gayrimenkul yatırım, yönetim ve 
geliştirme şirketidir. Kurulduğu 
1982 yılından beri geliştirdiği 
190’dan fazla proje ve hali 
hazırda yönetmekte olduğu 
90 gayrimenkul ile Multi, 
Avrupa’nın 13 ülkesinde faaliyet 
göstermektedir. Multi Türkiye, 
bünyesinde bulunan 15’i aktif, 1’i 
geliştirme aşamasındaki proje ile 
Türkiye’nin en büyük perakende 
platformudur. Portföyünde 
yer alan projeler, 14 Forum 
Alışveriş Merkezi ve Gordion’dan 
oluşmaktadır.
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MULTI TÜRKİYE YENİ YÖNETİM KURULUNU AÇIKLADI

Türkiye çapında modern ve yüksek kaliteli 
alışveriş merkezlerinin lider sahibi ve yönetici 
şirketi Multi Türkiye, yeni yönetim kurulunu 
açıkladı.

Yeni yönetim yapısına göre Kemal Kaya, 
Multi Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
görevlendirildi. Daha önce Yapı Kredi Bankası 
CEO’su olarak görev yapan Kaya, halen Multi 
Corporation’un bağlı olduğu Blackstone’un 
yatırım faaliyetlerinin baş danışmanlığını 
yürütmektedir.

Kaya’nın yönetim kurulu başkanlığını devraldığı 
Jonathan Lurie, Blackstone bünyesinde genel 
müdür olarak görev yapmakta olup Multi 
Corporation Yönetim Kurulunda yer almaya da 
devam edecektir.

Multi Türkiye Genel Müdürü olarak atanan 
Patrick Van Dooyeweert, varlık yönetimi, 

sermaye planlama, geliştirme,kiralama ve insan 
kaynakları faaliyetlerini üstlenecektir. Van 
Dooyeweert, daha önce Qubicon’da yönetici 
ortak, ondan önce de Redevco Türkiye Genel 
Müdürü olarak görev almıştır.

Yeni yapılanmaya göre Michiel Wolters Multi 
Türkiye Finans Direktörü olarak atanmıştır. 
Multi’ye gelmeden önce Hertel bünyesinde 
çalışan Wolters, son olarak Orta Doğu 
bölgesinden sorumlu Finans Direktörlüğü 
görevini üstlenmiştir. Wolters’in görevi devraldığı 
Steven Poelman ise, Multi Corporation 
finanstan sorumlu icra kurulu yöneticisi olarak 
Amsterdam’da görevlendirilmiştir.

Multi Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Kaya: "Türkiye gerek önde gelen perakendeciler 
gerekse yerli tüketiciler için yükselen bir bölge. 
Perakende gayrimenkul piyasasında Multi 
Türkiye'nin kuvvetli pozisyonunu daha da 

Kemal Kaya
Multi Turkey Yönetim Kurulu Başkanı

Patrick Van Dooyeweert
Multi Turkey Genel Müdürü

güçlendirmeye devam ettiğimiz bu süreçte 
Patrick ve Michiel ile birlikte çalışmaktan 
mutluluk duyacağım."

Multi Corporation CEO’su Jaap Blokhuis: 
"Kemal, Patrick ve Michiel’in yeni görevlerine 
gelmesi ile birlikte, Multi Corporation’un 
yatırım faaliyetleri için kilit bir bölgede bulunan 
lider ekibimizi daha da güçlendirmekteyiz. 
Perakende kuruluşlarımız ve müşterilerimize 
üstün performans sunmak üzere kendileri ile 
beraber büyük başarılara imza atacağımızdan 
eminim."

Multi Türkiye 925.000 metrekare perakende 
alanında, 2.100’ü aşkın kiracısıyla birlikte 
faaliyet gösteriyor. Her yıl 160 milyon 
ziyaretçiye kapılarını açan Multi Türkiye’nin en 
önemli alışveriş merkezleri arasında İstanbul’da 
Forum İstanbul ve Marmara Forum, Ankara’da 
ise Gordion ve Forum Ankara Outlet yer alıyor.
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Savaş GüzELKüçüK
Akçalı Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü

yüksek kalitede lüks yapılar inşa edeceğiz.
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Savaş Bey Merhaba ;
Öncelikle kendiniz ve Akçalı Şirketler 
Topluluğu hakkında bilgi verebilir misiniz?
 
Akçalı Şirketler Grubunun genel 
koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Akçalı 
Şirketler Topluluğu 50 yıllık bir geçmişe sahip 
köklü bir kuruluş. Akçalı Şirketler Topluluğu 4 
şirketten oluşmakta.  Lokomotif Şirketimiz Akçalı 
Boya Kimya San A.Ş. Diğerleri ise  Petstar, CHTI,  
Akçalı Global Gayrimenkul İnşaat A.Ş.

Akçalı Boya’nın lokomotif şirketiniz 
olduğundan bahsettiniz. Bize hede�erinizden 
bahsedebilir misiniz?
 
Akçalı Boya inşaat boyaları grubunda Türkiye’nin 
ilk  5 firmasından biri konumunda bulunuyor. 
Kendi alanında tavan boyaları ve sprey boya 
grubunda Türkiye’de açık ara pazar lideri 
durumunda. Akçalı Boya firmamızın lokomotif 
ürünü Permolit Boya. Diğer yandan Akçalı 
Sprey ve yeni yatırımımız olan Carat Boya, ürün 
gamımızı oluşturmakta. Carat Boya ekonomik 
segmentte piyasaya sürdüğümüz yepyeni bir 
marka.

Petstar ise Rusya’da üretim yapan ve aynı 
zamanda satış gerçekleştiren firmamız.
CHTI de Türkiye’de  tek titanyum temsilciliği 
yapan şirketimiz. Akçalı Global Gayrimenkul 
İnşaat  A.Ş. ise 2016 yılında kurduğumuz yeni 
firmamız.
 
Yeni girişiminiz olan Akçalı Gayrimenkul 
İnşaat A.Ş.yi neden kurma ihtiyacı hissettiniz? 
Artık büyük gayrimenkul projelerinde Akçalı 
imzalı projeler mi göreceğiz?

Aslında söze şu şekilde başlamak istiyorum; 
biz millet olarak yatırım felsefemizi günün 
trendlerine göre belirleriz. Anlık düşünür, anlık 
hareket ederiz. O sene yatırım değeri, kar marjı 
yüksek olan ürüne ya da sektöre yüklenir, arz 
fazlası yaratırız. Bu sayede ana üretici ya da 
hizmet veren yatırımcıların da pazarını daraltırız. 
Bu anlamda son yıllarda konu ile alakasız 
birçok sektörde ticaret yapan firmaların inşaat 
sektöründe boy gösterdiğini görüyoruz. Biz 
fizibilitesiz , vizyonsuz yatırımlar yapmamak 
üzerine yola çıktık.  Hedefimiz Türkiye’ye inşaat 
sektöründe hatırı sayılır markalı işler yapan yeni 
bir inşaat şirketi sunmaktır. Teknik donanımı 
yüksek, vizyonu geniş, yatırım kabiliyeti güçlü ve 
kalıcı bir şirket yapılandırdık.
 
Hazırda projeleriniz var mı? Varsa bahsedebilir 
misiniz?

Elbette. Yeni şirketimizi yapılandırırken aynı 
zamanda bu misyona ve vizyona uyacak arazi 
alımlarını aynı paralelde gerçekleştirdik. İlk 3 
projemiz Beykoz ilçesi sınırları içerisinde olacak. 
2 tanesi konut, 1 tanesi ticari alan şeklinde. Bir 
aksilik olmaz ise, konut projesinin ilkine bu yıl 

sonuna doğru başlayacağız. Diğer projelerimize 
ise 2017 baharında start vermeyi düşünüyoruz.

Yatırımlarınız hangi segmentlere hitap edecek?

Yüksek kalitede lüks yapılar inşa edeceğiz. 
Kalite standartlarını tüm detaylarda koruyarak, 
kullanıcı dostu ve gurur duyulacak mekanlar 
oluşturacağız. 2017 yılında inşa edeceğimiz 
projelerimiz, temalı tarzda değil, uluslararası 
markalı tarzda olacak.

Son faiz indiriminden sonra inşaat 
sektörünün geleceği hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Bizim beklentimiz konut kredisi faiz oranlarının 
yeni düzenlenmiş hali ile mevcut konut 
stoklarının hızla eriyeceği yönündedir. Ayrıca 
inşaat sektörüne sıcak para girişi mutlaka tüm 
piyasaları da canlandıracaktır. Bu nedenle 2016 
yılının son çeyreğine ve 2017 yılına umutla 
bakıyoruz.
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49 ÜLKENİN BAŞKONSOLOSU İTO'DA TOPLANDI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, 
başkonsoloslar toplantısında önemli mesajlar 
verdi:

"15 Temmuz terörünün püskürtülmesi sadece 
Türkiye için değil dünya için çok önemli ve hayati 
bir eşiktir."

"Hem İstanbul'un büyük potansiyelinin, hem de 
yaşadığımız süreçten daha da güçlenerek çıkacak 
güç ve iradeye sahip olduğumuzun en iyi şahitleri 
sizlersiniz."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim 
Çağlar, 49 ülkenin İstanbul Başkonsolosu ve üst 
düzey temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

'Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye' başlıklı 
toplantıda konuşan Çağlar, 15 Temmuz darbe 
girişiminde asker elbisesi giymiş Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye ile birlikte 'tüm 
küresel düzeni' tehdit ettiğini söyledi.

15 TEMMUZ DÜNYA İÇİN HAYATİ BİR 
'EŞİK'

"Artık hiçbir ülke fildişi kulesinde kalarak olayları 
güven içinde izleyemeyecek." diyen Çağlar, "16 
Temmuz sabahı teröristler başarılı olsaydı bu, 79 
milyon insanımız için değil uzak-yakın demeden 
pek çok ülkeyi etkileyecek derin bir bunalımın 
ayak sesleri olacaktı. Dolayısıyla 15 Temmuz 
terörünün püskürtülmesi sadece Türkiye için 
değil, dünya için çok önemli ve hayati bir eşiktir. 
Türkiye, 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece 

İbrahim Çağlar
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
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dünyadaki huzurun tesisi adına çok büyük bir 
sınav vermiştir. Ne mutlu ki bugün demokrasi 
kazanmıştır, dünya barışı kazanmıştır." ifadesini 
kullandı.

15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik kültür ve 
milli iradeye dayalı siyasi yönetimin dünya tarihi 
açısından bir hürriyet destanı yazdığını belirten 
İbrahim Çağlar, şunları söyledi: "Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, güvenlik 
güçlerimiz, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları 
ve en önemlisi de kadın çocuk yaşlı demeden aziz 
milletimiz bu girişime 'dur' dedi. Ben buradan 
demokrasi aşığı olan, iradesine sahip çıkan 
milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda 
canını yitiren 237 vatandaşımıza da rahmet 
diliyorum."

Türkiye’nin ekonomik potansiyelini ve iş 
dünyasının kararlılığını vurgulayan Çağlar, 
yaşanan sürecin adeta bir sınav gibi ülkemizin 
ekonomik, siyasi, toplumsal yönden ne kadar 
güçlü olduğunun kanıtı olduğunu vurguladı.

‘TÜRKİYE’Yİ TANIMADAN HABER 
YAZILIYOR’

Türkiye ekonomisinin, sürdürdüğü reformlar 
ve tutarlı finans politikalarıyla özellikle son 
10 yılda üstün bir performans gösterdiğini 
kaydeden Çağlar, başkonsoloslara hitabında 
bunun aksi yönünde oluşturulmak istenen 
yargının yanlış olduğuna vurgu yaptı. Çağlar, 

şöyle konuştu: “Türkiye'den çok uzaklarda, 
bu ülkeyi hiç tanımadan yazılan ve doğruyu 
yansıtmayan haberlerin ülke gerçeklerinden 
ne denli uzak olduğunu en iyi bilen sizlersiniz. 
Hem İstanbul'un büyük potansiyelinin, hem 
de yaşadığımız süreçten daha da güçlenerek 
çıkacak güç ve iradeye sahip olduğumuzun en iyi 
şahitleri sizlersiniz. Dünyaya sadece gerçeklerin 
anlatılması için, bu şehir ve ülkede yaşayan siz 
yabancı misyon şefi dostlarımıza da önemli 
bir vicdani sorumluluk düşüyor. Bu vicdani 
sorumluluk, evrensel demokrasi ilkelerinin de 
doğal bir sonucudur.”

MEGA PROJELERDE DE TAKVİM İŞLİYOR

İTO Başkanı Çağlar, 15 Temmuz'un ardından 
dolar, euro ve borsanın eski seviyelerine doğru 
bir seyir izlediğini, yurtiçinde insanların dövize 
değil, TL'ye yatırım yapmalarının da ekonomiye 
olan güvenin çok açık bir göstergesi olduğunu 
kaydetti.

İbrahim Çağlar, "Merkez Bankası'nın 
açıklamasında da bu olayın en�asyon üzerinde 
etkisi olmayacağı ortaya koyuldu. Diğer yandan 
özel tüketimde gerileme yok, hızını koruyor. 
Mega projelerde de takvim işliyor." dedi.

Başkonsoloslara hitabında hükümetin OHAL 
süresince günlük hayatı etkileyecek bir uygulama 
olmayacağının sözünü verdiğini belirten 
Çağlar, “İş dünyasının her zaman yanında olan, 
yabancı yatırımcıyı her ortamda destekleyen 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 
güvenimiz tamdır. Gerek demokrasimizin ve 
gerekse ekonomimizin bu süreçten güçlenerek 
çıkacağına hiç şüphemiz yoktur.” diyerek gerek 
konsolosluklar ve gerekse yabancı yatırımcı 
açısından endişe edilecek bir durum olmadığının 
altını çizdi.

Toplantıda başkonsolosların temsil ettiği 
ülkelerle özel sektörümüzün ekonomik işbirliğini 
kuvvetlendirecek adımlar da ele alındı.
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RUSYA DOĞRUDAN YATIRIM FONU (RDIF) İLE
RÖNESANS HOLDİNG’TEN STRATEJİK ANLAŞMA 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Federerasyonu’na gerçekleştirdiği resmi ziyaretle eş zamanlı olarak Rusya 
Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rönesans Holding, stratejik bir anlaşmaya imza attı. Sağlık, inşaat, altyapı ve ticari gayrimenkul sektörlerinin 
öncelikli sektörler olarak belirlendiği anlaşma kapsamında her şirket 200’er milyon dolar olmak üzere toplamda 400 milyon dolar yatırım 
yapabilecek.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile 
Türkiye’nin müteahhitlik ve gayrimenkul 
yatırım firmalarından Rönesans Holding, 
ortak yatırım faaliyetlerinin geliştirilmesi 
kapsamında önemli bir anlaşmaya vardı.

Tara�ar bu anlaşma ile, Rusya 
Federasyonu’nda önemli yatırım fırsatlarına 
odaklanacak. Anlaşma kapsamında, sağlık, 
inşaat, altyapı ve ticari gayrimenkul sektörleri 
öncelikli sektörler olarak belirlendi.

Anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Rusya Federerasyonu’na 
gerçekleştirdiği resmi ziyaretle eş zamanlı 
olarak imzalandı. Gerçekleştirilen işbirliği 
ile şirketler toplamda 400 milyon dolarlık 
yatırım yapabilecek.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YATIRIM 
BAĞLARINI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak 
ise, “Bu ülkede doğmuş olan bir şirket olarak, 
Rusya’yı her zaman en sağlam ve en önemli 
ülkelerden biri olarak değerlendirdik.” diye 
konuştu. “Kurulduğumuz günden bu yana, 
çok farklı projeleri başarı ile tamamladık 
ve bu pazarda güçlü ilişkiler geliştirdik. Bu 
ilişkileri bir adım daha ileri götürerek RDIF 
ile ortaklık kurmaktan ve Türkiye ile Rusya 
arasındaki yatırım ortaklığının güçlenmesine 
katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.” diyen 
Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her iki 
ülkede de ortak projeleri hayata geçirmemizi 
sağlayacak bu işbirliğinin, hem Rusya hem de 
Türkiye’yi daha güçlü kılacağına inancımız 
tam.”

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya 
Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su 
Kirill Dmitriev, “Rönesans Holding ile 
işbirliğimizi sürdürüyor olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. RDIF ve Rönesans Holding olarak 
Rusya’daki cazip projeleri değerlendiriyoruz. 
Bu süreçte, Rönesans Holding’in altyapı, 
inşaat, sağlık, enerji ve gayrimenkul 
geliştirilmesi alanlarındaki deneyim ve 
gücünden faydalanacağız. Rusya ve Türkiye’de 
ortak projeler yürütmekteki bağlarımız ve 
deneyimimizin, iki ülke arasındaki yatırım 
ortaklığının güçlenmesine önemli bir katkı 
sağlayacağını umuyoruz.” dedi.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak 
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CAPACITY’NİN MUHTEŞEM YAZ KAMPANYASI’NIN 
TALİHLİLERİ BELLİ OLDU

Kusursuz marka karmasıyla modanın nabzını 
tutarken, gerçekleştirdiği etkinliklerle de 

eğlencede sınır tanımayan Capacity Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi’nin “Tatile Capacity’e 
Gidiyoruz!” sloganıyla sunduğu muhteşem Yaz 
Kampanyası’nın talihlileri belli oldu.  Alışverişin 
Bakırköy’deki buluşma noktası olan Capacity 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, Milli Piyango 
İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar 
Dairesi Başkanlığı’nın 24.05.2016 tarih ve 
40453693-255.01.02-1358-4188 nolu izni ile, 1 
Haziran 2016 tarihinde saat 10:00’da başlayarak 
31 Temmuz 2016 tarihinde 22:00’a kadar süren 
muhteşem Yaz Kampanyası, 18 farklı çi�e 
unutulmaz tatiller kazandı. 

Maldivler’in bembeyaz kumlarından, masallar 
diyarı Fas’a…

Kampanya kapsamında; 1 çi� bembeyaz kumları, 
eşine rastlanmayan turkuaz suları ve sıcacık 
güneşiyle herkesin hayalini düşleyen cennet adası 
Maldivler’de sessiz, sakin ve huzur dolu bir tatil 
kazandı. Kampanyanın kazananlarından olan 
3’er çi�, Antalya’nın tatil cennetleri olan Belek, 
Kemer ve Lara’da 5 gece 6 gün sürecek, her şey 
dahil konaklama imkanı sunan bir tatil paketinin 
sahibi oldu. Şanslı 2’şer çi� ise; her köşesinde aşk 
ve tarihi iç içe yaşatan Avrupa şehirlerinden olan 
Roma, Paris, ve Barselona ile muhteşem renkleri 
ve kendine özgü coğrafi yapısıyla masallar 
diyarı bir Afrika şehri olan Fas’ta 3 gece 4 gün 
konaklamalı doyasıya bir tatilin tadına varma 
imkanı elde etti.

Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin havuz 
katında, 6 Ağustos 2016, saat 13.00’da noter ve 
Milli Piyango yetkilileri huzurunda, halka açık 
bir şekilde yapılan çekiliş sonucunda belirlendi. 

8730 Maldivler Gülşah Çongara 5985 Maldivler Zeynep Tamer
6238 Voyage Belek Otel Sinem Karataş 9877 Voyage Belek Otel Semra Ekşi
977 Voyage Belek Otel Semih Namık 10712 Voyage Belek Otel Gizem Argaç

6158 Voyage Belek Otel Nermin Özdağ 7940 Voyage Belek Otel Serdar Üreten
11535 Titanic Beach Lara Otel Erol Erden 3005 Titanic Beach Lara Otel Zeynep Oğuz
11156 Titanic Beach Lara Otel Damla Biçer 12073 Titanic Beach Lara Otel M.Fevzi Özdemir
2223 TitanicBeach Lara Otel Yasemin Gül Aydemir 13830 TitanicBeach Lara Otel Gözde Öztürk

13639 Rixos Sungate Otel Semih Dündar 541 Rixos Sungate Otel Nebahat Zofun   
3715 Rixos Sungate Otel Kemal Erdem 9694 Rixos Sungate Otel Gülçin Sarpel
6658 Rixos Sungate Otel Sedef Serçe 3575 Rixos Sungate Otel Müge Özgenel
1290 Paris Demet Altay 4838 Paris İlda Yıldız
1800 Paris Nazlı Deniz Alkan Tekin 9957 Paris Canan Ulusöver
7283 Barcelona Filiz Karabatak 4809 Barcelona Eşref Zeytinkaya

11111 Barcelona Berrin Eldem 7606 Barcelona Naime Algül

ASİLLER YEDEKLER
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15 TEMMUZ DEVLETİN YENİDEN İNŞASI İÇİN MİLAT OLACAK
15 Temmuz’un devletin yeniden inşası için fırsat ve milat olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Ekonomist Dr. Cemil Ertem, Türkiye’nin başarılı maliye ve para politikalarıyla 2017’de sermaye girişlerini 
artıracağını belirtti.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(TÜMSİAD)’nin düzenlediği Yeni Ufuklar 

başlıklı konferans serisinin ilk ayağında, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ekonomist Dr. 
Cemil Ertem, “Ekonomide Türkiye’nin Yeniden 
İnşası” konulu bir konferans verdi.

TÜMSİAD Genel Merkezi himayesinde 

TÜMSİAD İstanbul Şubesi tarafından Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Hasan 
Sert, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, 
TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı Soner Biber, 
TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile 500’e 
yakın iş adamı katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul 
Şube Başkanı Soner Biber, iş adamları olarak 
hede�erinin Türkiye’yi güç odağı ve söz sahibi 
haline getirmek olduğunu söyleyerek tam 
bağımsız ülke hedefi için üretmeye devam 
edeceklerini belirtti.

Millet devlet elele

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, 
“Gerçekleşen bu terör saldırısına karşı Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye’de 
millet ve devlet el ele çok büyük bir başarı elde 

etmiştir.” dedi. Darbe girişiminin üstünden birkaç 
ha�a geçtiğine ve Türkiye ekonomisinin halen 
dimdik ayakta olduğuna dikkat çeken Doğan, 
Türkiye’nin artık daha güvenilir bir yatırım 
limanı olduğunu ifade etti. Doğan, Türkiye’yi 
2023, 2053 ve 2071 hede�erinden hiçbir gücün 
geri döndüremeyeceğini de vurguladı.

Sıra dünyaya ekonomik darbe yapmakta

Milletvekili Dr. Hasan Sert ise 15 Temmuz’un 
artçılarının darbe gibi olmayacağını söyleyerek 
esas darbeyi halkın darbecilere karşı yaptığını 
ifade etti. Sert, şimdi bir darbe daha lazım 
diyerek sıranın Türkiye’nin tüm dünyaya 
gücünü gösterecek bir ekonomik darbe 
yapmakta olduğuna dikkat çekti. Tüm noktalara 
ihracatla ulaşılması gerektiğini ifade eden Sert, 
iş öğretecek, istihdam sağlayacak ekonomik 
destanlar yazmanın zamanının geldiğini 
vurguladı.

“15 Temmuz devletin yeniden yapılanması için 
milat”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ekonomist 
Dr. Cemil Ertem ise 15 Temmuz’u devletin 
yeniden yapılanması için fırsat ve milat 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
15 Temmuz’un sivil toplumun da yeni 

bir duyarlılıkla yeniden yapılanması ve 
kurumsallaşması için bir milat olduğunu 
açıklayan Ertem, sivil örgütler ve sivil 
yapılanmaların toplumun demokratik güvencesi 
olduğunun altını çizdi.

TANAP’ı engellemek ve PETKİM’i yok etmek 
istediler

FETÖ örgütünün ekonomiyi nasıl etkilemek 
istediğine dair Ertem şunları söyledi: “FETÖ’nün 
en ciddi yapılanmalarından biri Azerbaycan’da. 
Hazar-Şahdeniz kaynakları Azerbaycan’ın 
bağımsızlığı için çok önemli kaynaklar. TANAP 
ile bu kaynaklar taçlandığı zaman Türkiye-
Azerbaycan kardeşliği ekonomik olarak 
taçlanacak. Belki de bölgedeki en önemli 
ekonomik projelerden biri TANAP. Bu örgüt üst 
aklın yönlendirmesiyle bu projeleri önlemek, iki 
ülke kardeşliğine balta vurmak için en yoğun 
Azerbaycan’da örgütlendi. Örgüt, en etkin 
Azerbaycan’ın enerji şirketlerinde örgütlenmiştir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz’da açığa çıkmaması 
durumunda TANAP'ı engelleme, PETKİM’i yok 
etme gibi hede�eri olduğunu, PETKİM’in FETÖ 
tarafından adeta işgal edildiğini söyleyen Ertem, 
şu an PETKİM’in küresel şirket olma yolunda 
daha hızlı adımlar atacağını da belirtti.
Batılılara sağlam ekonomimizle cevap verdik
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Türkiye’nin 15 Temmuz’un hemen sonrasında 
2-3 milyar dolar döviz satarak bunun ekonomik 
direnişi de beraberinde getirdiğini söyleyen 
Ertem, Batılılar beklemese de 18 Temmuz’da 
İstanbul Borsası’nın açıldığını ve 15 Temmuz 
sabahındaki gibi başladığını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının da 
darbeyi desteklediğini söyleyen Cemil Ertem, 
anlaşmamız olmadığı halde Standard & Poor’s 
Türkiye’nin notunun düşürdü ki bu doğru 
değildi dedi. Ertem, sözlerine şöyle devam 
etti: “Standard & Poor’s bunun etkilemediğini 
görünce 1 Ağustos’ta, aynı metni aynı gerekçeleri 
tekrar uluslararası basına servis etti: ‘Biz not 
indirdik Türkiye ekonomisi çok etkilenmedi, 
bir daha ısıtıp servis edelim bakalım ne olacak?’ 
diye denediler herhalde. Bunlar, yapılan darbe 
tehdidinin arkasında durmak gibidir.”

15 Temmuz’u fırsata dönüştürmenin yolları

Cemil Ertem, 15 Temmuz’u nasıl fırsata 
dönüştürülebileceğine dair de açıklamalarda 
bulundu. Ertem, ekonomik reformların bu 
süreçte daha hızlı yapılacağına dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin 2016’dan başlamak üzere 
2017’de çok parlak bir görünüm sergileyeceğini 
ve 2017’den başlamak üzere Türkiye’ye sermaye 
girişlerinin artacağını kaydetti.

Getirilen vergi a�ının daha hakkaniyetli 
ve adil vergi sistemine geçişin başlangıcı 
olduğunu bildiren Ertem, yeni geliştirilecek 
para politikalarının da Türk Lirasının erimesini 
önleyecek nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

Varlık Fonu ile kaynakları iyi değerlendirme 
fırsatı

Türkiye’de mega projelerin bugüne kadar devlet 
kaynaklarına dokunulmadan, bütçe disiplinine 
zarar vermeden hayata geçirildiğini ve yap-işlet-
devret modelinin uygulandığını söyleyen Ertem, 
bu süreçteki tartışmaların da Varlık Fonu ile 
son bulacağını bildirdi. Ertem, Varlık Fonu’nun 
son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, 
Türkiye’nin kaynaklarını iyi değerlendiren, 
tasarru�arını anlamlandıran bir çalışma olacağını 
bildirdi.

İslami Finans ile tasarru�ar ekonomiye 
kazandırılacak

Ertem, İslami Finans’ın da gönül rahatlığıyla 
tasarruf yapılmasını sağlayacağını belirterek, faiz 
nedeniyle tasarru�arını değerlendirmeyenlerin 
ekonomiye kazandırılacağını belirtti. Türkiye’nin 
katılım bankacılığına girişinin daha önce 
engellendiğini ifade eden Ertem, bu süreçte 
İngiltere’nin katılım bankacılığında merkez 
olduğunu Malezya’nın yine öne çıktığını 

ancak şimdi Türkiye’nin iki kamu bankasında 
kurulan yapılanmayla hızla kendisini yukarıya 
taşıyacağını bildirdi.

Gümrük Birliği Anlaşması’na tadilat gerek

Türkiye’nin dünyadaki yeni ticaret haritalarında 
enerji ve ticaret koridorlarında merkez olacağını 
ifade eden Ertem, Gümrük Birliği anlaşmasının 
yeniden düzenlenmesinin ve tadilatının 

gerektiğine de dikkat çekti. Ertem, Türkiye’nin 
yurt dışındaki basına da kendisini daha iyi 
anlatması gerektiğini ve bu konuda sivil toplum 
kuruluşlarına çok önemli görevler düştüğünü 
belirtti.

Toplantı sonunda TÜMSİAD üyelerinin 
sorularını da yanıtlayan Ertem’e, konuşmasının 
ardından plaket takdim edildi.

Soner Biber Cemil Ertem Yaşar Doğan
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TEKZEN BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye'nin en yaygın yapı market zinciri Tekzen, yurtiçi ve yurtdışındaki 
mağazalarıyla büyümeye devam ediyor. Tekzen, Adana’da açtığı yeni 
mağazasıyla Akdeniz Bölgesi’ndeki mağaza sayısını 11’e, Türkiye genelinde ise 
112’ye yükseltti. Tekzen CEO’su Murat Gigin, 2016 sonuna kadar 6 yeni mağaza 
daha açacaklarını belirterek, “Ülkemize ve ekonomimize olan güvenimizle 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yıl yaklaşık %17 büyüyerek, 
ciromuzu 700 milyon TL seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek %100 yerli sermayeli 
yapı market zinciri Tekzen, mağazalaşma 

atağını hız kesmeden sürdürüyor. Müşterilerine 
kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunan Tekzen, 
112’nci mağazasını Adana Seyhan’da 5 Ağustos 
2016 tarihinde düzenlenen bir törenle hizmete 
açtı. Tekzen CEO’su Murat Gigin, Tekzen 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur 
Mertoğlu, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet 
Cem Kızılkaya, Mağazalar Kurulum Müdürü 
Hasan Şener Bilge, Operasyon Müdürü Ekrem 
Erol ve Bölge Müdürü Servet Şahin’in katıldığı 
açılış törenine adanalılar büyük ilgi gösterdi.

Tekzen CEO’su Murat Gigin açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 21 yıldır faaliyet 
gösterdikleri yapı market sektöründe büyümeye 
hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti. 

Yeni açılan mağaza ile yurt içinde 53 ilde 112, 
yurtdışında ise Romanya’da 2 ve Kıbrıs’ta 1 
mağaza olmak üzere toplam mağaza sayısının 
115’e ulaştığını söyledi. Türkiye’nin en yaygın 
yapı market zinciri olma unvanını korumayı 
sürdürdüklerini vurgulayan Murat Gigin, bu yıl 
içinde 6 mağaza açtıklarını, yıl sonuna kadar 
6 mağaza daha açarak yılı 12 yeni mağaza ile 
tamamlayacaklarını kaydetti.

“Ciromuzu 700 milyon TL seviyelerine 
çıkarmayı hede�iyoruz”

“Ülkemize ve ekonomimize olan güvenimizle 
yatırımlarımıza planlarımız doğrultusunda 
devam ediyoruz.” diyen Tekzen CEO’su 
Murat Gigin, 2016 sonunda yurtiçinde 118 
mağaza ile toplam mağaza sayısının 121’e 

çıkaracaklarını, toplam satış alanını ise 240 
bin metrekareye yükselteceklerini söyledi. 
Tekzen mağazalarında yıllık alışveriş adedinin 
10 milyona ulaştığını belirten Gigin, büyüme 
hızıyla ilgili hedef için de “2016’da yaklaşık 
%17 büyüyerek, ciromuzu 700 milyon TL 
seviyelerine çıkarmayı hede�iyoruz.” dedi.

Seyhan’da açılan mağaza ile Adana’daki 
mağaza sayısını ikiye çıkaran Tekzen’in 
toplam satış alanı da yurt genelinde 215 bin 
metrekareye ulaştı. Bin 608 metrekarelik 
alana sahip Adana Seyhan mağazasında; 
mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat 
ve tesisat malzemelerinden elektrik ve 
aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından 
evcil hayvan dünyasına kadar binlerce çeşit 
ürün yer alıyor.
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LOVELET OUTLET YAZ KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 4 mevsim 
outlet olma özelliğiyle giyimden ayakkabıya, 

ev tekstilinden, mobilyaya kadar her ihtiyacınızı 
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olarak 
indirimlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve 
kampanyalar ile de adından söz ettirmeye devam 
ediyor. 

Lovelet Outlet ’in yaza özel düzenlemiş olduğu 
“Yaz Kampanyası” AVM ziyaretçileri tarafından 
yoğun ilgiyle karşılandı. Kampanyada birçok plaj 
malzemesinden bisiklete, akülü arabadan gitara 
kadar birçok hediye yer alırken, 100 TL ve üzeri 
alışveriş yapan her ziyaretçi kampanyaya katılım 
sağlayarak buton oyunu ile hem eğlendiler hem 
de birbirinden güzel hediyeler kazandılar.

Alışveriş aşkının bitmediği, en uygun fiyata 
kaliteyi almak isteyenlerin uğrak mekânı Lovelet 
Outlet herkesi alışveriş keyfini yaşamaya davet 
ediyor.
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BİLİŞİM 500’DE TEKNOSA’YA 3 ÖDÜL BİRDEN
Türkiye’de bilişim alanında yapılan kapsamlı araştırmalardan biri olan 
“Bilişim 500”de TeknoSA’ya ödül yağdı. Bu yıl 17. kez düzenlenen Bilişim 
500 araştırması sonucunda hem Perakende Zinciri Ana Kategori dalında 
hem de Görüntü ve Ses Sistemleri kategorisinde birincilik ödülünü alan 
TeknoSA, Bilgi Teknolojileri kategorisinde ise ikincilik ödülüne layık 
görüldü.

Türkiye teknoloji perakendeciliği sektörünün 
lideri TeknoSA, bu yıl 17.si düzenlenen 

Bilişim 500 araştırması sonucunda 3 ödüle 
birden layık görüldü. BTHaber ve M2S Araştırma 
şirketi tarafından yapılan, "Türkiye'nin İlk 
500 Bilişim Şirketi" araştırmasının sonuçları, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey'in de katılımıyla 
gerçekleştirilen törenle açıklandı.

Türkiye bilişim sektörünün gelişimi ile ilgili 
birçok veriyi içeren, markaların performanslarını 
ölçme ve pazardaki konumlarını analiz etme 
fırsatı yakaladıkları Bilişim 500 araştırmasının 
sonuçlarına göre TeknoSA, hem Perakende 
Zinciri Ana Kategori dalında hem de Görüntü ve 
Ses Sistemleri Kategorisinde birinciliği kazanarak 
sektördeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu. 
Aldığı iki ayrı birincilik ödülü ile törene damga 
vuran TeknoSA, Bilgi Teknolojileri kategorisinde 
ise ikincilik ödülüne layık görüldü.

Ödüllerle ilgili değerlendirmesini paylaşan 
TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan 
“Türkiye’nin lider teknoloji perakende 
şirketi olarak tüketicilerin teknoloji ürün 
ve hizmetlerine kesintisiz erişmesi için 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 
Bu ödüller liderliğimizi pekiştirirken, 
önümüzdeki yıllarda da sektöre ve 
tüketicilerimize daha fazla değer sunma yolunda 
bize güçlü bir motivasyon sağlıyor.” diye konuştu.

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan
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FORUM GAZİANTEP SÜRPRİZLERLE DOLU

Forum Gaziantepliler Futbola Tepeden Baktı

Gazianteplilerin buluşma noktası ve şehrin gözde 
alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep, 
ziyaretçileri için yine eğlenceli ve sıra dışı bir 
etkinliğe imza attı. Forum Gaziantep’e kurulan 
Sanal Gerçeklik Parkuru hem futbol heyecanını 
yaşattı, hem de hızlı golcüleri ödüllendirdi. 
Etkinlik, mini futbol kalesinin bulunduğu 
özel alanda yapıldı. Etkinliğe kayıt yaptıranlar, 
futbol alanının kuşbakışı görüntüsünün naklen 
aktarıldığı sanal gerçeklik gözlüğünü takarak 
parkura girdi, alana yerleştirilen dubalardan 
slalom yaparak kaleye gol atmaya çalıştı. Oldukça 
eğlenceli dakikalara sahne olan etkinlikte, 
etkinliğe katılanların yaşadığı komik anlar 
izleyiciler tarafından kahkahalarla karşılandı. 
Her gün en kısa sürede gol atan 3 kişi ise, sürpriz 
hediyelerin sahibi oldu. 

Şans Kutusu ile Herkes Binlerce Hediye 
Kazanıyor

Forum Gaziantep'in yoğun ilgi gören Şans 
Kutusu kampanyası gazianteplilere kazandırmaya 
devam ediyor. Her ha�a, ha�a 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. 

Forum Gaziantep, trafikte de kazandırmaya 
devam ediyor

Forum Gaziantep, gazianteplilere kent trafiğinde 
de kazandırmayı sürdürdü. Forum Gaziantep 
ekibi, kırmızı ışıkta durarak çevresindeki 
araçlara hediye zarfı verdi. Zarfı açmadan 
Forum Gaziantep danışma ofisine gelen şanslı 
ziyaretçiler, birbirinden özel hediyeler kazanarak 
günün kazananı oldu. Forum Gaziantep, trafikte 
yaptığı sürprizlerle büyük beğeni topladı. 
Forum Gaziantep, önümüzdeki dönemde de 
ziyaretçilerine daha önce tatmadıkları eşsiz 
deneyimler kazandırmaya devam edecek.
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H&M SONBAHARDA ÜÇÜ YENİ ŞEHİR OLMAK ÜZERE 
YEDİ AÇILIŞ İLE TÜRKİYE’DE HEDEF BÜYÜTÜYOR

Kalite ve sürdürülebilir modayı en iyi fiyatla sunan, dünyanın en sevilen moda markalarından H&M, 
(Hennes & Mauritz AB.) 2016 Sonbaharda yeni ve mevcut şehirlerde yedi yeni mağaza ile büyüme 
hedeflerini istikrarlı adımlarla sürdürüyor. 

“Türkiye’deki büyümemiz konusunda vites 
yükselttik ve tüm planlamamızı güçlü bir büyüme 
üzerine kuruyoruz. Mevcut mağazalarımızın 
her birinin performansından çok memnunuz. 
Türkiye’nin her bir ilini potansiyel olarak 
gördüğümüzü daha önce de paylaşmıştık. 
Beklenmeyen şehirler ile müşterilerimizi 
şaşırtacağımızı, uzun zamandır gelişimizi 
bekleyen şehirlerdeki moda severler ile de 
en kısa zamanda buluşacağımızın müjdesini 
vermek isterim. Sonbahar’da üç yeni şehirdeyiz. 
Adana, Denizli ve Çorum. İstanbul Anadolu 
yakasında, Capitol AVM ve Novada Ataşehir gibi 
iki önemli noktada, Avrupa yakasında ise Axis 
AVM’de olmak üzere kısa süre aralağında yedi 
yeni mağaza açacağız.’’ diyor H&M Türkiye Ülke 
Müdürü �omas Coellner.

ÜÇ YENİ ŞEHİR

H&M’nin Adana’daki ilk mağazası H&M 
Optimum AVM’de 1 Eylül’de açılacak ve mağaza 
2,200 metre kare alana yayılıyor, Denizli’deki ilk 
H&M mağazası Aquamall AVM’de 8 Eylül’de 
açılacak ve mağaza 2,400 metre kare alanda. 
Çorum’daki ilk mağaza ise AHL Park AVM’de 
kasım ayında açılacak ve 2,700 metre kare satış 
alanından oluşacak.

BURSA VE İSTANBUL’DA YENİ 
MAĞAZALAR

H&M’nin Bursa’daki ikinci mağazası Anatolium 
AVM’de 13 Ekim’de açılacak ve mağaza 2,200 
metre alana yayılıyor. H&M, Anadolu yakası’nın 
en köklü alışveriş merkezlerinden bir tanesi 
olan Capitol AVM’de de ilk mağazasını açıyor. 
H&M Capitol AVM mağazası 8 Eylül’de açılacak 
ve mağaza 2,600 metre kare alana sahip. 
İstanbul’daki diğer açılışlar ise; 6 Ekim’de Novada 
Ataşehir AVM’de ve kasım ayında da H&M Axis 
AVM’de gerçekleşecek. Bu mağazalar da 2,000 m2 

alana yayılıyor.

H&M’nin yeni mağazaları, en yeni iç tasarımıyla 
müşterilere en iyi alışveriş deneyimini yaşatacak 
şekilde tasarlanıyor. Yeni sunum malzemeleri, 
ürün alanları ve müşterilere ilham vermesi 
için donanımlı H&M personeli tarafından 
kombinlenen ürünler moda severlere geniş 
alanlarda sunuluyor.

İSTİHDAM

H&M, Bursa mağazası ile 42, Adana mağazası ile 
55, Denizli mağazası ile 36, Çorum mağazası ile 
36, İstanbul’daki üç yeni mağazası ile ise tam 126 
kişiye istihdam sağlayacak. Sonbahar açılışları ile 
birlikte 259 kişiyi işe alacak olan H&M Türkiye 
yıl sonu itibariyle mağazaları ve dört ofisiyle 
3,000’den fazla personel ile operasyonlarını 
yürütecek. H&M Türkiye Ülke Müdürü �omas 
Coellner H&M’nin insanlara yatırım yapan bir 
şirket olduğunu aktararak “Türkiye’de açtığımız 
yeni mağazalar ile en önemli yatırımımızı 
insanlara yapıyoruz. Açtığımız her bir yeni 
mağaza, iş imkanı sağlayacağımız yeni gençler 
anlamına gelir. Her gittiğimiz şehirde dinamik 
ekipler kuruyoruz.’’ diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

H&M Grubu’nun satışları 2016 yılının ilk 6 
ayında global olarak %7 artış gösterdi. İkinci 
çeyrekte ise %5 artış kaydedildi. H&M ikinci 
çeyrekte KDV dahil satışlarını 46,874 milyon 
İsveç Kronu olarak açıkladı.

62 pazarda 4.000 mağazası bulunan şirket 2016 
finansal yılı içinde tüm dünyada 425 yeni mağaza 
daha açacak. Yıl bitmeden Porto Riko, Yeni 
Zelanda ve Kıbrıs da H&M pazarları arasına 
girecek.

Türkiye ise H&M’nin en hızlı büyüdüğü 
pazarlar arasında yer alıyor. H&M, 6 yıldır 
Ethisphere enstitüsü tarafından dünyanın en 
etik şirketleri arasında gösteriliyor. H&M, 
Global 100 Endeksine göre tekstil sektöründeki 
en sürdürülebilir şirket olurken, dünyanın en 
sürdürülebilir şirketleri listesinde de 20. sırada 
yer alıyor.

RAKAMLARLA H&M TÜRKİYE

2010 yılında Türkiye pazarına giriş yapan H&M, 
ilk mağazasını Forum İstanbul’da binlerce moda 
severin sabahın erken saatlerinde beklediği 
büyük açılış ile gerçekleştirdi. Her açılışı büyük 
coşkuyla gerçekleşen H&M, yılda %10-15 
büyüme ile mağazalar açarak hedefini Türkiye 
pazarında da sergilemektedir. 2015 yılında başta 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin pek çok 

farklı ilinde 14 mağaza açan H&M, şuan 51 
mağaza ile Türkiye’de moda severlere son modayı 
sunmaktadır. Sonbaharda açılacak 7 mağaza 
ile yıl sonunu 58 mağaza ile kapatacak ve ülke 
genelindeki personel sayısını da 3000’den fazla 
kişiye ulaştıracaktır.

Kadın, erkek, çocuk, gençler için Divided 
koleksiyonları, kozmetik için H&M Beauty, ev 
dekorasyon için H&M Home gibi pek çok farklı 
konsepti bünyesinde bulunduran H&M, büyük 
metrekarelerde mağaza açmayı hede�er. 2015 
senesinde yaklaşık 89.000 m2 mağaza alanı olan 
H&M, 2016 senesini 120.000 m2 mağaza alanı ile 
tamamlayacaktır.

2017 mağazalaşma fizibilitesini güçlü ve istikrarlı 
bir planlama ile gerçekleştirmeyi hede�eyen 
H&M, %10-15 global mağazalaşma büyümesini 
Türkiye’de de uygulayacak. Yeni yılda İstanbul 
ve farklı illerde amiral mağazalar da açmaya 
hazırlanan H&M, büyük şehirlerin yanı sıra 
Türkiye’nin farklı illerine de açılmaya büyük 
önem veriyor. 2015 senesinde yaklaşık 89.000 m2 
mağaza alanı olan H&M, 2016 senesini 120.000 
m2 mağaza alanı ile tamamlayacaktır.

Thomas Coellner
H&M Türkiye Ülke Müdürü 
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ATATÜRK’ÜN ANISINA YAPILAN DEV TABLO 
ÖDÜLLERİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Alışverişte ve eğlencede ''Tüm aile için ilk 
durak Maltepe Park'' söylemi doğrultusunda 

yoluna başarı ile devam eden Maltepe Park 
Alışveriş Merkezi, gerçekleştirdiği ‘’Bir Tablo Bin 
Fırça’’ projesini uluslararası 4 ödül ile taçlandırdı.

31 Ekim- 10 Kasım tarihleri arasında ''Atatürk'e 
verdiğiniz değeri göstermek için bir fırça darbesi 
de sizin olsun.'' sloganı ile gerçekleştirilen ve daha 
önce Hermes Creative Awards yarışmasından 
1 ödül ile onurlandırılan ''Bir Tablo Bin Fırça'' 
projesi, Stevie International Business Awards 
yarışmasında, 3 Bronz ve 1 Gümüş ödüle layık 
görüldü.

Stevie® Awards, iş dünyasının önde gelen saygın 
ödülleri arasında yer alan ve tüm dünya çapında 
bireysel ya da kurumsal, kamu ya da özel, kar 
amacı güden veya gütmeyen tüm katılımcıların 
başvurusuna açık bir ödül programı. Bu yıl 13.'sü 
düzenlenen Stevie® Awards, dünya çapında 60’tan 
fazla ülkeden 3 bin 700’ün üzerinde başvuru aldı.
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SURVIVOR 2016'NIN ŞAMPİYONU AVATAR ATAKAN İLK KEZ 
PALM CITY MERSİN AVM'DE SEVENLERİ İLE BULUŞTU

Hayranları Avatar Atakan’ı yakından 
görebilmek için etkinlikten saatler 

önce uzun kuyruklar oluşturdu. Söyleşi 
için sahneye çıkan Avatar Atakan ilk olarak 
kendisini Survivor şampiyonu yapan, oyları 
ve destekleri ile yanında olan sevenlerine 
teşekkür etti ve herkesten hakkını helal 
etmesini istedi. Palm City Mersin AVM’de 
sevenleri ile buluşmanın ve inanılmaz bir 
sevgi seli ile karşılaşmanın çok güzel bir 
duygu olduğunu söyledi.

Palm City Mersin AVM’de yoğun ilgi ile 
karşılaşan Avatar Atakan, kendisini örnek 
alan ve sporcu olmak isteyen çocuklarla, 
kendisine oğlum diye sarılan ve çocuklarım 
da senin gibi olur inşallah diyen anne ve 
babalarla ve onu destekleyenlerle bir araya 
geldi.

Söyleşinin ardından imza almak ve fotoğraf 
çektirmek isteyen hayranlarının yoğun ilgisi 
karşısında çok duygusal anlar yaşayan Avatar 
Atakan, hayatının en özel günlerinden birini 
yaşadığını söyledi ve bu coşkuyu kendisine 
yaşatan tüm sevenlerine teşekkür etti.

Çağan Atakan Arslan kimdir?

“Survivor Ünlüler ve Gönüller 2016”nın en sevilen 
yarışmacısı Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, 
ünlüler takımında gösterdiği performans ile 
rakiplerine ciddi oy farkı atarak şampiyon oldu.

Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan 27 Ağustos 
1989 yılında Sivas’ta doğdu. Spor hayatına 
Basketbol ile başlayan Atakan, 16 yaşında vücut 
geliştirmeye başlamış ve 17 yaşında dövüş 
sporlarıyla tanışmıştır. Çağan Atakan Arslan, 
2008 yılından itibaren kick boks ve Muay �ai 
milli takımlarında Türkiye’yi uluslararası arenada 
temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel 
müsabakalara çıkmaktadır. Profesyonel sporun 
dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de 
oynayan Atakan, modellik de yaparak kendini 
birçok dalda kanıtlamıştır.

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri, 
dünyanın Kickboks organizasyonlarından biri olan 
Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır. 2014 
yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını 
Glory 15 İstanbul’da Brezilyalı rakibi Jonatan 
Olveira ile yapmıştır.

Çağan Atakan Arslan’ın önemli başarıları:

Kickboks Türkiye Şampiyonu – 2007

WFFA Free Fight Avrupa Şampiyonu - 2009

Muay �ai Türkiye Şampiyonu -2010

Best Muay �ai Super Lig Şampiyonu – 2010

W.O.F. World O-Sport Federation Muay �ai 
Dünya Şampiyonu - 2010

IFMA Muay �ai Dünya Üçüncüsü - 2010

Muay �ai Türkiye Şampiyonu - 2011

Best Muay �ai Süper Ligi Şampiyonu - 2011

Muay �ai IFMA Dünya Şampiyonu - 2011

WMAO Dünya Şampiyonu - 2012

Muay �ai Süper Lig Şampiyonu - 2012

Muay �ai Türkiye Şampiyonu - 2012

Muay �ai Türkiye Şampiyonu - 2013

W.M.C Muay �ai Dünya Şampiyonu - 2013
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HOPİ’NİN SATIŞ VE PAZARLAMASI SERTAÇ ŞENER’E EMANET

Alışverişin app’i Hopi’nin Satış ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Şener oldu. 

Sertaç Şener, yeni görevinde pazarlama, dijital 
pazarlama, marka ilişkileri, CRM ve kampanya 
yönetiminden sorumlu olacak. Şener, Hopi’den 
önce Microso�’ta mobil cihaz satışından sorumlu 
genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İş hayatına 2000 yılında Nokia Türkiye’de 
başlayan Sertaç Şener, uzun yıllar Nokia’nın 
hem bölge hem Türkiye pazarlama ve satış 
ekiplerinde farklı görevlerde bulundu. 2010 
yılında Avea’da marka ilişkileri direktörü olarak 
çalışan Şener, 2011 yılında Nokia Türkiye’ye 
pazarlama direktörü olarak döndü. 2014 yılında 
Nokia Turkiye Genel Müdürü olan ve en son 
Microso�’ta mobil cihazlardan sorumlu genel 
müdür yardımcısı olarak görev yapan Şener, 
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve 
Siyaset Bilimi Bölümü mezunudur.

Sertaç Şener
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AİLE ŞİRKETLERİNİN GELECEK KUŞAK LİDERLERİ 
ÜÇ ALANA ODAKLANIYOR

Deloitte, ‘Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Gelecek Kuşak 
Araştırması 2016 Raporu’na göre aile şirketlerinin gelecek kuşak liderleri, 
büyümeye, yenilikçiliğe ve yönetim yapılarında profesyonelleşmeye 
odaklanıyor. Daha farklı bir liderlik tarzını benimseyen yeni liderler, 
risk alma konusunda daha istekliler. Şirketlerin %56’sında ise strateji 
değişikliği bekleniyor.

Deloitte, ‘Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi 
(EMEA) Gelecek Kuşak Araştırması 2016’ 

raporunu yayımladı. Araştırmanın sonuçları, 
Ocak-Nisan 2016 tarihleri arasında, Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu EMEA bölgesindeki 
19 ülkeden 92 katılımcıyla gerçekleştirilen yüz 
yüze görüşmeler ve analizler doğrultusunda 
hazırlandı.

Araştırmaya göre, yeni nesil aile şirketlerinde 
liderler; büyümeye, yenilikçiliğe ve 
yönetim yapılarında profesyonelleşmeye 
odaklanacaklarını belirtiyor. Bu şirketler aynı 
zamanda, eskiye nazaran daha farklı bir liderlik 
anlayışı benimsiyorlar ve risk alma konusunda 
daha istekliler. Katılımcıların yanıtlarına göre; 
ailenin kendine has karakterini korumak 
ve kuşaklar arası aktarımını sağlamak, aile 
değerlerini ayakta ve canlı tutmak temel unsurlar 
olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bölgedeki 
aile şirketlerinin birtakım değişimlerin eşiğinde 
olduğu, gelecek kuşak liderlerin atacağı adımları 
bekledikleri araştırmanın öne çıkan sonuçları 
arasında yer alıyor. Şirketlerin %56’sında ise bir 
strateji değişikliği bekleniyor.

Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri 
Direktörü Itır Soğancılar Gülüm, raporla ilgili 
olarak; “Süregelen ekonomik küreselleşme aile 
şirketlerini etkiliyor. Pek çok aile şirketi farklı 
ve yeni pazarlara açılmayı ya da hizmet ve 
ürün gamlarını genişletmeyi planlıyor. Görevi 
devralacak gelecek kuşak liderlerinin %80'i, aile 
değerlerine sahip çıkmak koşuluyla, aile-çocuk 
ilişkisi yerine kendilerini yetişkin konumuna 
koyarak, farklı bir liderlik yolu izlemeyi 
düşünüyor.” şeklinde konuştu.

Soğancılar, Türkiye özelinde ise şunları 
söyledi: “Pek çok ülkede aile sahipliğindeki 
şirketler ekonominin bel kemiğidir. Ancak bu 
durum Türkiye’de daha da önemli hale geliyor. 
Çeşitli kaynaklara göre Türkiye’de kurulan ve 
faaliyetlerine devam eden şirketlerin yaklaşık 
%90’ının aile şirketi olması ve ulusal gelirin 
yaklaşık %90’ının yine aile işletmelerinden 
gelmesi nedeniyle Türkiye ekonomisi için oldukça 

kritik bir rol oynuyor. Araştırma sonuçlarıyla 
paralel olarak, Türkiye’deki aile şirketlerinin 
gelecek kuşak liderleri, şirketlerin aile karakterini 
korumayı önemli bulmakla birlikte; yenilikleri 
daha yakından takip ediyor, kurumsallaşmaya 
ve profesyonelleşmeye daha çok önem vererek 
şirketlerin sürdürülebilirliklerine katkıda 
bulunmayı hede�iyor.”

Aile şirketleri, yenilikçiliği ilk üç öncelik 
arasına koysa da risklerden endişe ediyorlar

Aile şirketlerinin ellerinde gerekli kaynaklar 
olmasına karşın, risk almaya ve yenilikçiliğe 
kapalı olduğuna dair ortak bir algı söz konusu. 
Oysaki yeni nesil liderlerin hem kurumsal ve aile 
yönetim yapılarını değiştirebilecek hem de aile 
şirketinin devamlılığını garanti edebilecek, aile 
dışı yani profesyonel yöneticilerle çalışmaya çok 
daha açık oldukları belirtiliyor.

Araştırmaya katılanların %76’sı, yenilikçiliği ilk 
üç öncelikten biri olarak görüyor. Ancak yeni 

nesil liderler, yenilikçiliğin faydaları konusunda 
aile üyelerini ikna etmede zorlanabiliyorlar. Aile 
üyelerinin %60’ı yenilikçiliğin farkında, ancak 
sadece %40’ı yenilikçilikten kaynaklanabilecek 
riskleri almaya istekli olduğunu belirtiyor. Yeni 
nesil liderlerin %55’i, şirketlerinin rakiplerinden 
daha hızlı yenilik yaptığını, %51’i ise daha agresif 
bir risk yönetimi yaklaşımı planladıklarını ancak 
bunu kontrollü bir şekilde yapmak istediklerini 
ifade ediyor.

Aile karakteri halen önemini koruyor

Yeni nesil liderlerin karşı karşıya olduğu diğer 
zorluklar ise şirketi şekillendiren aile karakterini 
koruyabilmek, aile değerlerini yaşatmak ve 
gelecek kuşaklara iletilmesini sağlamak olarak 
öne çıkıyor. Ayrıca hale�ik planlamasının 
resmileştirilmesi de bir zorluk olabiliyor. 
Görevi devralacak aile üyelerinin %60’ı için bu 
süreç plansız bir şekilde ilerliyor. Ancak yine 
de katılımcıların yarısı için bu hazırlık süresi, 
aslında iş hayatı öncesinde başlamış oluyor.

Itır Soğancılar Gülüm
Deloitte Türkiye Kurumsal Risk 
Hizmetleri Direktörü
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NEXT LEVEL ALIŞVERİŞ MERKEZİ’Nİ POKEMONLAR BASTI

Duyulduğu ilk günden itibaren tüm dünyayı 
kasıp kavuran “Pokemon Go”, pokemon 

avcılarını buluşturmaya devam ediyor. GPS 
üzerinden oynanabilen oyun için ziyaretçilerine 
özel bir alan yaratan Next Level, her gün sabah 
dokuzdan akşam yediye kadar ziyaretçileri 
sınırsız bir şekilde Pokemon avlamaya davet 
ediyor. Alışveriş merkezi içerisine yerleştirilen 
ve Pokemon bulma ihtimalini 20 katına çıkaran 
Lure Module ile belirlenen noktalara yerleştirilen 
minik canavarlar sayesinde Next Level heyecanlı 
kapışmalara ev sahipliği yapacak.

1996 yılında Japon çizgi filmi olarak tanınan 
Pokemon, oyunu ile de büyük ilgi gördü. Kısa 
süre içerisinde indirilme rekoru kıran oyun 
ücretsiz olarak oynanabilmesi açısından da dikkat 
çekiyor. Telefon kamerası üzerinden oynanan 
gerçeklik oyunu 50 milyonun üzerinde kullanıcı 
tarafından oynanıyor.

ALISVERIS MERKEZI
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BAYRAM TATİLİNE RENK KATACAK PLAJ ÜRÜNLERİ DAGİ’DE
Bayram tatilini dört gözle bekleyenler Dagi’nin yenilenen 2016 plaj 
koleksiyonu ile sahillerde şık ve çarpıcı bir görünüme kavuşuyor. Dagi’nin 
koleksiyonunda yer alan plaj aksesuarları bayram tatili çantalarının 
vazgeçilmezi oluyor.

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim 
markalarından Dagi, yeni plaj koleksiyonuyla 

bayramda kadınları vücutlarına en çok yakışan 
modellerle buluşturuyor. Bu bayramda da 
görüntüsünden ödün vermek istemeyen kadınlar, 
tatil valizini hem tarzına hem de bedenine uygun 
bikini ve mayo modelleriyle tamamlıyor. 

Doğadan esinlenen koleksiyon
Dagi’nin 2016 plaj koleksiyonunda bulunan 
mayo, mayokini, bikini ve aksesuarlar güneşin ve 
denizin enerjisini plajlara yansıtıyor.  Çiçeklerin, 
tropikal desenlerin ve etnik baskıların hakim 
olduğu koleksiyonda yer alan hayvan efektleri ve 
taş işlemeleri farklı tarzlara hitap ediyor. Modern 
tasarımlarıyla dikkat çeken modeller sımsıcak 
turuncu, egzotik yeşil veya dinlendirici mavi 
gibi farklı renklerdeki tonlarıyla kadınların bir 
numaralı tercihi oluyor.

Bayram tatili için bavula alınması gereken 3 
model…

Dagi, her sene aynı bikini ve mayo modellerini 
giymekten sıkılanlara bayram tatili valizine 
girecek ve 3 farklı tarza hitap eden seçenekler 
öneriyor. Dagi’nin şehir desenli bikinisi uçuk 
mavi rengi ve yüksek beliyle bu yılın hit mayosu 

olmaya hazırlanıyor. Retro tarzını seven kadınlar 
bu bikiniyle adeta geçmişte bir yolculuğa 
çıkıyor.  Dagi’nin boyundan bağlı ve taş işlemeli 
mayosu farklılaşan tasarımıyla şıklığı ön planda 
tutan kadınlara hitap ediyor. Çapraz bağlarla 
tasarlanan derin sırt dekolteli mayo tasarımı ise 
etnik desenleri ve sımsıcak turuncu rengi ile bu 
sezonun trendlerini yakalamak isteyen kadınların 
favorisi oluyor.

Bayram tatilinin vazgeçilmezi plaj aksesuarları 
Dagi, 2016 plaj koleksiyonu tamamlayıcı 
aksesuarlarıyla kadınları deniz ya da havuz 
kenarına giderken ne giysem derdinden 
kurtarıyor. Yaz esintisini tende hissettirecek şifon 
plaj elbiseleri, pareolar ve pareo pantolonları 
rahatlık ve şıklığı aynı anda yaşatıyor. Seçilen 
desene uygun plaj kıyafet seçeneği ile Dagi, daha 
canlı bir yaz geçirmek isteyenlerin tercihi olacak.
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Nagihan Karadere kimdir diye sorsalar nasıl 
anlatırsınız?

16.02.1984’de Adana’nın Kadirli ilçesinde 
doğdum. Dört kardeşiz, üç erkek bir kız... Eski 
milli atletim. Hala aktif Türkiye rekortmeniyim... 
Evliyim, bir buçuk yaşında bir kızım var.

Spor hayatınız nasıl başladı? Katıldığınız 
önemli müsabakalardan ve aldığınız 
ödüllerden bahseder misiniz?

Spor hayatım ortaokulda başladı. Beden eğitimi 
dersinde öğretmenimin yanına gidip “Ben sporcu 
olmak istiyorum.” dedim. İlk önce beni voleybol 
takımına seçti. Ancak ben pek mutlu olmadım. 
Çünkü atlet olmak istiyordum. Koşmayı çok 
sevdiğimi ve çok başarılı bir koşucu olmak 
istediğimi dile getirdim. O zamanlar dersler 2 
saatti. Ders boyunca koştum. Öğretmen sözde 
izleyip puan verecekti. Bir süre beni izledi, sonra 
beni unuttu ve iki saat kadar koştum. Diğer ders 
başlayınca bırakmak zorunda kaldım. Beden 
eğitimi öğretmeni de o zaman gördü beni ve 
şaşkınlık yaşadı. “Sen hala koşuyor musun?” 
dedi. O an “Tamam seni takıma aldım!” dedi 
ve sporcu lisansım o ha�a çıktı. 1 ha�a sonra 
ilk defa yarıştığım okullar arası yarışmada 3. 
bir sonrakinde 1. oldum ve bu şekilde spora 
adım atmış oldum. Daha sonraki yıllarda 
Fenerbahçe’den teklif geldi ve orası ile anlaştım. 
İyi bir antrenör eşliğinde branşlaştım. 400 metre 
engelli ve 400 m’ye yöneldim. Kısa zaman sonra 
Milli Takım’a seçildim. Başarılarımdan bazıları 
şöyle; 2003 ilk Milli Takım yarışmamda 400metre 
engellide Gençler Balkan Şampiyonu oldum. 
Aynı yıl Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 
400 m engellide 1.lik, 400 m’de 2.lik aldım. 
Sonraki yıllarda da aynı başarılarım devam etti 
ve git gide artış gösterdi. 2006 Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası’nda 1.lik, 2007 Avrupa Kupası 
(Milli Takım) 400 m engellide 1.lik,  4x400 
m’de 2.lik aldım. Türkiye rekorunu 2008 Pekin 
Olimpiyatları B Barajı’nda kırdım. 2011’de 
Çin’de Dünya Üniversite Olimpiyatları’nda 
400 m engellide 3. 4x400metre de 2. oldum. 
Sonrasında olimpiyatları erken geçme (1 yıl 
önce ) geçme başarısı gösterdim ve Londra 2012 
olimpiyatlarının A barajını geçmiş oldum.  Aynı 
yıl 400 metre büyük bayanlar Türkiye rekorunu 
kırdım ve hala rekor bana aittir.

Sporun hayatımıza katkıları tartışılmaz  
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Sporun hayatımıza çok büyük katkıları var. Sağlık 
açısından, sosyalleşme açısından… Gençlere 
tavsiyelerim mutlaka bir sporla iç içe olmaları. 
Çünkü spor demek, disiplin ve sağlık demek. 
Spor her anlamda gençlere fayda sağlıyor, gerek 
sağlık açısından, gerekse gençlerimizi kötü 
ortamlardan ve kötü alışkanlıklarda koruyor. 
Sosyalleşmeyi ve farklı kültürleri yakından 
tanımayı sağlıyor.  Sporla ilgilenenler boş vaktini 
olumlu yönde harcıyor. Kendini geliştiriyor 

Mall&Motto’nun 
bu ayki konugu 

Nagihan Karadere 
sizler için 

sorularımızı 
yanıtladı.



yı    MALl&MOTTO

55

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 3

1.
Sa

yı
 /

 E
yl

ül
 2

01
6

hem ders bakımından hem de sporda kendi 
performansını geliştirici aktivitelerde ve 
araştırmalarda bulunuyor.

Hobileriniz nelerdir?

Hobilerim kitap okumak, müzik dinlemek, 
seyahat, spor yapmak doğa ile iç içe olmak.

Alışveriş yaparken nelere dikkat edersiniz? 
AVM’lere gider misiniz?

Alışveriş yaparken tarzıma uygun olup 
olmadığına ve indirimli zamanlara dikkat ederim. 
Alışveriş için sadece AVM’leri tercih ediyorum. 
Çünkü orada her şey mevcut. Aynı anda tüm 
ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Gerek yiyecek, 
gerek giyim, gerekse eğlence… AVM’lerde 
alışveriş yapmaktan büyük haz duyuyorum.

Survivor’a katılmaya nasıl karar verdiniz?

Survivor’a katılmaya başlarda pek cesaret 
edememiştim. Üniversite yıllarımda 
Ekrem Hocam vardı ve bana çok uygun 
olduğunu söylemişti. Ama hiç aklımdan bile 
geçirmemiştim. Sonrasında aynı hocayla 
yakın zamanda. O zaman kızıma hamileydim. 
Bana “Doğumu yap Survivor’a git çok başarılı 
olursun.” dedi. Ben de gülüp geçiyordum. Sonra 
eşime söyledi ama kale almadık. Sonra sonra 

benim üzerimde baya bir baskı kurunca belki 
ileride olabilir dedim. Öyle bağlantıya geçtik. 
Sonrasında da aileme danıştım, başta eşime… 
O da onay verince anneme ve kayınvalideme 
“Olur da gidersem kızıma bakar mısınız?” 
dedim. Onlar da “Sen kızını hiç düşünme, çok iyi 
bakarız. Gözün arkada kalmasın.” dediler. Ben 
de kabul ettim. Bu şekilde Survivor maceram 
başlamış oldu.

Survivor adası size neler kattı, neler öğretti?

Survivor adası bana çok şey kattı. Öncelikle 
insanlara güven duymamayı öğretti. Çok defa 
aynı kişiye güvendim ve hep darbe yedim o 
kişiden. Ben de ısrarla hep güvendim. Asla 
güven duyulmayacağını bir kez daha orada 
öğrendim. Ailemin ne kadar değerli olduğunu 
onlarsız bir hiç olduğumu anladım. Adada en 
ufacık şeylerin bile değerini anladım. Yemeğin, 
insanların, özellikle ve özellikle kendi içinde 
bulunduğum hayatın ne kadar değerli olduğunu, 
ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu ve her 
şeye sahip olduğumu orada anladım. Yemek 
konusunda, yani açlık konusunda inanılmaz 
derece çok zorlandım. Üç buçuk ay gece gündüz 
aralıksız mide ağrısı yaşadım ve psikolojik olarak 
çok zor günler geçirdim. Nimetin değerini 
zaten biliyordum ama orada yaşadığım açlığı, 
yokluğu, çaresizliği anlatmak mümkün değil. 
Tek aklımda kalan okyanusu izlerken balıklara 
dalan o kuşları gördüğümde hüngür hüngür 
ağladığımı hatırlıyorum. “Kuşlar bile bizden tok 
keşke onların yerinde olabilseydim.” dediğim çok 
olmuştur.

Sporcu kimliğinizin adada ne gibi faydaları 
oldu?

Sporcu kimliğimin adada çok faydasını gördüm. 
Her zaman çok akti�im miskinliği sevmeyen 

biriyim. Her fırsatta adaya katkı sağlayacak 
bir şeyler yapıyordum. Koca koca kütükleri 
ormandan bulup oturacak yerler yaptım. Yeri 
geldi aç kaldığımızda erkekler bile cesaret 
edemezken yardımsız bir şekilde Hindistan 
cevizi ağacına tırmanıp Hindistan cevizi 
topladım. 5 ay boyunca hiç kimsenin eline 
bakmadan kendi işimi hep kendim gördüm. 
Bildiğim kadarıyla Hindistan cevizi kırmasını 
bilmeyenler vardı. Hatta ve hatta gönüllü 
takımından erkekler beni adada çalışırken 
gördüklerinde; “Ya yeter artık git dinlen, 
bizim moralimizi bozuyorsun. Bizim kızlar 
sürekli yatıyor sen hep iş yapıyorsun.” diye 
sitemde bulunuyorlardı. Gelip bana kızların 
Hindistan cevizi bile kıramadıklarını, “Sen 
nasıl bir insansın her şeyi bu adada tek başına 
sen yapıyorsun.” diyorlardı. Ama ben severek 
yapıyordum. Orası benim yaşadığım yer ve 
ne gerekiyorsa fazlasıyla da yapıyordum. Ateş 
yakmak, odun toplamak, yemek yapmak vs... 
Ayrıca Survivor’da aç kalmak bir bakıma detoks 
yapmamızı sağladı.

Form tutmak adına en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz? Rutin bir programınız var mı?

Form tutmak adına yeme içmeme dikkat 
ediyorum. Sebze meyve ağırlıklı yiyecekleri 
tercih ediyorum. Tabii ki et olmazsa 
olmazlarımdan. Bununla birlikte hayatımdan 
sporu da eksik etmiyorum. Kendime mutlaka 
zaman ayırıyorum. Her gün olmasa da ha�anın 
3 günü mutlaka sporumu yapıyorum ve geç 
saatlerde yemek yeme alışkanlığım yok.

Bundan sonraki projeleriniz neler?

Sporla alakalı projelerde yer almak istiyorum ve 
bunun yanında oyuncu olmayı çok istiyorum.  
Teşekkürler...
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KOMŞUFIRIN’DAN GİRİŞİMCİLERE 
FİNANSAL YATIRIM ORTAKLIĞI FIRSATI

Doruk Group Holding’in yeni nesil fırıncılık markası Komşufırın, hayata 
geçireceği “Finansal Yatırım Ortaklığı” sistemiyle birlikte hem girişimcilerin 
ortalama 375 bin TL’lik yatırımla Komşufırın şubelerine %50 ortak olmasını 
sağlayacak hem de kısa süre içerisinde şube sayısını artırarak daha fazla kişinin 
Komşufırın lezzetleriyle buluşmasını sağlayacak.

Türkiye genelindeki 74 mağazasıyla birlikte 
halkımızı sevdiği lezzetlerle buluşturan 

Komşufırın, yeni finansman sistemiyle birlikte 
hem yurtiçi hem de yurtdışında şube sayısını 
yüksek oranda artıracak. 

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Komşufırın’ın 
yeni iş modelinde; markanın sağlıklı büyümeye 
devam etmesi hede�enmekte ve Finansal 
Yatırım Ortaklarıyla (FYO) beraber uzun yıllar 
sürecek, her iki tarafın da mutlu olacağı bir yapı 
hazırlanmaktadır.

74 şubesinde her ay 1 milyon, yılda da 10 
milyondan fazla misafiri ağırlayan Komşufırın, 
bilinen finansman modellerinden farklı 
olacak bu yapıya yıllardır edindiği tecrübe ve 
fırıncılıktaki ustalığının yanında operasyondaki 
mükemmeliyetçiliğini de entegre edecek.

Minimum yatırım riskiyle %50 ortaklık

Bu yeni iş modeliyle birlikte ortalama 375 
bin TL’lik yatırımla 80-100 m2’lik Komşufırın 

şubelerine %50 ortak olan girişimciler, 
Komşufırın’a yatırım finansmanı haricinde 
herhangi bir yatırım bedelinden sorumlu 
olmayacaklar.

Ayrıca Finansal Yatırım Ortaklığı sisteminde 
Komşufırın ve FYO’lar oluşacak karı da yarı 
yarıya paylaşırken 80-100 m2’lik aylık 80.000 - 
90.000 TL cirosu olan model fırın için tahmini 
kar marjı %15-20 seviyesinde hesaplanmaktadır. 

Finansal Yatırım Ortakları, lokasyon dahil 
önemli her türlü kararda ortak söz sahibi

Yeni açılacak şubelerinde Finansal Yatırım 
Ortaklarıyla yarı yarıya ortak olacak Komşufırın, 
fırınların günlük operasyonunu da yürütecek. 
Bu yeni iş modelinde Finansal Yatırım 
Ortaklarından ise yatırımın finansmanını 
üstlenmeleri beklenecek. 

Lokasyon dahil önemli her türlü kararda 
ortak söz sahibi olacak Komşufırın ve FYO’lar, 
yatırımın geri dönüşünde de ortak olacaklar. 

Yeni iş modeliyle birlikte 40 tane açılması 
planlanan yeni Komşufırın şubeleri için 
girişimciler, fyo@komsufirin.com.tr adresine 
mail atabilirler. 

İlk etapta Ankara ve batısındaki bölgeler 
hede�eniyor

FYO sisteminde ilk etapta Ankara ve batısında 
kalan bölge hede�enmekle beraber uygun 
koşullarda Türkiye ve Türkiye dışı her yer 
uygun görülmekte. Aday FYO’larla beraber, 
aday lokasyonla ilgili Komşufırın Emlak 
Bölümü’nün hazırladığı Emlak Değerlendirme 
Raporu incelenip, değerlendirmesi yapıldıktan 
sonra lokasyona karar verilecek. 

Doruk Group Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasip Gençer’in sektördeki 30 
yıllık deneyimiyle birlikte fırıncılık vizyonu 
şekillenen Komşufırın, yeni iş modeliyle 
birlikte marka değerini artırmaya ve her geçen 
gün daha fazla tüketiciye ulaşmaya devam 
edecek.
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ESER ŞEN,  MARİNTÜRK AVM’DE AVM MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Eser Şen MarinTürk Alışveriş ve Yaşam Merkezi 
AVM Müdürlüğüne atandı.

Profesyonel iş hayatına 2003 yılında Akmerkez 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘de Halkla 
ilişkiler ve Ar-Ge Sorumlusu olarak başladı. 2007 
yılına kadar Akmerkez Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. AVM Yönetim Ekibinde çeşitli 
pozisyonlarda görev aldı. Haziran 2016 sonuna 
kadar, 6 yıllık süre boyunca Yıldız Holding ve 
Boyner Holding’in ortak olduğu Starcity Outlet 
Center’da Operasyon Müdürü olarak görev yaptı. 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 
Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan 
Eser Şen, evli ve İngilizce biliyor. 2016 Temmuz 
ayı itibariyle, Yıldız Holding iştiraki olan 
MarinTürk Alışveriş ve Yaşam Merkezinde AVM 
Müdürü olarak görevine başladı.
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220 MİLYAR TL’LİK CİRO YARATAN MODERN PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİ
300’Ü AŞKIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE GİRİŞİMCİYLE

PERAKENDE TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU’NDA BULUŞACAK

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), 
“Perakende Teknolojileri Sempozyumu”nda 

bir kez daha Türkiye’nin en güçlü 
perakendecilerini teknoloji çözüm ortaklarıyla 
bir araya getiriyor. Sektöre yön veren trend 
ve yaklaşımlar kadar teknoloji firmalarının 
verimliliğe katkı sağlayan çözümlerinin de 
tanıtılacağı sempozyum, 300’ü aşkın üst düzey 
yönetici ve girişimcinin buluşmasına sahne 
olacak. KMD Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, 
içinde bulunduğumuz süreçte ekonominin 
daha da güçlenmesi için belirledikleri hede�er 
doğrultusunda ilerleyeceklerini ifade ederek, 
ekonomide önemli bir rol  üstlenen üyeleriyle 
birlikte çalışmalarını kesintisiz bir şekilde 
sürdüreceklerini açıkladı. Özpamukçu, bunun 
somut yansımalarından biri olarak sempozyumu, 
belirlenen tarihte gerçekleştirecek olmalarını 
gösterdi. 

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), 11 
Ekim 2016’da üçüncüsünü düzenleyeceği 
Perakende Teknolojileri Sempozyumu ile bir 
kez daha Türkiye’nin en güçlü perakendecilerini 
teknoloji çözüm ortaklarıyla bir araya 
getirirken, teknolojideki son gelişmelerin de 
takip edilebileceği bir platform oluşturuyor. 
Wyndham Grand Levent’te 14:00-19:30 
saatleri arasında düzenlenecek sempozyumda 
perakende ve teknoloji sektörlerinin önde gelen 
kuruluşlarından 300’ü aşkın üst düzey yönetici, 
girişimci ve uzman buluşacak. Sempozyumun 
yan salonunda, teknoloji firmalarının ürünlerini, 

çözümlerini ve uygulamalarını tanıtacakları bir 
sergi alanı da yer alacak.

11 Ekim 2016’da, Vodafone ana sponsorluğunda, 
Nebim, Obase ve SAP oturum sponsorluğunda 
gerçekleşecek bu büyük buluşmada her biri 
kendi kurumunda teknoloji konusunda ortaya 
koyduğu yeniliklerle perakende sektöründe 
trend yaratan ve yenilikçi girişimleriyle sektörde 
yeni kanallar açan yüzlerce isim bir araya 
gelecek. Gerçekleştirilecek panellerde, sektöre 
yön veren trend ve yaklaşımlar görüşülürken, 
tanıtım oturumlarında teknoloji firmalarının 
perakende sektörünün verimliliğine katkı 
sağlayan çözümleri tanıtılacak. KMD’nin 
üçüncüsünü düzenleyeceği Perakende 
Teknolojileri Sempozyumu’nda “Perakende 
Teknolojileri: Geleceği Netleştirenler, 
Vazgeçilmez İş Arkadaşları” ve “Optimizasyon: 
Daha Az Kaynak İle Daha Çok İş” oturumları 
yer alacak.

Bu oturumlarda KMD Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder 
Özpamukçu, Blesh CEO’su Devrim Sönmez, 
Google For Work Türkiye Ülke Müdürü Önder 
Güler, Invent Kurucusu Gürhan Kök, Nebim 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Demiroğlu, 
Obase Genel Müdürü Bülent Dal, Pisano 
Kurucusu Özkan Aykut Demir, XPlace Genel 
Müdürü Alper Türkay ve Watsons Türkiye 
Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu, görüşlerini 
paylaşacak olan perakendeci ve teknoloji çözüm 
ortağı firma yöneticileri arasında yer alacak.

KMD, cirosu 220 milyar TL’ye yaklaşan modern 
perakende sektörünün, gıda ve hazır giyim 
kategorileri dışında kalan alt kategorilerinin 
temsilcisi konumunda ve 65 milyar TL’lik 
ciroyu temsil eden üye yapısına sahip. 3.500 
satış noktasında 120 bin kişiye istihdam yaratan 
üye yapısıyla Türkiye’de perakende sektöründe 
en güçlü derneklerden biri olarak kabul edilen 
KMD, sayısı ve beklentileri her geçen gün artan 
tüketicilerin taleplerini karşılayabilmenin yanı 
sıra geleceğin dünyasında da ihtiyaç duyulan 
bilişim teknolojileri altyapısının, sayısı 65’i bulan 
tüm üyeler için sağlanması için 2012 yılında 
kuruldu. 

ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU; PERAKENDE 
YATIRIMLARI, TEKNOLOJİYİ TAKİP 
EDEREK SÜRECEK

Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder 
Özpamukçu, yaptığı açıklamada, öncelikle 
KMD’nin tüm üyeleriyle birlikte Türkiye’nin 
içinde bulunduğu süreçte ekonominin daha 
da güçlenmesi için belirledikleri hede�er 
doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerinin 
altını çizdi. Türkiye’ye yönelik darbe girişiminin 
halk ve devlet büyüklerinin yoğun çabalarıyla 
aşıldığını vurgulayan Özpamukçu, KMD’nin, 
bunu takip eden süreçte ekonomide önemli 
bir rol üstlenen üyeleriyle birlikte çalışmalarını 
kesintisiz bir şekilde sürdüreceğine dikkat çekti. 
Özpamukçu, bunun somut yansımalarından 
biri olarak, bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri 

Alp Önder Özpamukçu
KMD Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Koçtaş Genel Müdürü
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KMD Perakende Teknolojileri Sempozyumu’nun 
hede�endiği tarihten hiçbir sapma olmadan 
düzenlenecek olmasını gösterdi. Diğer yandan, 
geçen yıl Türkiye’nin hemen her şehrinden 300 
üst düzey yönetici ve uzmanın buluşmasına 
sahne olan sempozyuma, büyük bir ilgi 
olduğunu da vurgulayan Alp Önder Özpamukçu, 
açıklamalarına şu sözlerle devam etti: 

“Teknoloji, yaşamın her alanında olduğu gibi 
işlerimizin işleyişinde de bir vazgeçilmez. 
Tüketici davranışlarında, süreçlerimizde, bizi 
düzenleyen mevzuatta sürekli bir değişim varken 
teknolojimizin de gelişmesi, değişmesi ve yeni 
yatırımlara girmemiz kaçınılmaz oluyor. Burada 
önemli olan ihtiyaçlarımızı tam olarak tespit 
edip geleceği de öngörerek optimum maliyetle 
en faydalı teknoloji yatırımını yapabilmek. Buna 
karar verebilmek için de tüm gelişmeleri takip 
ederek, Perakende Teknolojileri Sempozyumu 
gibi etkinliklerimizde tüm paydaşlarımızla bir 
araya gelerek bilgilerimizi güncel tutmalıyız. 
2016 yılı zor bir yıl oldu, ancak tüketicimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlarımızı daha 
verimli hale getirerek yolumuza devam ediyoruz. 
Bu yolda, teknolojiden her geçen gün daha da 
çok faydalanacağımız kesin.”

TEKİN ACAR: TEKNOLOJİ KADAR BİLGİ 
PAYLAŞIMI DA ÖNEMLİ

KMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkanı 
Tekin Acar, tüketici güveninin doğrudan takip 
edilebildiği perakende sektörünün sıkıntılı 

dönemlerde bile yatırımlarına devam ettiğini 
belirterek, “Yatırımlarımızı markamızın 
konumunu korumak ve tüketicimize en 
hızlı şekilde ulaşmak için, bununla beraber 
maliyetlerimizi de dengeleyecek şekilde 
yapmak zorundayız. Perakende, sadece ürün 
alıp satmaktan ziyade içinde aslında birçok 
matematiği olan bir sektör. Süreçlerimizi 
yönetirken bu matematiği yerinde kullanıp 
sıkıntıya düşmemek için mutlaka teknolojiden 
faydalanıyoruz. Bununla beraber, yoğun 
rekabetin yaşandığı sektörümüzde aynı zamanda 
bilgi paylaşımını da sağlayan Perakende 
Teknolojileri Sempozyumu gibi etkinlikler, 
gelişimimizde önemli rol oynuyor.” dedi. 

AHMET ŞÜKRÜ YANIKOĞLU: YERLİ 
FİRMALARIMIZ DA TEKNOLOJİ 
ARENASINDA BOY GÖSTERMELİ

KMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Watsons Genel 
Müdürü Ahmet Şükrü Yanıkoğlu da rekabette 
üstünlük sağlamanın yolunun tüketiciyi 
zamanında anlayarak süreçleri iyi yönetmekten 
geçtiğine değinerek, “Yönetimde en önemli 
yardımcımız yetişmiş insan kaynağımız 
ve tabii ki doğru teknolojiyi kullanmamız. 
Doğru uygulanmış teknolojik çözümler, 
sektörümüzün sıkıntılı dönemleri aşmasında, 
ayakta durmasında ve yatırımlarına devam 
etmesinde büyük önem taşıyor. Bu çözümlerin 
yerli firmalarımız tarafından geliştirilmiş olması 
da hem ekonomik olarak fayda sağlıyor hem de 
ülkemizin teknoloji arenasında öne çıkmasını 
sağlıyor.” dedi.

ERKMEN ONBULAK: UYGULAMA 
ÖRNEKLERİNİ GÖRMEK, KARAR VERME 
SÜRESİNİ KISALTIYOR

KMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Zorluteks 
Tekstil Genel Müdürü Erkmen Onbulak ise 
Perakende Teknolojileri Sempozyumu’nun 
teknolojik yenilikleri keşfetme ve uygulama 
örneklerini birebir inceleme olanağı yaratması 
bakımından öne çıktığını vurguladı. Onbulak 
sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojinin hızlı 
değişimiyle birlikte her geçen gün yeni bir 
çözüm alternatifiyle karşılaşıyoruz. Ancak 
bu teknolojiler maliyetli ve geri dönüşü 
uzun yatırımlar olabiliyor. Yerli ve üstelik 
uygulamasının da test edildiği çözümleri 
dinlememiz karar verme aşamasında bize büyük 
fayda sağlıyor. Yine perakende sektöründeki 
önemli oyuncular tarafından deneyim edilmiş 
çözümleri görerek, firmalar arasında deneyim 
ve bilgi paylaşımının sağlanması da etkinliğin 
yarattığı önemli fırsatlar arasında.”

Tekin Acar
KMD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Tekin Acar Cosmetics 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Şükrü Yanıkoğlu
KMD Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Watsons Genel Müdürü

Erkmen Onbulak
KMD Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Zorluteks Tekstil Genel Müdürü



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 3

1.
Sa

yı
 /

 E
yl

ül
 2

01
6

60

ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTEN 5 NEDEN
Gram altın fiyatları 132.23 seviyesine 

yükselerek yeni bir rekor kırdı. Petrol 
fiyatlarında düşüş yaşanırken başta altın 
olmak üzere emtia tarafında yükseliş olduğunu 
görüyoruz. Altın fiyatları yılbaşından bu yana en 
çok kazandıran emtia olurken pozitif görüntüsü 
devam ediyor. Peki altın neden yükseliyor? İşte 
o 5 neden… Destek Yatırım Menkul Değerler 
Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör analiz etti…

1-)Brexit Etkisi

İngiltere’nin Avrupa bölgesinden ayrılması 
sonrası piyasaların güvenli varlıklara olan 
talebini yükseltmesi sonrası gelişmiş ülkelerin 
tahvillerinin faiz oranı rekor düşük seviyelere 
gerilerken, altın fiyatları getiri arayışından dolayı 
ön plana çıkmayı başardı.

2-) FED ’in faiz artış ihtimalinin azalması

FED, temmuz ayı toplantısında eylül ayında 
olası bir faiz artışını açık kapı bıraksa da 
toplantı sonrası ABD’den açıklanan veriler ve 
FED üyelerinin konuşmaları sonrası bu ihtimal 
oldukça azaldı. ABD’de büyüme rakamları 
beklentilerin oldukça aşağısında yılın ikinci 
çeyreğinde % 1,2 artış göstermesi ve FED 
üyesi Dudley’in eylül ayında faiz artışının 
erken olabileceğini ifade etmesi sonrası altın 
fiyatları yükselişlerinin hızlandırdı. FED vadeli 
kontralarına göre FED’in eylül ayında faiz artışı 
ihtimali %10 seviyelerine kadar geriledi. Küresel 
piyasalarda güvenli varlıklara olan talebin 
yükselmeye devam etmesi ve altın fiyatlarını 
desteklemeyi sürdürebilir.

3-) Küresel büyüme endişelerinin yeniden 
gündeme gelmesi

Merkez Bankalarının yanı sıra küresel büyüme 
endişelerinin yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. 
Başta Japonya ve İngiltere’nin büyüme 
oranlarında yaşanan yavaşlama güvenli varlıklara 
olan talebin yeniden yükselmesinde etkili oluyor. 
Brexit sonrası İngiltere’den açıklanan verilerin 
hızlı düşüş göstermesi ve IMF’nin küresel 
büyüme tahminin azaltması altın fiyatlarının 
yükselmesinde etkili oldu.

4-) Japonya Merkez(BOJ) Bankası’nın ılımlı da 
olsa genişleyici adımlar atması

Öte yandan FED ve Brexit etkisinin yanı 
sıra Japonya Merkez Bankası’nın varlık alım 
programını değiştirmemesi ancak ETF alım 
miktarını yükseltmesi altın fiyatlarını bir miktar 
destekledi. Japonya’da düşen tahvil faiz oranları 
sonrası altın fiyatlarına olan talebin yükseldiğini 
ifade edebiliriz.

5-) Avrupa’daki bankacılık sektöründe yaşanan 
küçük çaplı krizin büyüme ihtimalinin olması

Aynı zamanda Avrupa’da bankacılık sektöründe 
yaşanan küçük çaplı krizin büyüme ihtimali 
endekslerin olumsuz etkilenmesine neden 
oluyor. Stres testinden bankalar başarıyla geçse 
de İtalyan bankaların sermaye sorunu yaşaması 
ve Deustche bankın Stoxx 50 endeksinden 
çıkarılması endeksleri olumsuz etkiledi.

Gram Altın'da Tarım Dışı İstihdam Takip 
Edilecek

Bu 5 maddenin tamamı güvenli varlıklara olan 
talebin yükselmesinde etkili oldu denebilir. Bu 
konjonktürde baktığımızda altın fiyatları, 1335 
dolar seviyesinin üzerinde kalabilmesi halinde 
yeniden 2016 yılı zirvesi olan 1375 seviyesi 
test edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi halinde 
ons bazında 1400 Dolara doğru bir hareket 
başlayabilir. Gram altın fiyatlarında ise yeni 
rekor gerçekleştiğini görüyoruz. Ons altının 
yükselişi ve TL görüntüsü gram altın fiyatının 
135- 140 bölgesine doğru yönelmesine neden 
olabilir. Ancak, açıklanacak olan tarım dışı 
istihdam rakamları FED’in faiz artış sürecini 
doğrudan etkileyebileceği piyasalarda yeni 
fiyatlamaların oluşmasına neden olabilir.
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MİNİKLER OKUL HAZIRLIKLARINI AKBATI’DA YAPIYOR

Akbatı AVYM, eylül ayı çocuk etkinlikleriyle minikleri eğlenirken, el becerilerini 
geliştirmeye ve yaratıcılığa davet ediyor. Birbirinden keyifli etkinlikler, eylül 
ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar, 14:00-16:00 saatleri arasında çocuklarla 
buluşuyor.

Akbatı AVYM, eylül ayı çocuk etkinlikleriyle 
minik ziyaretçilerinin gelişimine katkı 

sağlarken eğlendirmeye devam ediyor. Minikler, 
okul için gerekli tüm hazırlıklarını Akbatı 
AVYM’nin keyi�i etkinliklerinde yapıyor. 3 
Eylül’de de�er çantası yapacak olan minikler, 4 
Eylül’de “Bez kalemlik boyama yapıyoruz”, 10 
Eylül’de “Kitap ayracı ve kalem süsü yapıyoruz”, 
11 Eylül’de “De�er kabı yapıyoruz” etkinlikleri ile 
okul hazırlıklarına başlayacak.

17 Eylül’de masaüstü kalemlik yapacak olan 
minik ziyaretçiler, 18 Eylül’de “Okuma minderi 
yapıyoruz”, 24 Eylül’de “Not de�eri yapıyoruz”, 25 
Eylül’de ise “Not panosu yapıyoruz” etkinliğine 
katılacak.

03 Eylül / 14:00-16:00 
De�er çantası yapıyoruz

04 Eylül / 14:00-16:00
Bez kalemlik boyama yapıyoruz

10 Eylül / 14:00-16:00
Kitap ayracı ve kalem süsü yapıyoruz

11 Eylül / 14:00-16:00
De�er kabı yapıyoruz

17 Eylül / 14:00-16:00
Masaüstü kalemlik yapıyoruz

18 Eylül / 14:00-16:00
Okuma minderi yapıyoruz

24 Eylül / 14:00-16:00
Not de�eri yapıyoruz

25 Eylül / 14:00-16:00 
Not panosu yapıyoruz

Akbatı AVYM Eylül programı



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 3

1.
Sa

yı
 /

 E
yl

ül
 2

01
6

62

KASAPDÖNER’İN BÜYÜMESİ HIZ KESMİYOR

Türkiye’nin en sıradışı döner markası 
KasapDöner, son şubesini Antalya 

Manavgat’ta açarak restoran sayısını 45’e 
yükseltti. “Hamburger çocuklarına döner 
yedirmeye geliyoruz!” sloganıyla yola çıkan 
KasapDöner, İzmir ve Bodrum’dan sonra yaz 
aylarının vazgeçilmezi olan Manavgat’ta da döner 
severlere en iyi döneri sunmak için yerini aldı.

ÖZÜRÜN: “HEDEFİMİZ 2016 SONUNA 
KADAR 65 ŞUBE”

KasapDöner markasını bünyesinde bulunduran 
Global Restoran Yatırımları A.Ş.’nin Genel 
Müdürü Bahar Özürün ise, KasapDöner başta 
olmak üzere tüm markaları ile büyümeye devam 
edeceklerini belirterek ‘2016 bitimine kadar 65 
şubeye ulaşmayı hede�iyoruz.” diye konuştu. 

Antalya Manavgat KasapDöner: Yukarı Pazarcı 
Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi Manavgat-
Antalya- 0242 746 21 10-11

Bahar Özürün
Global Restoran Yatırımları 

A.Ş. Genel Müdürü
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KOZZY’DEN DEV KAMPANYA
Kozyatağı’nda alışveriş ve etkinlik faaliyetlerini bir arada sunan Kozzy 
Alışveriş ve Kültür Merkezi dev bir kampanyaya imza atıyor. Misafirlerine 
otomobilden akıllı telefona kadar birbirinden cazip hediyeler kazanma 
fırsatı sunan Kozzy, yeni kampanyası ile çok konuşulacak.

Alışveriş ve kültür sanatı bir arada sunan 
İstanbul Anadolu yakasının köklü alışveriş 

merkezlerinden Kozzy Alışveriş ve Kültür 
Merkezi, düzenlediği yepyeni kampanya ile 
ziyaretçilerini hediye yağmuruna tutuyor. 8 
Ağustos – 7 Kasım 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek çekiliş kampanyası ile 
birbirinden özel hediyeler, Kozzy ziyaretçilerinin 
olacak.

Bir kişi Fiat EGEA’nın sahibi olacak

Kampanya süresince Kozzy Alışveriş ve Kültür 
Merkezi’nde bulunan tüm mağazalardan 125 
TL ve katlarında alışveriş yapan herkes her 125 
TL’lik alışverişi için bir çekiliş şansı kazanacak. 
Kampanya tarihleri arasında, yaptıkları 
alışverişlerin faturalarını AVM içerisindeki 

kampanya bankosuna getirerek ücretsiz olarak 
verilen Kozzy Club Üyelik Formu’nu dolduran 
18 yaş üzerindeki herkes, kampanyaya katılmaya 
hak kazanacak.

Kampanya sonucunda 1 adet Fiat EGEA HB 
Urban Plus 1.4 FİRE 95 HB araç, 1 adet Samsung 
Galaxy S7 akıllı telefon , 1 adet Samsung Galaxy 
TabE, 1 adet Samsung Led TV ve 1 adet Canon 
Powershot fotoğraf makinesi, 1 adet Dyson V6+ 
elektrik süpürgesi, 1 adet Dyson E DC33C Origin 
elektrik süpürgesi Kozzy ziyaretçilerine hediye 
edilecek.

Kozzy’nin dev kampanyasının kazananları, 
18 Kasım 2016 tarihinde Kozzy AVM’de Milli 
Piyango İdaresi huzurunda yapılacak çekilişle 
belirlenecek.
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UYKUNUN EN LÜKS HALİ, ŞİMDİ %35 İNDİRİMLİ!
İtalya’nın dünyaca ünlü yatak markası By Tonino Lamborghini, yeni nesil uyku deneyimini şimdi %35 indirimle sunuyor. 
Günümüz araç teknolojisinin aerodinamik özellikleri ön plana alınarak Lamborghini’nin test laboratuvarlarında Türk 
insanın fiziksel yapısına uyumlu olarak tasarlanan yataklar, sahip olduğu özel kumaş ve dolgu malzemeleri sayesinde 
kullanıcılarına sağlıklı bir uyku vaad ediyor. Markanın avantajlı fiyat kampanyası, tüm tek ve çift kişilik yataklar ile yastık 
grubu ürünlerde geçerli olacak.

Giyim ve aksesuardan mobilyaya kadar 
farklı pek çok özel ürüne adını veren By 

Tonino Lamborghini, yeni nesil lüks yataklarını 
ise Türkiye’de Yatcop güvencesiyle 120 farklı 
noktada satışa sunuyor. Memory Foam özelliğe 
sahip hafızalı yeni nesil yataklar, uyku sırasında 
bedenin her noktasını sarıp, bütün vücut 
kıvrımlarını doldurarak rahat ve huzurlu bir 
uyku sağlıyor. Vücutta basınç alanı oluşturmadığı 
için, havada yatıyormuş hissi uyandıran yaysız 
yataklar, manyetiklenmeyi engelleyen kumaş ve 
dolgu malzemeleri sayesinde de stresin önüne 
geçiyor. Ürünlerin, nefes alabilen yapısı ise 
kullanıcılarına, özellikle sıcak yaz gecelerinde 
serin rüyalar sunuyor.

Lüks bir uyku deneyimi yaşamak isteyenler, 
tam 12 yıl garantili By Tonino Lamborghini 
yataklarına, düzenlenen kampanya ile yaz 
dönemi boyunca 1.290 TL’den başlayan 
indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor. By Tonino 
Lamborghini yatakları ve satış noktaları hakkında 
detaylı bilgi için, www.yatcop.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
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ÖZDİLEK CENTER LEED GOLD SERTİFİKASI ALDI

AVM, otel ve iş merkezi gibi birçok farklı 
konsepti bünyesinde barındıran Özdilek Center, 
sürdürülebilirlik ilkesini tüm iş süreçlerine 
entegre ettiğini bir kez daha kanıtladı. Amerikan 
Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 7 
farklı kategoride değerlendirilen Özdilek Center, 
LEED Gold Sertifikası alarak, sektördeki farkını 
ortaya koydu.

Özdilek Center, tüm iş süreçlerine entegre 
ettiği sürdürülebilirlik çalışmalarıyla çevreye 
olan hassasiyetini bir kez daha gözler önüne 
serdi. Özdilek Center, Amerikan Yeşil Binalar 
Konseyi (USGBC) tarafından 7 farklı kategoride 
gerçekleştirilmesi istenen standartları başarıyla 
tamamlayarak LEED Gold Sertifikası almaya hak 
kazandı.

Günümüzde yapılan araştırmalar, dünyadaki 
enerji tüketiminin yaklaşık %40’ının, su 
tüketiminin ise yaklaşık %30’unun binalardan 
kaynaklandığı ortaya koyuyor. Bu nedenle tüm 
iş dünyası daha az kaynak tüketen, daha verimli, 
daha yaşanabilir çevre dostu binalar dizayn 
ederek sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak 
için çalışmalar yürütüyor.

“Son kullanıcıya daha temiz bir ortam 
bırakılması hede�enmektedir.”

Çevre dostu binaların sadece enerji ve su 
tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin 
sağlığına ve konforuna büyük önem verdiğini 
belirten Özdilek Center Müdürü Şadi 
Aşıroğlu, “Çevre dostu binalar tasarlanırken 
iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık 
yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan 
sağlığını direkt etkileyen unsurlar göz önünde 
bulundurulmaktadır. Ayrıca bina inşaatlarında 
kullanılan yöntemlerle son kullanıcıya daha temiz 
bir ortam bırakılması hede�enmektedir. Ve hatta 
araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan 
veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha 
az hastalandıkları ve çalışma performanslarının 
daha yüksek olduğu görülmektedir.” dedi.

İ S T A N B U L

Aşıroğlu: “Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde 
kaliteden ödün vermedik.”

LEED sertifikasının binaların kanun ve 
yönetmeliklerden daha öteye gidilerek 
tasarlanmasını sağladığının altını çizen 
Aşıroğlu, “Özdilek Center projesi Amerika 
Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından 
geliştirilen dünyada en yaygın kullanılan 
yeşil bina değerlendirme ve sertifikasyon 
sistemi olan LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Çekirdek ve Kabuk 
(Core & Shell) derecelendirme sisteminde 
belirtilmiş çevre şartları ve performansı 
karşılamak üzere tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 

Sürdürülebilir Arazi, Su Verimliliği, Enerji ve 
Atmosfer, Malzemeler ve Kaynaklar, İç Mekan 
Yaşam Kalitesi, İnovasyon ve Yerel Önem Sırası 
gibi 7 farklı kategoride gerçekleştirilmesi istenen 
standartları başarıyla tamamlayan Özdilek 
Center, değerlendirme süreci sonunda LEED 
Gold sertifikası almaya hak kazanmıştır. Biz 
Özdilek Center olarak kurumsal değerlerimizi 
belirlerken, firmamızı, sektörü ve kentimizi 
ileriye taşıyacak maddeler ortaya koyduk. Bu 
kapsamda bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 
tüm projelerde kaliteden ödün vermedik ve tüm 
iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla 
gerçekleştirdik. Bunun geri dönüşlerini aldığımız 
için çok mutluyuz.”

Şadi Aşıroğlu
Özdilek Center Müdürü
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MANKENLER DARBEYE KARŞI YÜRÜDÜ
Marka ve Stil Danışmanı Burçak Ilıman, Miss Ayshe için hazırladığı ilk koleksiyonuyla moda severlerin karşısına 
çıktı. Ramada Airport Encore Hotel’de gerçekleştirilen defilede Miss Ayshe by Burçak Ilıman imzalı tasarımların 
yanı sıra Türk bayraklı özel kıyafetlerle de 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. Modaseverlerin büyük 
beğeni ile takip ettiği Miss Ayshe By Burçak Ilıman koleksiyonun lansmanında sanat ve iş dünyasından birçok 
ünlü isim ağırlandı.

25 yıllık ihracat deneyimine sahip olan ve 
global bir moda markası olma vizyonuyla 
yatırımlarına devam eden Miss Ayshe, kadınlara 
özel koleksiyonlar sunmak için yeni işbirliklerini 
hayata geçiriyor. İhtişamlı bir lansman ile moda 
severlerle buluşan Miss Ayshe By Burçak Ilıman 
imzalı tasarımlar izleyenlerden tam not aldı. 
Ramada Encore Airport Hotel’de gerçekleşen 
lansman sanat ve iş camiasından birçok isim 
ağırlandı.

Darbeye karşı gerçekleştirilen defile hakkında 
açıklama yapan Marka ve Stil Danışmanı Burçak 
Ilıman: “ 15 Temmuz günü, ülkemiz çok büyük 
bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Millet iradesine 
yönelik acımasız bir darbe girişimi gerçekleşti; 
ancak milletimiz hem vatanına hem bayrağına 
hem de ülkemizin geleceğine canı pahasına 

sahip çıktı. Göğsünü tanklara siper etti. 237 
şehidimiz var, binlerce gazimiz. Hem üzüntüyü 
hem de gururu bir arada yaşadık. Bugün ise 
gerçekleştirdiğimiz defilede şehitlerimizi 
anmamamız; kanlı darbe girişimini unutmamız 
mümkün olamazdı. Konseptimizi bu nedenle 
‘Mankenler darbeye karşı yürüdü’ olarak 
belirledik. Bu vesileyle şehitlerimize tekrar 
Allah’tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı; 
yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.” diye 
konuştu.

Miss Ayshe’nin sahibi Ayşe Yıldırım ise defile 
öncesi, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan 
sonra biz değil koleksiyonumuz konuşacak.’’ dedi. 
Yıldırım, moda severlerin, 2016-2017 Sonbahar-
Kış kreasyonuna gösterdiği ilgiden de büyük 
memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Haberler /  MALl&MOTTO

67

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 3

1.
Sa

yı
 /

 E
yl

ül
 2

01
6

VIAPORT’UN ÜÇÜNCÜ ETABINA DÜNYANIN MODASI ÇIKARMA YAPTI!

Türkiye’nin en çok ziyaretçi çeken “outlet” 
konseptli yaşam merkezi Viaport Asia, marka 
karmasına dünyaca ünlü markaları eklemeye 
devam ediyor.

Amerika’nın moda devi Guess Türkiye’deki ilk 
outlet mağazasını Viaport Asia’nın yeni etabında 
açtı. Anadolu Yakası’nın en büyük Koçtaş’ının da 
yerini aldığı Viaport Asia’da, dünyaca ünlü Hugo 
Boss markası da açılışa gün sayıyor…

Bu yılın başında Türkiye’de büyümeyi 
hede�ediklerini açıklayan Guess, Viaport 
Asia’da hizmete açtığı Türkiye’nin ilk “outlet” 
mağazasıyla önemli bir yatırıma imza attı. Guess 
CEO’su Victor Herrero’nun Türkiye’yi stratejik 
bir pazar olarak nitelendirmesi ve yeni yatırımlar 
yapacaklarını açıklamasının ardından Viaport 
Asia’da da yerini alan Guess, 450 metrekarelik 
mağazasında, özel koleksiyonlarını “outlet” 
fırsatlarıyla ziyaretçilerine sunuyor.

ANADOLU YAKASI’NIN EN BÜYÜK 
KOÇTAŞ’I VIAPORT ASIA’DA

Türkiye’nin en ünlü yapı marketi zincirlerinden 
olan Koçtaş, Anadolu Yakası’nın en büyük 
mağazasını Viaport Asia’ya açtı. 9 bin 
metrekarelik dev mağazasıyla Viaport Asia’nın 
yeni etabında yerini alan Koçtaş, kentsel 
dönüşümün devam ettiği ve birçok yeni 
projenin yer aldığı Kurtköy bölgesinde önemli 
bir açığı kapattı.

BEYMEN İLK OUTLET MAĞAZASINI 
VIAPORT’A AÇTI

Benzersiz bir alışveriş deneyimi sunan 
BEYMEN Outlet, 2000 m²’lik alanıyla 
Academia ve Beymen Collection’un 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 ha�ada bir 
yenilenen ürün seçkisi ve özel fırsat köşeleriyle 
yalnızca istanbulluları değil, seyahatleri sırasında 
yolu Viaport’a düşen alışveriş tutkunlarını da 
mağazaya bekliyor.

VIAPORT ASIA 3. ETABINDA LUXURY 
MAĞAZALARA YER AÇTI

Zengin marka karması ve outlet anlayışıyla yılda 
25 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Viaport 
Asia 3. etabıyla büyümesini sürdürdü. Ağırlıklı 
olarak luxury mağazaların yer aldığı 3.etap, 
temmuz ayında ziyarete açıldı. Dünyanın önde 
gelen moda devlerini yeni etabında misafir 
eden Viaport Asia, özellikle Hugo Boss, Guess, 
Beymen, Escada, Faconable ve Mexx dikkat 
çekiyor.
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2016 SONBAHAR KIŞ SEZONU’NUN
EN GÖZDE KOLEKSİYONLARI BEYMEN’DE

Dünya modasının önde gelen markalarını moda 
tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, 2016-2017 
Sonbahar Kış sezonunda da birbirinden ünlü 
markaların en yeni kadın koleksiyonlarını 
modaseverlerin beğenisine sunuyor.

İngiliz tasarımcı Stella McCartney, 2016 
Sonbahar koleksiyonunda 90’lardan ilham alıyor. 
Grunge akımın bol kesimleri, dönemin kadifeleri, 
asi ruha tezat danteller, farbela detaylı yakalar, 
maksi kesim trikolar koleksiyonda geniş yer 
tutuyor.

80’lerin disko kültürü Fransız moda evi Saint 
Laurent, yeni koleksiyonu ile geri geliyor. Altın 
renkli kalın kemerler, parlak ve tek omuz detaylı 
mini elbiseler, kısa ceketler modaseverleri 
zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Dior, bu sezon geçmişi ve geleceği birbirine 
karıştırarak aslında zamansızlığa vurgu yapıyor. 
Yüksek bel kalem etekler, yumuşak ve hafif 
ceketler, farklı desen ve renklerin bir araya geldiği 
takımlar, kırmızı pembe desenli ta�a elbiseler 
ile klasik Dior kadını kendi tavrından ödün 
vermeden yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Ünlü İtalyan markası Dolce&Gabbana, 2016 
- 2017 Sonbahar Kış sezonunda yine detayları 
ve işçiliğiyle öne çıkan bir koleksiyona imza 

atıyor. Disney kahramanlarından ilham alan 
koleksiyonda farklı düğmeler, iri figürler, 
çiçekler, elma desenleri gibi pek çok farklı 
ve sıra dışı obje feminen, elegan ve romantik 
tasarımlarla buluşuyor.

Balenciaga, yeni sezonda omuzların açıkta 
kaldığı modeller ile yakaya dikkat çekiyor. 
Koleksiyonda geniş kesimli montlar ve kalın 
dağcı montların yeniden yorumlanarak straz 
taşlı saten gece ayakkabı ve pantolonlarla 
kombinleniyor.

Balmain, bu sezon her zamanki iddialı tarzının 
biraz dışında pudra pembe, bej, gri ve mavi 
tonlarında bir koleksiyon sunuyor. Fırfır, 
püskül, inci gibi işlemelerin sıkça kullanıldığını 
koleksiyonun bir diğer yeniliği ise; monokrom 
renkler.

Ünlü tasarımcı Jeremy Scott’ın sınır tanımayan 
yaratıcılığı ile hazırlanan Moschino Couture, bu 
sezon Rönesans döneminden ilham alan sıra dışı 
tasarımlarıyla moda tutkunlarını büyülemeye 
hazırlanıyor.

Karanlık Viktorian gizemini Art Rock dekoruyla 
birleştiren Rolan Mouret, 2016-2017 Sonbahar 
Kış koleksiyonu ile moda tutkunlarını zamanda 
yolculuğa çıkarıyor. Navy ve bordo kadife 

çiçeklerle bezeli baştan çıkarıcı yarı şe�af 
tül bluzlar, dantel tığ işi uzun etekler, şarap 
kırmızısı, zümrüt yeşili ve kraliyet pembesi gibi 
renklerdeki yüksek yakalı üstler koleksiyonun 
renk paletinde baskın olan siyah ve beyaza karşı 
derinlik yaratıyor. Koleksiyonda mini, midi ve 
uzun etek alternati�eri, çan biçiminde genişleyen 
pantolonlar ve verev kesim etekler de yer alıyor.

Alexandra Rich, 2016-2017 Sonbahar Kış 
sezonunda eğlenceli ve seksi bir koleksiyon 
sunuyor. Dantel kenarlı süper kısa kadife 
elbiseler, abartılı fırfırlı dantel fraklar, Çin esintili 
çiçek baskılı örgü düğme ve kadife kollarla 
zenginleştirilmiş uzun pliseli elbiseler , parlak 
renkli tüvit trençkotlar koleksiyonun en gözde 
parçalarını oluşturuyor.

Dijital çağdan ilham alan Brunello Cucinelli, 
değerli kumaşları yumuşak hacimli siluetlere 
ve rahat stillere dönüştüren dikim tekniği 
ile geleneksel şıklıktan gelen ilhamı sanal 
gerçekliklerle yoğuruyor. Koleksiyondaki 
sartorial tasarımlar, İngiliz taşrasından Paris 
galerilerine, bloggerların online dünyasından 
moda tasarımına birçok iz taşıyor.

Dünyaca ünlü seçkin markaların 2016-2017 
Sonbahar Kış koleksiyonları BEYMEN’de sizleri 
bekliyor.



Moda / MALl&MOTTO

69

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 3

1.
Sa

yı
 /

 E
yl

ül
 2

01
6



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 3

1.
Sa

yı
 /

 E
yl

ül
 2

01
6

70

SPORT IN STREET’İN 37. MAĞAZASI PERLAVİSTA AVM’DE AÇILDI

Türkiye ayakkabı perakende sektörünün 
lideri Ziylan Grup bünyesinde bulunan Sport 
in Street’in yeni mağazası, 5 Ağustos Cuma 
günü Perlavista Alışveriş Merkezi’nde açıldı. 
Önümüzdeki yıllarda mağaza sayısını hızla 
arttırarak ülke geneline yaymayı hede�eyen 
Sport in Street, Perlavista Alışveriş Merkezi’nde 
açtığı mağazası ile birlikte Türkiye genelinde 
37 mağazaya ulaştı. Sport in Street, Perlavista 
Alışveriş Merkezi’nde yaklaşık 200 metrekarelik 
bir alanda hizmet veriyor.

Tuğla duvarlar ve neon tabelaları ile sokak 
ruhunu dekorasyonuna taşıyan Sport in Street 
mağazaları, mağaza parfümü ve müzikleriyle 
de sokağın enerjisini müşterilerine hissettiriyor. 
Sport in Street mağazalarında Nike, Kinetix, 
Reebok, New Balance, Skechers, Asics, 
Lumberjack, Puma, Vans, Superga, US Polo, 
Lacoste, Tommy Hilfiger ve Dockers by Gerli 
gibi kendi kategorilerinde lider markalar satışa 
sunuluyor.
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ALIŞVERİŞTE BEYNİ ETKİLEME YÖNTEMLERİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Neuromarketing Sertifika Programı ile alışverişlerde tüketici beyninin işleyişini 
inceleyecek. 23 Eylül’de başlayacak ve üç gün sürecek eğitimlerde, ‘Biz ne söylüyoruz? Tüketici ne anlıyor?’ 
sorusuna yanıt aranacak 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, pazarlama alanında 
kendini geliştirmek isteyenlere yönelik 

‘Neuromarketing Sertifika Programı’nı başlattı.  
Neuromarketing yani nöropazarlama, alışverişçi 
rolündeki tüketicinin karar verme sürecinde 
beyninin nasıl çalıştığını ve beyni etkileyen 
etmenleri, bilimden beslenerek ortaya çıkaran 
bir alan olarak tanımlanıyor.  Pazarlama 
uzmanları, marka yöneticileri, reklamcılar ve 
pazar araştırmacıları tüketici davranışlarını ve 
marka algılarını ölçmek için, geleneksel araştırma 
yöntemlerinden çok beynin karar verme sürecini 
etkileyen duygusal ve rasyonel temel etmenleri 
saptayan nörobilim araştırmalarını tercih ediyor.

Biz ne söylüyoruz, tüketici ne anlıyor?

Neuromarketing Sertifika Programı katılımcıları, 
kısa ve uzun dönemli pazarlama ve marka 
iletişimi stratejileri oluştururken ‘Biz ne 
söylüyoruz? Tüketici ne anlıyor?’ sorusuna 

beynin işleyişini göz önünde bulundurarak 
cevaplar bulabilecek. Katılımcılar, markaların 
nöropazarlama tekniğiyle elde edilen bilgileri 
nasıl kullandığını keşfederek, sektörel vakaları 
tecrübe etme şansına sahip olabilecek. Program, 

23-24-25 Eylül’de cuma, cumartesi ve pazar 
günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında Santral 
İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek.
Eğitim programının ücreti ise 2.800 TL olarak 
belirlendi.



MALl&MOTTO / M o d a

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 3

1.
Sa

yı
 /

 E
yl

ül
 2

01
6

72

Son zamanlarda oldukça popüler olan spor şıklık herkesin sahip olmak 
istediği bir stil haline geldi. Mecrea Ekibi olarak şık olurken rahat ve spor 
görünmek isteyenler için bazı ipuçlarını aşağıdaki şekilde listeledik.  

ŞIK OLURKEN RAHAT VE SPOR OLMAK

Spor kıyafetlerinizi feminen aksesuarlarla tamamlayın. Oversized gömlek ya da ceketleri elbise ve eteklerinizle kombinleyin. 
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Ofis stilinizde kumaş pantolonları ve kalem etekleri spor ayakkabılarla tamamlayın. 

En şık kombinize dahi bir basic tişört 
katmak sizi spor-şıklığa ulaştıracaktır. 

Boyfriend jeanlerinizi şık 
stilettolarınızla birleştirin. 
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MİNİKLERİN OKULA DÖNÜŞ HEDİYESİ OPTİMUM’DAN
İstanbul Optimum Outlet Alışveriş Merkezi uzun bir yaz tatilin ardından 
yeni eğitim ve öğretim yılının heyecanını yaşayacak çocuklara ilk 
hediyelerini veriyor. Optimum’un 5 Eylül günü başlayacak kampanyasıyla, 
hafta içi günlerde aynı gün içerisinde, toplamda 250 TL alışveriş yapan 
Optimum Club üyeleri 1 adet okul çantası kazanıyor.

İstanbul Optimum Outlet AVM alışveriş 
yapan ziyaretçilerinin ve çocuklarının yüzünü 

güldürecek okula dönüş hediyesiyle okul 
alışverişlerine katkıda bulunuyor. Optimum 
5 Eylül günü başlayacak hediye kampanyası 
kapsamında ha�a içi günlerde, aynı gün 
içerisinde, toplamda 250 TL alışveriş yapan 
Optimum Club üyesi misafirlerine 1 adet 
okul çantası hediye ediyor. Alışveriş fiş ya da 
faturalarıyla danışmaya uğrayan Optimum 
Club üyeleri renkli okul çantalarını alma şansı 
yakalıyor.
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PRENSESİN TERCİHİ: GIORGIO ARMANI

Monako Prensesi H.S.H Charlène, Leonardo DiCaprio Vakfı’nın 
Monako Prensi H.S.H Albert II onuruna Saint Tropez’de 

düzenlediği 3. geleneksel bağış toplama davetinde, kendisi için özel 
olarak tasarlanan Giorgio Armani Privé elbisesiyle, tüm zarafetini gözler 
önüne serdi. Prenses, üst kısmı siyah pullarla işlenmiş, etek kısmı uzun, 
dökümlü, beyaz elbisesi içerisinde adeta kuğu gibi süzülüyordu.

Prenses, Avrupa’nın en önemli yardım etkinliği olarak kabul edilen ve 
Monte Carlo Yıldızlar Salonu’nda düzenlenen 68. Kızılhaç Balosu’nda 
da Giorgio Armani Privé elbisesiyle boy gösterdi. Charlène, lila rengi, 
organze, etek kısmı dökümlü ve yerlere kadar uzanan elbisesiyle gecenin 
en şık ve zarif isimleri arasında yer aldı.

Monako Prensi H.S.H Albert II

Leonardo DiCaprio

Monako Prensesi H.S.H Charlène Monako Prensesi H.S.H Charlène
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AKS EYLÜL'DE BİR BAŞKA GÜZEL

Akasya’nın kültür sanat merkezi AKS, Eylül 
ayında da usta tiyatrocuları ve unutulmaz 

dinletileri izleyicileri ile buluşturacak. ENBE 
ve konukları, JehanBarbur, HaykoCepkin gibi 
sanatçılar akustik dinletilerle hafızalardan 
silinmez anlar yaşatacak.

AKS, Eylül ayını 1 Eylül Perşembe günü usta 
tiyatrocu Günay Karacaoğlu’nun, 10 yıldır 
oynadığı ve 15 yıllık evli olan bir kadının, aşka ve 
hayata dair bakışını esprili bir dille anlattığı "Basit 
Bir Ev Kazası" oyunuyla açıyor.

Emrah Serbes'in erken kaybedenlerin 
paramparça hikayelerini kaleme aldığı 
"Öykülerden Oyunlar" oyunu, usta oyuncular 
Hakkı Ergök ve Kemal Başar’ın hüzünlü,matrak 
ve coşkulu anlatımıyla 2 Eylül Cuma AKS’de 
tiyatroseverler ile buluşacak. Ünlü yazar Aziz 
Nesin’in ölümsüz eseri "Başarılarımı Karılarıma 
Borçluyum" oyunu 3 Eylül Cuma AKS’de olacak.
Evlilik hayatını esprili bir dille seyirciye anlatan 
oyunun oyuncu kadrosunda usta oyuncu Aydan 
Şener de yer alıyor.

4 Eylül Pazar Sebahattin Mutluer’in yazıp 
yönettiği "Ali Babanın Çi�liği" AKS’de minik 
misafirleri ile buluşacak. 5 Eylül Pazartesi 
Elizabeth Coleman'ın kaleme aldığı ve Akasya 
Asıltürkmen tarafından uyarlanan romantik 
komedi “Bekarlığa Veda’’, 6 Eylül Salı da 
internette tanışan bir çi�in arkadaşlıklarını 
gerçek hayata taşımaya karar verdiklerinde 
yaşadıklarını anlatan "İnternette Tanışan Son 
Çi�’’ oyunu izleyenleri güldürecek.

7 Eylül Salı akşamı ise Londra'da 10 sezon kapalı 
gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in 
Bütün Eserleri-Hafif Kısaltılmış" oyunu 
tiyatroseverlere keyi�i bir gece yaşatacak.

22 Eylül Perşembe Ümit Çırak’ın yönettiği 
"Polisler" oyunu halk ve devlet arasındaki ilişkiyi 

AKS'nin Eylül ayı programı şöyle:

1 Eylül Perşembe- Basit Bir Ev Kazası

2 Eylül Cuma- Öykülerden Oyunlar

3 Eylül Cumartesi- Başarılarımı Karılarıma 
Borçluyum

4 Eylül Pazar- Ali Babanın Çi�liği

5 Eylül Pazartesi- Bekarlığa Veda

6 Eylül Salı- İnternette Tanışan Son Çi�

7 Eylül Çarşamba- Shakespeare Bütün 
Eserleri

8 Eylül Perşembe- Enbe& Ziynet Sali

20 Eylül Salı- Enbe& Ayşegül Aldinç

21 Eylül Çarşamba- Baba Zula

22 Eylül Perşembe- Polisler

23 Eylül Cuma- Dualar Kalıcıdır

24 Eylül Cumartesi- Ödünç Yaşamlar / Ali 
Poyrazoğlu

26 Eylül Pazartesi- Özdemir Erdoğan

27 Eylül Salı- Jehan Barbur

28 Eylül Çarşamba- Enbe& Yonca Lodi

29 Eylül Perşembe-Enbe& Simge Sağın

30 Eylül Cuma- Hayko Cepkin

mizahi bir dille AKS’ye taşıyacak.

Tuna Kiremitçi’nin aynı adlı romanından 
uyarlanan, başrolünde usta oyuncu Nurseli 
İdiz’in yer aldığı

"Dualar Kalıcıdır" oyunu 23 Eylül Cuma AKS’de 
izleyiciler ile buluşacak.

Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu’nun, tek kişilik 
eşsiz stand-up gösterisi "Ödünç Yaşamlar" 24 
Eylül Cumartesi AKS’de yer alacak.

AKS’de Biz Bize Müzik
AKS; ev sahipliği yaptığı tiyatro oyunlarının yanı 
sıra akustik konserler ile de Eylül ayında müzik 
severlerin uğrak mekanı olacak.

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası 
konuk sanatçıları ile AKS misafirlerine 
unutulmaz bir müzikziyafeti yaşatacak. 8 
Eylül Cuma Ziynet Sali, 20 Eylül Salı Ayşegül 
Aldinç, 28 Eylül Çarşamba Yonca Lodi, 29 Eylül 
Perşembe Simge Sağın ENBE Orkestrası'na eşlik 
edecek.

AKS'de Türk müziğinin kendine özgü 
gruplarından BaBa Zula 21 Eylül Çarşamba 
yeni albümü "34 Oto Sanayi" ile AKS’ de 
olacak.Unutulmaz şarkılara imzasını atan usta 
müzisyen Özdemir Erdoğan 26 Eylül Pazartesi 
AKS’de müzik severler ile buluşacak. Şarkıları 
ile herkesi büyüleyen Jehan Barbur, 27 Eylül 
Salı AKS’de yerini alacak. Rock müziğin güçlü 
yorumcusu Hayko Cepkin 30 Eylül Cuma, 
akustik performansıyla AKS’ de hafızalardan 
silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Çocuk oyunları dışındaki tüm oyunlar ve 
konserler saat 20.30'da başlayacak. Ali Babanın 
Çi�liği 4 Eylül Pazar 13.00'te sahnelenecek. AKS 
etkinliklerinin biletleri Akasya'nın zemin kattaki 
gişeden ve Biletix'ten ulaşmak mümkün.
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KIDZANIA’DAN YAZA ÖZEL AİLE İNDİRİMİ
Çocuklara, ilham veren aktivitelerle dolu bir 

dünya sunan KidZania, yaz kampanyası 
kapsamında sunulan aile paketi ile bir çocuk, 
bir ebeveyn girişi 105 TL yerine yalnızca 69 TL 
olurken, gün sonunda birlikte çekilmiş bir de 
fotoğraf hediye ediliyor. Kampanya 12 Eylül 2016 
tarihine kadar sürecek.

Çocuklara gerçek hayatın bir kopyasını sunan, 
dünyanın bir numaralı Çocuk Cumhuriyeti 
KidZania’da yaz tatili serüveni, havaalanı gişeleri 
olarak birebir tasarlanan özel bölümden biniş 
kartı ve çeklerini almalarıyla başlıyor. Aldıkları 
çekleri bankada bozduran çocuklar, yalnızca 
KidZania’larda geçerli KidZos para birimine 
sahip oluyor ve böylece KidZania deneyimine 
hazır hale geliyorlar.

KidZania’da tatilini değerlendiren çocuklar, özgür 
iradeleriyle seçtikleri Banka, Hastane, Emniyet 
Müdürlüğü, İtfaiye, Havacılık Akademisi, Moda 
Evi, Fotoğraf Stüdyosu, Arkeoloji Müzesi, Cips, 
Süt, Bisküvi ve Çikolata Fabrikaları gibi çok 
sayıdaki ünitede aktif rol alarak meslekleri 
deneyimleme fırsatı bulurken aynı zamanda da 
keyi�i bir yaz geçiriyorlar.

Akasya’da yer alan KidZania’da çocuklar yaz 
boyunca katılacakları bu etkinliklerle motor 
becerileri kadar fiziksel ve sosyal becerilerini 
geliştirecek, bağımsız karar verme ve seçim 
yapma özgürlüğü elde edecek, yaratıcılıklarını 
kullanacak, arkadaş edinecek, oynayacak, 
öğrenecek, deneyecek ve üretecek.
KidZania İstanbul, yalnızca çocuklara değil 
ailelere de öğretici ve eğlendirici bir deneyim 
sunuyor. Anne babalar, etkinlik alanındaki 
çocuklarını izleyerek deneyim ve heyecanlarına 
ortak olurken, dileyenler aile dinlenme 
alanlarında kendilerine zaman ayırabiliyorlar.
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KATE MOSS EQUIPMENT KAPSÜL KOLEKSİYONU BEYMEN’LERDE

Dünyaca ünlü moda ikonu Kate Moss, 2016 
sonbahar sezonu için Equipment ile özel bir 

işbirliğine imza attı. Ünlü modelin Equipment 
için tasarladığı özel kapsül koleksiyonunu ağustos 
ayı itibariyle BEYMEN’lerde satışa sundu.

Kate Moss’un kendi gardırobundan, Rock’n Roll 
ve 90’ların grunge döneminden ilham alarak 
tasarladığı koleksiyon, ünlü modelin cool stilini 
yansıtırken, modern ve androjen kimliğinin yanı 
sıra alışılmadık detayları ve lüks kumaşlarıyla da 
dikkat çekiyor.

Koleksiyona ait leopar desenli ipek gömlek 
ve beyaz yıldız baskılı siyah ipek gömlek 
ise Türkiye’de sadece BEYMEN’lerde satışa 
sunulacak. Gerek pantolon, gerek eteklerle 
kolayca kombinlenebilen gömlekler, 
koleksiyonun aksesuarları arasında yer alan yıldız 
baskılı ipek kravatlar ile tamamlanıyor.
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TURİZM VE YATIRIM CENNETİ HOLLANDA
Avrupa ülkeleri arasında tarihi, kültürü ve turistlik mekânlarıyla göze çarpan Hollanda, aynı zamanda AB üyesi 
ülkeler içerisinde “yatırım cenneti” olarak da biliniyor. Yatırımcının Hollanda’yı tercih sebepleri arasında ilk 
sırada ülkenin sağladığı vergi avantajları ön plana çıkıyor

Özgürlükler ülkesi Hollanda; kimi zaman 
yel değirmenleriyle, kimi zaman ise laleler 

ülkesi olarak adından sıkça söz ettiriyor. Aynı 
zamanda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler 
arasında eşsiz bir lokasyona sahip olması da 
tabi ki gözden kaçmamalı… Hollanda son 
zamanlarda artık girişimciler açısından da 
bir cennet haline gelmeye başladı. Hollanda 
Ekonomik İşler Bakanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren Hollanda Dış Yatırım Ajansı’nın (NFIA) 
verilerine göre; 35 yılda 60 farklı ülkeden 3 bin 
300’den fazla şirket ülkeye yatırım yaptı. 2016 yılı 
ilk yarısında ise NFIA aracılığıyla 7 Türk şirket 
Hollanda’da girişimde bulunarak 65 Hollandalıya 
ülkesinde istihdam sağladı. 

Düşük vergi oranı yatırım teşvikini artırıyor
Girişimcileri Hollanda’ya çeken en büyük etken 
ise hiç şüphesiz ülkenin sağladığı düşük yasal 
kurumlar vergisi oranı, sürdürülebilir enerji için 
vergi indirimi programı, Ar-Ge teşviki, ithalatta 
KDV öteleme ve Expat’lara özel vergi indirimi. 
Bu durum yatırım talebinin artmasıyla ülkede 
konumlanmak isteyen girişimciler için de güçlü 
bir rekabet ortamı yaratıyor. 

Yatırımcıya AB ülkelerine açılma şansı tanıyor 
Hollanda’nın AB üyesi ülkeler arasında turizmiyle 
ve tarihi değerleriyle özel bir lokasyona sahip 
olduğuna dikkat çeken NFIA Ülke Müdürü 
Arife Karaosmanoğlu; “Bu durum hiç şüphesiz 
girişimcileri Hollanda’ya yatırım yapmaları 
konusunda teşvik eden en büyük unsur. Artık 
birçok şirket uluslararası alanda konumlanırken, 
o ülkenin özellikle turizmine ve değerlerine de 
yatırım yapıyor. Türk girişimciler açısından örnek 
verecek olursak; özel bir sertifika alan şirket 
‘Made In Holland’ etiketiyle Belçika, Almanya 
ve İngiltere gibi ülkelerde ticaret yapma şansı 
elde ediyor. Sektörlere baktığımızda ise tarım, 
gıda, lojistik, kimya, enerji ve sağlık alanındaki 
yatırımlarda ciddi bir potansiyel olduğu 
görülüyor. Hollanda bu nedenle teşviklerle ve 
vergi avantajlarıyla girişimcinin önünü açan bir 
ülkedir.” diyor.

NFIA Ülke Müdürü Arife Karaosmanoğlu
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BESİNLERDEKİ RENKLERİN GİZLİ SIRLARI
Tabiatta bulunan ahenkli renkler, insan 
yaşamına etkileri o kadar muhteşemdir 
ki;bazen sadece izlemek bile yeterlidir, 
fakat  çoğumuzun bilemediği,  bedenimizi 
koruyan gizli güçlerden 3 rengimizi ele 
alacağız, kırmızı, sarı ve turuncu.

Beta Kroten; 

Beta- karoten yağda çözünebilen bir çeşit 
karotenoiddir. Beta karoten maddesi, A 
vitamininin (provitamin) öncül maddesidir.   
Vücutta provitamin içeriği şeklinde 
karaciğerde depolanmaktadır ve ihtiyaç 
anında A vitaminine dönüştürülerek vücuda 
salgılanır.

Beta karotenin vücuda alındığında A 
vitaminine dönüşmesi sayesinde;  Kötü 
kolesterolün neden olduğu koroner damar 
hastalıklarının ve hasarlarının iyileşme 
sürecini hızlandırmakta rol oynar.
Karaciğer yağlanmasıyla bozulan sağlık 
koşullarını iyileştirme özelliği vardır. A 
vitamini kandaki beyaz hücre aktivitesini 
artırarak kanser tümörleriyle savaşmaya 
yardımcı olur.

Fatma Fidan

Vücut, normal seviyeden fazla ultra-viole 
ışını emdiğinde beta karoten devreye 
giderek kanser riski oluşturan radikalleri 
yok etmektedir. Kalıcı bozukluk, güneşten 
korunma ve cilt güzelliğine katkı sağlar.

Beta karotenin hastalıklardan koruyucu 
etkisi olduğu araştırmalar sonucunda 
görülmüştür. Bağışıklık sistemini güçlendirir 
ve vücutta antioksidan etki göstermektedir.

Uzun süreli düzenli ve alınması gereken 
miktarda beta karoten kullanımının yapılan 
deneyler doğrultusunda zihin sağlığını 
güçlendirdiği belirtilmiştir.

Karotenoidler vücutta üretilmedikleri 
için, besinlerle alınmaları gerekmektedir. 
Sarı, kırmızı ve turuncu renkli sebze ve ve 
meyveler karotenoidlerin en iyi kaynağıdır.

Kırmızı, Sarı ve Turuncu Besinler

Domates, karpuz, kırmızıbiber, tatlı patates, 
bal kabağı, kabak, kayısı ve papatya, mısır, 
sarı kabak, dolmalık biber, kabak, kavun, 
havuç, greyfurt.
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NEPAL’İN ŞİFA DAĞITAN ÇANAKLARI EXPO 2016’DA
Çok eski çağlardan beri Tibet geleneğinde var olan Singing Bowl (sesli çanak) günümüzde de pek çok kişi 
tarafından meditasyon ve terapi amaçlı kullanılıyor. 57 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve farklı kültürlerin 
buluşma noktası olan EXPO 2016 Antalya’daki Nepal Bahçesi’nde yer alan meditasyon çanakları da büyük ilgi 
görüyor.

EXPO 2016 Antalya’nın resmi katılımcısı 
Nepal’in, 3600 metrekare alan üzerine kurulu 
bahçesi, ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı 
sürdürüyor. Hayatın Yolu’nda Hinduizm ve 
Budizm’e verilen özel anlamı anlatan pek çok 
unsurun yanı sıra, bir Budist tapınağı (stupa) da 
barındıran Nepal Bahçesi, geleneksel mimarisinin 
yanı sıra kültürel unsurlarıyla da dikkat çekiyor.

Bahçenin ortasında yer alan ve orijinal 
boyutlarda yapılan stupada Budist inancının 
özelliklerini görmenin yanı sıra Nepal’de 
meditasyon ve terapide kullanılan singing bowl 
(sesli çanak) ile yapılan terapileri de izleme hatta 
deneme şansı buluyorsunuz.

Sesli çanaklar hakkında bilgi veren Nepal 
Bahçesi’ndeki meditasyon eğitmeni Rajesh 
Mangrati, bu çanakların 200 yıllık geçmişi 
olduğuna dikkat çekerek, “O zaman bildiğiniz 
gibi herhangi bir tıbbi malzeme ya da doktor 
yoktu. İnsanlar da bu çanakların içine su 
dolduruyordu ve titreşimle kendilerine güç 
ve kuvvet verdiğini düşünüp, hissediyorlardı. 

Bildiğiniz gibi insanlarda 7 çakra var ve bu 
çanaklar da 7 farklı metalin karışımından 
oluşuyor.” dedi.

TERAPİ İÇİN TOKMAK, MEDİTASYON İÇİN 
ÇUBUK

Sesli çanakların kullanımını da uygulamalı olarak 
gösteren Mangrati, tokmak ve çubuk olmak 
üzere iki farklı kullanım şekli olduğunu söyledi. 
Mangrati, terapi için tokmak, meditasyon için 
çubuk kullanılmasını tavsiye etti. “Bu çanakların 
gücü olduğuna inanıyoruz.” diyen Mangrati 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çanaklar sadece içine suyu katarak titreşimle 
yapılan bir şey olarak düşünülmemeli. İnsanlar 
bu konuda bilgi sahibi olmalı. Bunu ilk kez 
görenler bir oyun aracı olarak bakıyor ama 
öyle değil. Bu çanakların bir gücü olduğuna 
inanıyoruz. İnsanlar eğer çanakların tedavi 
gücüne inanıyorsa bir problem olmuyor ama 
ön yargı ile yaklaştıkları zaman herhangi bir işe 
yaramıyor.”

ÇANAĞIN YARATTIĞI TİTREŞİM TEDAVİ 
EDİYOR

Çanaklar tokmak ya da çubukla kullanıldığında 
insanın enerji alanına tesir edebilecek bir 
frekansta, çok katmanlı bir ses üretiyor. Çubuğun 
kasenin ağız kısmının etrafında döndürülmesi 
sonucu çıkan ses daha çok meditasyon amaçlı, 
tokmakla kaseye vurulması sonucu çıkan titreşim 
ise terapi amaçlı kullanılıyor. Eğitmen Rajesh 
Mangrati, sesli çanakların kullanımı konusunda 
ise şu tavsiyelerde bulundu;

“Ufak olan kaseler meditasyon için, büyük 
olanlar ise herhangi bir ağrınız varsa mesela bel 
ağrıları için kullanılıyor. Çünkü bel ağrılarında 
orada kan toplandığına inanılıyor ve çanağın 
yarattığı titreşimle toplanan kan dağıtılarak 
bölge tedavi ediliyor. Çanaklar ayrıca herkesin 
kendisinde var olan gücü ortaya çıkarmasına da 
yardımcı oluyor.”
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UNDER ARMOUR TÜRKİYE’DE 6 MAĞAZA BİRDEN AÇTI

Global performans spor giyim markası Under Armour, Türkiye’ye yatırım 
yapmaya devam ederek, sektör standartlarına meydan okuyan ürünlerini 6 
yeni mağaza ile Türkiye’deki spor tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Under Armour, büyüme stratejisi çerçevesinde 
açtığı İstanbul Akasya AVM, İstinye 

Park AVM ve İzmir Point Bornova AVM’deki 
mağazalarının ardından, 2016 Ekim ayının 
ortasına kadar İstanbul ve Ankara’da toplam 6 
mağaza açarak Türkiye yatırımını büyütüyor. 
En ileri teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri 
ve tasarımlarıyla spor tutkunlarını buluşturan 
marka, sporcuların performansını arttırmaya 
yönelik vizyonunu bütün dünyaya yaymayı 
amaçlıyor.

Kadın, erkek ve genç atletlere yönelik spor giyim 
ürünleri, ayakkabılar ve ekipmanlar sunan 
marka, üst düzey teknolojiyle üretilen ürünlerini 
Türkiye’deki yatırımları ile istihdam yaratmaya 
devam ediyor. Under Armour, 2016 Ekim ayının 
ortasına kadar İstanbul’da Zorlu AVM, Kanyon 
AVM ve ViaPort mağazalarını; Ankara’da ise Kent 
Park AVM, Armada AVM ve Next Level AVM 
mağazalarını açarak mağaza sayısını 9’a çıkarıyor.

Antrenman, koşu, basketbol, golf ve birçok spora 
yönelik geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan marka, 
inovatif üretim anlayışıyla sporculara kendilerini 
daha iyi hissettirmeyi ve performanslarını 
arttırmayı hede�iyor.

Under Armour Uluslararası Yeni Pazarlar 
Kıdemli Yöneticisi Carlos Maza, Türkiye 
pazarına girişleri ile ilgili olarak: “Doğuş 
Perakende Grubu’nun ortaklığında 
Türkiye’deki varlığımızı genişletmeyi 
planlıyoruz. Bizim için en az mağaza sayısı 
kadar önemli olan Türkiye’de olup, burada 
sporcuların gücüne güç katmak… Buradaki 
sporcuları yeni tasarlanmış sporcu giysileriyle 
güçlendireceğiz.” dedi. Türkiye’deki perakende 
ortağı Doğuş Perakende Grubu’nda Under 
Armour Ülke Genel Müdürü görevini üstlenen 
Aydın Kanatlı, söz konusu yatırımlar ile 
ilgili olarak: “Under Armour, uluslararası 
pazarlara açılmaya odaklanmış durumda. Biz 
de bu hedef dahilinde 2016 yılı sonuna kadar 
9 mağaza açıyoruz ve her sene ortalama 10 
mağaza ile yatırımlarımıza devam etmeyi 

hede�iyoruz. Under Armour Türkiye olarak 
müşterilerimize benzersiz ürünler ve farklı bir 
alışveriş deneyimi sunacağımız için oldukça 
heyecanlıyız.” açıklamasını yapıyor.

Doğuş Perakende Grubu ortaklığında ülkemize 
gelen marka, hızlı büyüyerek Türkiye’deki 
varlığını genişletmeyi ve bütün sporculara 
ulaşmayı planlıyor.

Under Armour’ın dünya çapında ‘yol arkadaşı’ 
olduğu bazı sporcular arasında dünyanın en 
ünlü NBA yıldızlarından MVP Stephen Curry, 
olimpiyatlarda en çok madalya kazanan yüzücü 
unvanının sahibi Michael Phelps ve dünyanın 
en iyi tenis oyuncularından iki kez Grand Slam 
şampiyonluğu kazanan başarılı tenisçi Andy 
Murray yer alıyor.

Aydın Kanatlı
Under Armour Ülke Genel Müdürü
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JCI TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE FİNALİST
JCI üyelerinin her yıl birçok ülkeden katılım gösterdiği, iş dünyası, siyaset ve sivil toplum liderleri ile bir araya geldiği JCI 
Global Partnership Summit etkinliği 24-28 Temmuz’da New York Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlendi. Pek 
çok özel ismin bir araya geldiği etkinliğe, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon da katılım gösterdi.

Dünya çapında 114’ün üzerinde ülkede 
faaliyet gösteren Uluslararası Genç Liderler 

ve Girişimciler (JCI) Derneği, küresel çaptaki 
etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 24-28 
Temmuz tarihleri arasında New York Birleşmiş 
Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen JCI 
Global Partnership Summit etkinliğine BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-Moon olmak üzere pek çok özel 
isim katıldı.

Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma 
hede�erine yapılan katkılar ile 4 bölge arasında 
düzenlenen yarışmada Asya-Pasifik bölgesinden 
Hindistan, Ortadoğu bölgesinden Ürdün, 
Amerika bölgesinden Kolombiya ve Avrupa 
bölgesinden Türkiye finale kaldı. Yarışmayı 
kazanan ülke katılımcıları 28 Temmuz’da 
Birleşmiş Milletler binasında yapılan ödül 
törenine davet edilerek final heyecanını yaşadı.

Türkiye’den “genç işsizliği çözüm projesi” 
ile Kariyer Enerjim firması kurucusu Burcu 
Erol Atasoy’un projesi finalde Türk bayrağını 
dalgalandırarak JCI Türkiye’yi temsil etti.

Firma kurucusu Burcu Erol Atasoy, Birleşmiş 
Milletler binasında yapılan final konuşmasında 
dünyanın büyük sorunları arasında yer alan 
işsizlik probleminden bahsederek, işsizliği 
nasıl yendiklerini anlattı. Gençlerin gerekli 
donanımları kazanmasının önemine dikkat çeken 
Atasoy, gençlere bu donanımları aktarmanın 
Türkiye’nin refah düzeyinin arttıracağını belirtti. 
Konuyla ilgili fikirlerini belirten Burcu Erol 
Atasoy sözlerine şöyle devam etti: ”Gençler bizim 
geleceğimiz, onlara yatırım yapmak geleceğe 
yatırım yapmaktır. Biz bu tutku ile yolla çıktık 
ve başardık. Amacımız daha çok gencimize 
ulaşabileceğimiz imkanları sağlamaktır.”
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İŞ HAYATI VE BESLENME
Çalışan kadınlar kilo sorunuyla neden daha 
çok karşılaşıyor?

İş hayatı çoğumuz için kabus gibidir. Bir düzen 
kurmakta zorlanırız. Hele kadınlarda dünya ikiye 
ayrılır. Bir yanda ev işleri, çocuklar ve eş, diğer 
yanda stresli ve bir o kadarda yoğun iş hayatı.

Yoğun iş hayatı, uzun çalışma saatleri, sık ve uzun 
seyahatler çalışanların; kendilerine yeterli zaman 
ayırmalarını engellemekte, çoğunlukla bu durum 
beslenmeyi ikinci plana atmakta ve sonuçta 
yetersiz ve dengesiz beslenme tablosu ortaya 
çıkmaktadır. Dengeli beslenme sistemi içerisinde 
olması gereken bütün besin gruplarına her zaman 
ve her koşulda ulaşma imkanının da olmaması 
yine dengesiz beslenmeye zemin hazırlar. Zaman 
planlamasında en fazla ertelenen unsur yemektir. 
Kadınların iş hayatında kendilerini daha sık 
göstermeleriyle birlikte kilo problemi de daha sık 
görülür hale gelmiştir.

Kilo alma nedenleri

Araştırmalar çalışan kadınların %23'ünün 50'li 
yaşlarına geldiklerinde obezite sorunuyla karşı 
karşıya kaldığını belirtiyor. Kilo alımı genler ve 
beslenme alışkanlığı kadar sosyal yaşamdan da 
kaynaklanıyor.

Hızlı yemek: Yoğun iş hayatı olan kadınların hızlı 
yemek yemeleri kilo problemlerinin oluşmasına 
neden olabilir. Fast food tarzı besinlerin 
yenilmesi veya enerjisi yüksek atıştırmaların 
yapılması vücutta yağ hücrelerinin büyümesine 
yol açabilir. Yemekler yavaş yenildiğinde tokluk 
hissi daha erken fark edilir ve daha az kalori 
alınmış olur.

Egzersiz yapmamak: Çalışan kadınların 
çoğu masa başı işleri yapıyor. Sürekli oturur 
halinde çalışmak bel ve basen bölgesinde yağ 
birikiminin artmasına neden olabilir. Egzersiz 
yaparken vücutta mutluluk hormonu olan 
endorfin hormonu salgılanır. Bu hormonun, 
egzersiz tamamlandıktan sonra da devam eden 
sakinleştirici bir etkisi var. Bu da çalışan kadınları 
strese ve aşırı yemeye karşı koruyabilir.

Hormonal denge: Kadınlar daha çok armut tipi 
(basen bölgesinde yağ birikmesi) şişmanlığa 
yatkındır. Erkeklerde ise elma tipi şişmanlıkla 
karşılaşılır. Elma tipi şişmanlık diyabet, kalp krizi 
ve inme açısından yüksek risk taşıyor.
Kadınlarda armut tipi yağ dağılımının asıl 
nedeni östrojendir. Östrojen basen bölgesinde 
yağ birikimini artırsa da bu, hastalıklara karşı 
riski azaltabilir. Kadınlarda östrojenin fazla 
salgılanması armut tipi şişmanlığın gelişmesine, 

yağların kalçalarda birikmesine ve orantısız bir 
vücut tipine neden olabilir.

Nasıl mücadele etmeli?

• Sabah güne mutlaka kahvaltıyla başlayın. İş 
stresini azaltmak için işyerinde gün içinde 5 
dakikalık yürüyüşler yapabilirsiniz.

• Sofranızda besin çeşitliliği ve renk çeşitliliği 
oluşturun.

• Üç ana ve üç ara öğünü mutlaka tüketmeye 
çalışın.

• Egzersiz yapmayı vakit kaybı olarak değil, 
sağlıklı yaşamanın yolu olarak görmeye çalışın.

• Diyetinizde bütün besin gruplarını bulundurun.

• Kilo vermek için kalorisi aşırı kısıtlı katı 
rejimler uygulamayın.

• Şeker, tuz ve unlu gıdalardan mümkün oldukça 
uzak durmaya çalışın.

• Tuz ve sodyum alımını düşürün.

• Az ve sık yiyin.

• Bol su için.

Sağlık problemleri

Yeterli ve dengeli beslenmenin olmadığı 
durumlarda vitamin, mineral, protein 
gibi vücudun temel besin öğeleri yetersiz 
alınabilmekte ve bu durum çeşitli sağlık 
sorunlarına neden olabilmektedir. Yine 
yetersiz lif tüketimi veya fazla yağlı beslenme 
bağırsak problemlerine neden olabilmekte, 

hızlı yemek yeme sonucu sindirim ve mide 
rahatsızlıkları oluşabilmekte ve kilo problemleri 
görülebilmektedir.

Atlanan veya hazır gıdalarla geçiştirilen öğünler, 
hızla tüketilen besinler, ağır akşam yemekleri, 
fazla alkol tüketimi, yüksek enerjili ve yağlı besin 
tüketimi gibi faktörler beslenme düzenindeki 
dengesizliklerle beraber kilo problemlerinin 
oluşmasına neden olabilir.

Seyahatler...

Öğün atlayarak zaman kazanmak sağlıktan 
olmak demektir. Öğün düzeni her koşulda çok 
önemlidir. Sabah güne mutlaka kahvaltıyla 
başlanmalı, atıştırma yapılmamalı, atıştırmalar 
nedeniyle öğün atlanmamalı, 3 ana ve 3 ara 
öğün tüketmeye çalışılmalı, öğle ve akşam 
yemekleri dengeli tüketilmeli, ara öğünler 
için mutlaka çantada sağlıklı atıştırmalıklar 
bulundurulmalıdır.

Yolculuklar sırasında sulu ve hafif gıdalar tercih 
edilmeli, yemeğe salatayla başlanmalı, posalı 
besinlerin tüketimine ağırlık verilmeli, bulunulan 
şehir veya ülke koşullarına göre her gün 5-6 
porsiyon sebze ve meyve tüketilmeye çalışılmalı, 
bol su tüketilmeli, ödemi önlemek için çay kahve 
yerine bitki çayları tüketilmelidir. Kızartma ve 
yağlı besinler yerine buharda pişmiş, ızgara, 
haşlama veya buğulama olanları tercih edilmeli, 
açık büfeden uygun miktarlarda ve azar azar 
besin seçilmelidir.

Tatlı için yemeğin bitmesi ve tokluk hissinin 
oluşması beklenmeli, tatlı tüketirken özellikle 
sütlü, meyveli tatlılar veya dondurma gibi daha 
sağlıklı seçimler yapılmalıdır. Alkol tüketilmesi 
gerekiyor ise alkol yüzdesi düşük olan şarap veya 
light bira tercih edilmelidir.

Taylan Kümeli
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YABANCI GAZETECİLER EXPO 2016’DA

Azerbaycan ve Ukrayna’dan gelen 
gazeteciler, izlenimlerini paylaşmak üzere 

EXPO 2016 Antalya sergi alanını ziyaret etti.

Turizm şirketleri Summer Tour ve TUI’nin 
işbirliğiyle hazırlanan programa katılan 20 
Ukraynalı ve Azerbaycanlı gazeteci, Aksu 
İlçesi’ndeki EXPO 2016 Antalya sergi alanını 
ziyaret etti. Ülkelerinin çeşitli televizyon, 
dergi, gazete ve blog yazarlarının da aralarında 
olduğu gazeteciler, EXPO 2016 Antalya Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Antalya 
Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaretin ardından 
sergi alanına geldi. Alanı gezen medya 
mensupları ülke bahçeleri, bitki heykelleri ve 
alandaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alanın çeşitli bölgelerinde çekimler de 
gerçekleştiren gazeteciler, ülke bahçeleri, 
Turkcell EXPO Kulesi, Türkiye Tema 
Bahçeleri, Torku Çocuk Adası, Türk Hava 
Yolları Bilim ve Teknoloji Merkezi, Restoranlar 
Sokağı, Gübretaş Tarım Müzesi'ni ziyaret etti.

Ülkelerine döndükten sonra izlenimlerini 
farklı alanlarda paylaşacaklarını belirten 
gazeteciler, EXPO 2016 Antalya’dan çok 
etkilendiklerini ifade etti.
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Bir gün aradığın insanı hayatına alırsan sakın 
ona nefesim deme. Aldığı her nefesi geri veriyor 
insan. 

Dillendirmeyen hüzün zehirler. 
Konuşamadıkların gözlerine dolar, göze 
alamadıkların sözlerine. Bu yüzden yazıyorum. 
Öyle bir söz yazarsın ki bütün bir hayatı anlatır, 
öyle bir hayat yaşarsın ki bütün sözler anlamsız 
kalır. 

İşte öylesine bir öykünün sonuymuşum meğer, 
daha girişinde kandırmışlar beni. Eksik 
hikayelerin sonu olamaz. Ve bazı hikayeler 
yeniden başlasın diye değil, her şey bitsin diye 
yazılır. Kelimelerim de eksildi senden sonra. 
Ömrümün bütün kelimelerini kaybettim. Sadece 
üç harf kaldı alın yazımda S  E  N… Nasıl bir 
ölümse bıraktığın, hala hayattayım. Oysa sen 
benim yerde bulduğum gökyüzümdün.

Bir insanın kalbi defalarca gücenebilir 
başkalarına ama bir kere kırılır bazılarına. Her 
seven kendi aşkının katilidir. A�etmek ağır 
iyileşen bir yaradır. Ve gerçek yaralar tenin 
üstünde değil, altında kanar. Bu yüzden ihanet 
güçsüz aşkları sever. Çok zalim oldukları için 
değil, kalbimin kapılarını ölçüsüzce onlara 
açtığım için bu kadar kolay yaralandım. 
Anlayacağın bildiğin gibiyim hala… Yani 
unutabileceğin kadarım. Ne kötü değil mi insanın 
sende kaybolup kendi içinde ölmesi?

Sana verdiklerime üzülmedim de benden 
çaldıkların içime oturdu. Dilerim Allah’tan 
bir gün kalbin görür, gözlerinin görmezden 
geldiklerini. Her şeye rağmen bu hayattaki en 
güzel yanlışımdın sen…

Ne kadar garip bir dünya değil mi? Kadınlar 
kalbinden sildiklerini aklına yazıyor, emekleyerek 
seven erkekler koşarak terk ediyor. Kırılmış 
kolların sıcağı üşütüyor. Yine de üzülmüyorum 
çünkü biliyorum Allah kimsenin ağlayarak 
kaybettiğini kimseye gülerek kazandırmıyor. 

Ne zordur gözlerdeki gülüşlerle başlayan 
hikayelerin o gözlerdeki yaşlarla bitmesi. 
Gözyaşlarıyla bile temizlenmez karşılıksız 
aşkın lekesi. Sen benim için vazgeçilmez bir 
vazgeçendin. “Aşk, celladına güvenmektir.” dedim 
sevdim… “Aşk, bir çıkmaz sokağa yanlışlıkla girip 
bilerek çıkmamaktır.” dedim yine sevdim. Nasıl 
sevdiğimi, özlediğimi bilsen, gittiğin yollardan 
utanır geri gelirdin. Bendeki seni fark etsen belki 
de kendine aşık olurdun. Ama şimdi korkakça 
sevenleri tanıdıkça, cesurca terk edenleri daha 
çok seviyorum. Ah sevgili ben yalnızlıkla baş 
edemediğim için sensizliği seçtim; seninle daha 

Kahraman TAZEOĞLU

yalnızdım çünkü… Oysa peşinden geleceğini 
bilseydim, aklımı bile kaçırırdım.

Yanlış başlayan şeyler doğru bitebilir miydi? 
Bitmezdi. Bitmedi. Beni hep içinde yaşattın, 
keşke arada bir kalbime de uğrasaydın. Tadına 
varamadığım aşk dilimi yakıyor şimdilerde. 
İnsan gözleriyle arayıp bulduğunu nasıl da 
unutuyordu kalbiyle…

Benim başımı yaslayacak omuzlara değil, 
bağrıma basacak taşlara ihtiyacım vardı. Neden 
bana uzandın? Halbuki sen sevmedikleriyle 
yaşayıp, unutamadıklarıyla ölen insanlardandın. 
Ben yolunu yolum yapmıştım, sen geçerken 
uğramıştın. Aşk, sen hariç her şeyi ve herkesi 
kaybetmeye değer derdim; ama ben bu aşkta en 
çok seni kaybettim.  Aşkın bitişi değil de geride 
kalan her şeyin yalan oluşu yıkıyor insanı. Yine 
de avutuyor işte insan kendini “Kaybettiğinde 
değil, kaybedeceklerin kalmadığında bitersin.” 
diye diye…

Geçmişindekini unutamayan en çok 
şimdisindekini aldatır. Bazı insanların doğumu 
bile kürtajdır. Hayat verilmemiş bir sözü 
tutmaktır. Pişmanlık saatinin akrebi çok’u 
yelkovanı geç’i gösteriyor, artık gidebilirsin. 
Kirletilmiş bir ilişkiyi bir tek ayrılık temizler. 
Yenilmedin sanma, kanat çırpmayı bilmeyen 
kuş, koşmayı uçmak zanneder. Sen sen ol bir 
başka kapıya uzanırken, çıktığın kapıyı açık 
bırakma.

Bir hikayenin daha sonuna geldik işte. Hayat ne 
garip. Ummadığın insanlar adam oluyor, adam 
sandıklarınsa yalan! Zaten bu hep böyle değil 
miydi? Kimileri yokken bile var gibiydi, kimleri 
elimizi tutarken bile yanımızda değildi.

Mutlu olmak her şeye sahip olmak değil, sahip 
olduğun kadarını her şeyin yapabilmekti. 
Hayat bunu çok geç öğretti. Kaybettik. Biz 
hep kaybedenlerdik. Bizde şans yüzümüze 
gülmez, arkamızdan gülerdi. “Bir zamanlar 
benim olan ellerin şimdi neden ellerin?” 
diye diye ağlıyorsam yenildiğimi sanma. Her 
gözyaşı yenilgi değildir. İnsan bazen daha fazla 
dayanabilmek için ağlar. Elbet yarın da sabah 
olacak, bende batan güneş sende nasıl doğacak?

Herkesin dünyası kendi gördüğü kadardır. 
Güzellik bakmayı bilen gözdedir. Gidişin öğretti 
bana bazı aşklar aşka ihanettir. Keşke bana akıl 
vereceğine aklımı alacak kadar beni sevseydin.

Seçtiğin yolda sana mutluluklar diliyorum. 
Unutmak alışmaktır, unutursun demiyorum 
ama alışacaksın biliyorum.

Bazı hikayeler 
yeniden başlasın 

diye değil, 
her şey bitsin 
diye yazılır.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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BOYUN AĞRISINA ENGEL OLMANIN 9 YOLU

Eğer siz de tüm gün bilgisayar karşısında 
çalışıyorsanız yaşamınızın bir döneminde 

boyun ağrısı çekmeniz kaçınılmaz. Bunun 
için verilere bakmak yeterli. Araştırmalar, 
amerikalıların %50’sinin her yıl boyun ağrısı 
şikayetiyle hekime başvurduğunu gösteriyor. 
Neyse ki boyun ağrıları, bu kişilerin sadece 
%10’unun günlük faaliyetlerini etkiliyor. Günlük 
hayatta alınabilecek basit önlemlerle boyun 
ağrılarının oluşmasını önlemek mümkün.

Boyun ağrısı özellikle birçok o�s çalışanının 
şikayeti. Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak, 
günlük iş hayatındaki gerginlikler boyun 
ağrılarının artmasına neden olan etkenlerden. 
Boyun ağrıları, basit ağrı kesicilerle giderilebildiği 
gibi gün içinde uygulanan sıcak-soğuk 
kompresler de işe yarayabilmektedir. Bunun 
için ağrılı bölgeye 20 dakikalık sürelerle buz 
torbası veya havluya sarılmış buz parçaları ile 
kompres yaptıktan sonra ılık bir duş almak veya 
sıcak su torbası uygulamak yeterli olmaktadır. 
Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için 
kullanılır. Günlük yaşamda alınabilecek bazı 
önlemlerle ağrıların önüne geçmek de mümkün. 
Boyun ağrısını önlemek için işte size Anadolu 
Sağlık Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı’nın 9 önerisi…

1.Yüzüstü yatmaktan kaçının. Bu pozisyon 
boynunuza fazladan yük bindirmektedir. 
Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir 
yastık seçin.

2.Dişlerinizi sıkmamaya gayret edin. Bu hareket 
boyun kaslarınızı gerebilir. 

3.Olabildiğince faal olun. Düzenli fiziksel 
aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı 
geliştirme olasılığı çok daha azdır.

4.Zihinsel stres oranını düşürmeye çalışın. Boyun 
bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına 
neden olabilir. Dahası, olumlu bir yaklaşım 
takınmak boyun ağrınızla ilgili endişe etmenize 
veya sinirlerinizi bozmanıza engel olacaktır. 

5.Aracınızdaki kafa desteğini ayarlayın. 
Doğru ayar, başınızı ve boynunuzu daha iyi 
destekleyecektir. 

6.Telefonda konuşurken ahizeyi kafanız ve 
omzunuz arasında sıkıştırmaktan kaçının. 
Telefonda çok konuşuyorsanız kafanıza 
yerleştireceğiniz bir kulaklık-mikrofon tertibatı 
edinin. 

7.Ekran göz hizasına gelecek şekilde çalışma 
masanızı, koltuğunuzu ve bilgisayarınızı 
ayarlayın.

8.Masa başı işiniz varsa sık sık gerinin. 
Omuzlarınızı yukarı doğru kulak hizasına kadar 
yükselttikten sonra düşürebildiğiniz kadar 
düşürün. Bunu beş defa tekrar edin. Kürek 
kemiklerinizi birleştirin ve beş saniye süreyle öyle 
durduktan sonra gevşeyin. Yan boyun kaslarınızı 
esnetmek için oturur pozisyonda sol elinizle 
koltuğunuzun oturağına tutunarak gövde ve 
boynunuzu zıt tarafa doğru eğin. Ardından bu 
hareketi sağ elinizle tekrar edin. 

9.Bilgisayar başında çok zaman geçiriyorsanız 
sık sık mola verin. Boynunuza fazladan yük 
bindirmemek için kafanızla omurganızı düz bir 
çizgi halinde tutmaya gayret edin. 

Prof. Dr. Semih AKİ
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BAYRAM TATİLİNDE SAĞLIKLI KALMANIN 10 YOLU
Bayramda memleket ziyaretine ya da tatile gidecekler için geri sayım başladı. Güzel başlayan tatil günlerinin sağlıklı 
geçebilmesi için alınması gereken bazı önlemler olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Elif Hakko, tatilde en sık görülen hastalıklardan olan turist ishali, sıtma, sarıhumma, kolera, hepatit A ve B, 
tifo, zatürre ve gribe dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Hakko tatil sırasında meydana gelen hastalıklar ve bunlar 
için alınması gereken önlemlerle ilgili püf noktalarını sıraladı: 

1.Seyahate çıkacak kişinin düzenli kullandığı 
ilaçlar varsa onlar da seyahatten önce gözden 
geçirilmelidir. Kronik hastalığı olan kişiler (şeker, 
kalp, kanser gibi) daha risikli gruba dahildirler. 
Aynı şekilde gebe kadınlar da diğer kişilere göre 
daha fazla risk taşırlar. 

2.Akla gelen en sık enfeksiyonlar turist ishali, 
sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, 
zatürre, griptir. Gidilecek lokasyona göre gerekli 
aşılar yaptırılmalıdır.

3.Aşıların seçilmesi seyahat edilecek ülkeye, 
kişinin bağışıklık durumuna, daha önce yapılmış 
aşılarına, eğer enfeksiyon edinilirse ciddiyetine, 
aşının kendisinin yapacağı yan etkilere göre 
yapılır. 

4.Tatile gidecek kişinin varsa alerjisi olan ilaçları 
bir liste haline getirilerek yanında bulunmasında 
fayda  vardır.

5.İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı, 
kapalı şişelerdeki sular tercih edilmelidir. Musluk 
suyu ve musluk suyundan yapılmış buzlu 
içecekler içilmemeli ve paketsiz açıkta yiyecekler 
ve deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış 
meyveler, soslar, salatalar gibi riskli olabilecek 
yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

6.Güvenli olmayan yerlerde dövme, 
akupunktur ve piercing yaptırmak Hepatit 
B, C AIDS gibi kanla bulaşan hastalıkların 
görülme oranını arttırır.  İğnelerin tek 
kullanımlık olmasına dikkat edilmelidir.

7.Cinsel temasla bulaşan hastalıklardan 
korunmak için prezervatif kullanılmalıdır, 
ancak bununla bile yüzde 3-5 yırtılma ve 
dökülme nedeniyle risk vardır.

8.Gebeler için en uygun seyahat gebeliğin 3-6 
ayı arasıdır. Gebelerin kayak, dalma, su kayağı 
gibi sporları yapmaları sakıncalıdır. Gebeler 
ve emziren kadınlar her ilacı rahatlıkla 
kullanamayacakları için ilaç seçiminde dikkatli 
olmak gerekir. 

9.Uzun yolculuklarda uzun süreli 
hareketsizliğe bağlı bacaklarda pıhtılaşma 
yaygın görülen bir sorundur. Özellikle yaşlı, 
kalp veya şeker hastası kişilerde bu duruma 
rastlanır ve bu kişilere de pıhtılaşmayı önleyen 
ilaçlar verilir.

10.Araç tutması ve  jet lag da sıklıkla görülen 
ve seyahat kalitesini azaltan sorunlardır.
Araç tutması olan kişiler için yolculuk öncesi 
alabilecekleri ilaçlar mevcuttur.

Dr. Elif Hakko
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KURBAN BAYRAMI’NDA ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Diyetisyen Çağatay Demir

Kurban Bayramı’nda bol miktarda tüketilen et 
kimi zaman sağlık sorununa yol açabiliyor. 

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Çağatay Demir, bayramda tüketilecek et 
miktarı konusunda uyarıda bulunuyor. Demir, 
“Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş 
hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, 
hem de sindirimde zorluk yaratır. Bu nedenle 
taze kesilen etler hemen tüketilmemelidir. 
Buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş et,  haşlama 
veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirilerek 
tüketilmelidir.” diyor.

Et, kaliteli protein kaynağı olmasının yanı sıra 
içerisinde yağ, demir, çinko, fosfor, magnezyum 
gibi mineralleri ve B1, B6, B12 ve A vitamini 
de barındırır. Hayvansal kaynaklı yiyeceklerin 
doymuş yağ ve kolesterol içeriklerinin yüksek 
olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, 
“Kurban Bayramı’nda tüketilen miktarlara 
dikkat edilmesi gerekir. Kişisel farklılıklar 
olmakla beraber, günde 100-150 gram tavuğun 
göğüs eti, hindi, yağsız dana eti, balık gibi 
etlerin tüketilmesi uygundur. Ancak etlerin 

çok yağlı kısımları tüketilmemeli, hayvanın 
iç yağları yemeklere lezzet vermek amacıyla 
kullanılmamalıdır. Kurbanlık hayvanların iç 
organları da (sakatat) kolesterol ve yağ miktarları 
fazla olduğundan tüketilmesi önerilmemektedir.” 
diyor. Demir, Kurban Bayramı’nda etlerin nasıl 
pişirilmesi ve saklanması gerektiği konusunda 
bilgi veriyor.

Yanlış pişirme ve saklama sonucu; protein, 
mineral ve vitaminler kayboluyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, 
yanlış uygulanan pişirme ve saklama 
yöntemleri sonucunda etlerdeki protein, 
mineral ve vitaminlerin kaybolduğuna dikkat 
çekiyor. Demir, “Etlerin yağda kavrulması ve 
kızartılması besin öğesi kayıplarının artmasına, 
fazla miktarda yağ tüketilmesine ve ileride 
sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilir. 
Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli 
besinlerdir. Bu nedenle küçük parçalar halinde 
buzdolabının buzluk kısmında veya derin 
dondurucuda saklanmalıdır. Buzlukta ( -2 ºC ) 
birkaç ha�a, derin dondurucuda ise (-18 ºC ) 3 ay 
saklanabilir.” diyor. 

Kızartma, kavurma ve hamur işlerinin kalorisinin 
yüksek olduğunu ve sindirim sistemini 
zorladığını belirten Demir, bayram sürecinde 
daha hafif ve pişirme yöntemi haşlama veya 
kendi suyunda olan besinlerin tercih edilmesi 
gerektiğini söylüyor. Demir ayrıca, “Çok yüksek 
ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi de 
çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden 
olabilir. Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya 
sebzelerle birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğinin 
sağlanması, sebzelerde bulunan C vitamininin 
etlerde bulunan demirin emilimini artırması 
açısından sağlıklı bir yöntemdir. Etler ızgarada 
pişirilirken etle ateş arasındaki uzaklık eti 
yakmayacak, kömürleşme sağlamayacak şekilde 
ayarlanmalıdır. Etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC 
olmalıdır. Çok yüksek ısı dış yüzeyin yanmasına 
ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin 
öğesi kaybını artırır.” diyor. Demir, etlerin 
haşlanarak pişirilmesinin sağlıklı olmasının yanı 
sıra, ette olması muhtemel parazitlerin insana 
geçmesini de büyük ölçüde engellediğine dikkat 
çekiyor. 

Saklanan etlerin dondurulduktan sonra tekrar 
çözdürülmesi bazı mikroorganizmalar için üreme 
yeri oluşturduğunu ve bunun da sağlığı tehdit 
ettiğini söyleyen Demir, “Buzlukta saklanan etler 
buzluktan çıkartılınca yemek içinde tamamen 
kullanılacak şekilde parçalara ayrılarak buzluğa 
konulmalı, çözdürülen et hemen pişirilmeli, 
tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürülmek istenen 
etin buzdolabında çözünmesi sağlanmalıdır. 
Çabuk çözülmesi amacıyla uygulanan kalorifer, 
soba üzerinde çözdürme, oda sıcaklığında 

bekletme sakıncalı yöntemlerdir.” diyor. 

Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi 
gerekenler

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Çağatay Demir, 7 maddede bayramda 
dikkat edilmesi gereken önemli noktalara 
değiniyor.

•Sabah mutlaka kahvaltı edilmeli;  kahvaltı 
hafif ve her grup besin öğesini içerir nitelikte 
olmalıdır.

•Bayramda sayıca az öğünlerde, fazla miktarda 
yemek yerine; az ve sık beslenilmelidir. 

•Bayramda da her zaman olduğu gibi tek 
yönlü beslenmek yerine, gün içinde tüm besin 
gruplarından (süt, yoğurt, et, sebze, meyve, 
tahıllar vb) yeterli ve dengeli miktarlarda 
alınmalıdır. 

•Yemekler bitkisel sıvı yağ ile pişirilmeli,  
kızartma ya da kavurma yerine ızgara, fırında, 
haşlama ya da buğulama yapılmalıdır. 

•Etlerin hepsi hemen tüketilemeyeceğinden 
saklama koşullarına mutlaka dikkat edilmelidir. 

•İkram amaçlı sunulan her tatlı kabul edilmemeli, 
aralarında en hafif olan sütlü ve meyveli tatlılar 
tercih edilmelidir.  Hamur tatlılarından yemek 
zorunda kalınırsa miktarı az olmalı.

•Bayramda artan kahve ve çay tüketimi aşırı 
miktarlara ulaştığında uykusuzluk, mide 
problemleri ve kalp ritim bozukluklarına neden 
olabilir. Bu nedenle kahve ve çay yerine bitki veya 
meyve çayları tercih edilmelidir.
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Cesur ve özgür olacağınız bir ay içindesiniz. 
Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildi-
ğiniz yolda ilerliyorsunuz. Hedeflerinizi ger-
çekleştirmek için doğru bir zaman dilimi içinde 
olduğunuzu biliyorsunuz. Maddi açıdan parlak 
bir dönemde olacaksınız. Paraya karşı ilginiz 
artacak. Para kazanma konusunda iddialı bir 
tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakı-
ma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Ce-
sur ve aktif ve risk almaya kendinizi hazırsınız. 
Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Bu 
ay akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısı-
nız. Mars size hem para kazandırırken, hem de 
bol bol harcamanıza neden olacaktır. Bu ay iş 
arayanlar için önemli bir süreç. Yaşam felsefesi 
ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. 

Düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme 
çabası içinde yoğunlaşırken, eski alışkanlıkla-
rınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre 
rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler  yaratma 
konusunda gayretli olacaksınız. Kariyerinizi 
güçlendirmek için dışarıdan yardım almanız 
gereken uygun aylardan birindesiniz. İşinizde 
yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlik-
te olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançları-
nızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. 
Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli 
olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü gelişti-
recek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel 
yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Bazen 
kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin 
tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. 

Hiç birşeyden korkmayın. Paranın kokusunu 
uzaktan hissetmelisiniz. Daha atak ve çevik 
olun. Bu ay maaş terfileri ve ani iş tekliflerine 
karşı hazırlıklı olun. Maddi konulardaki taleple-
rinizde kararlılık hakim olacak. İleriyi gören bir 
düşünce yapısı içinde hareket ederken, para 
ile ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte çalıştığınız ki-
şilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha 
farklı bakmaya başlayacaksınız. Kendinize her 
zamankinden daha fazla güveneceğiniz bir ay 
içindesiniz. Bu koşullar her zaman kişinin kar-
şısına çıkmaz. Fırsatlardan faydalanmanın tam 
zamanı. Bu dönemde karşı cins üzerinde, çeki-
ciliğinizi kullanacaksınız. Önünüze çıkacak olan 
birkaç olay karşısında kişiselliğinizden ödün 
vermezseniz siz kazanacaksınız.

Sevdiklerinizle birlikte ortak duygu birliği için-
de olsanız bile, aranızda oluşabilecek sürtüş-
melere engel olamayacaksınız. Geçmiş olaylar 
yüzünden tartışabilirsiniz. Bazılarınız aile so-
rumluluğunu yüklenirken, büyüklerinize daha 
fazla ilgi göstereceksiniz. Ailenizin yaşantınıza 
saygı göstermesini bekliyorsunuz. Bunu onla-
ra  anlatmak zorunda kalmak sizi biraz sıka-
bilir. Maddi konular sizin için her zaman çok 
önemli sizde biliyorsunuz.  Kariyerinizle ilgili 
başarı size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi 
severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz 
yönde kullanabileceksiniz. Bu ay varlıklı kişiler 
ilginizi çekecek. Çevrenizde size yardım edecek 
ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız 
olacaktır. 

Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül 
getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi des-
tekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler iste-
diğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı 
bir arada yakalayacaksınız. İşinizde yükselme, 
farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uy-
gun koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay 
olacağından emin olabilirsiniz. Kişisel değer 
kavramlarınız önemli ve bu nedenle, kararsız-
ca ortalıkta dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz. 
Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacak-
sınız. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde 
olacağınız biri olabilir. Kendinizde yetersiz gör-
düğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disip-
linli olmak zorundasınız. Fikirlerinizi beğenme-
yenlere karşı ani tepkiler vermeyin. 

Çevre faktörler sayesinde güçleneceğiniz iş-
ler peşinde koştururken, sosyal kişiliğinizde 
sağlam temeller üzerine boy verecek. Yönetici 
ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven ve-
recek. Onlarla bir çok iş fırsatı yakalayacaksınız. 
Çevre faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler 
peşinde koştururken, sosyal kişiliğinizde sağ-
lam temeller üzerine boy verecek. Hedefleriniz 
konusunda belirleyici olmaya devam ederken, 
içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edi-
ci tavırlar sergilemeye özen gösterin. Yine bu 
dönemde evinizle ilgilenecek ve yaşadığınız or-
tamı süsleyeceksiniz. Güzel ve rafine şeylerden 
hoşlanıyorsunuz. Yakınlarınızla olan bağlarınızı 
güçlü tutmalısınız. Bu yüzden a¹edici tarafınızı 
baskın tutmanızda fayda var. 
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Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı 
üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bu ay arka-
daşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği 
konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. He-
defleriniz konusunda belirleyici olmaya devam 
ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı 
ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin. 
Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler 
vermeyin. Oldukça hırslı bir karakter yapısıyla 
politika, ticaret gibi denemediğiniz konularda 
başarılı olacaksınız. Eşinizin veya sevgilinizin 
parasından faydalanacaksınız. Bu dönemde 
hem kolay para kanacak ve ödemelerinizi ko-
lay yapacak ve borçtan korkmayacaksınız. Eğer 
yaşınız belli bir sınırın üstündeyse, yatırımlar 
konusunda belli kaynaklar üzerinde duracak-
sınız.

Mesleki yaşamınızda birlikte olduğunuz kişileri, 
ısrarcılığınızla şekillendirmeye çalışmayın. Aşırı 
görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife 
olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun 
günler geçirebilirsiniz. Ama tüm bunlar yaşam 
enerjinizin giderek azalması ve yorgunluk de-
mektir. Bu nedenle, dingin olabileceğiniz şart-
ları yaratarak, sakin bir şekilde olaylara daha 
geniş açıdan bakın. Harcadığınız enerjiyi tekrar 
elde edebilmek için, kaybettiğiniz zaman kadar 
daha ek bir zamana gereksinim duyacağınızı ve 
bunun da hayatınızda kayıp günler olduğunu 
unutmayın. Başkalarının para kazanması size 
de kazandıracaktır. Bu ay gerekli yerlerde bek-
lemeli ve hareketlerinizi ayarlamalısınız. 

Bu ay iş yaşantınızdan çok aile içi ilişkiler önem 
kazanıyor. Evinizle ilgili tadilat durumları orta-
ya çıkacak. Tabii ki yaşam sadece aile hayatı 
olmayacak. Bu ay yaşamın tadını çıkarmak is-
tiyorsanız,  ay boyunca olumlu gezegenleriniz 
size eşlik edecektir. Temeli sağlam ve ciddi 
çalışmaları tercih ederken; evinizle ilgilenecek, 
bulunduğunuz yeri güzelleştirmek isteyeceksi-
niz. Bu konuda aşırıya kaçabilir ve harcamaları 
gereksiz yere arttırabilirsiniz. Eğer bir aile şir-
ketiniz varsa, başarılı çalışmalar içinde olacak 
ve yatırımlarınızı genişletmek isteyeceksiniz. 
İstekleriniz konusunda sabırlı ve özverili davra-
nacaksınız. Artık para biriktirmek isteyeceksiniz 
ve maddiyata gereken önemi vereceksiniz. 

Karşınıza çıkacak insanları ikna etme konu-
sunda akıllıca davranacaksınız. Bu ay iddialı 
ve idealist davranacaksınız. Her şeyi seviyor ve 
evrenin size verdiği olumlu yansımaları büyük 
bir teşekkür duygusu içinde kabul ediyorsunuz. 
Geçmişte kalan hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız 
etmesini engellemek sizin elinizde. Yardıma ih-
tiyaç duyduğunuz anlarda, çekinmeden gerekli 
yerlerden yardım isteyebilirsiniz. İstekleriniz 
konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek 
için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Ya-
şam sizi istediğiniz platforma getirecektir. Sağ-
lık konusunda bu ay çok daha iyi durumdasınız. 
Vitamin ve mineral dengenizi korumalı, uyku 
düzeninize dikkat etmelisiniz. 

Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası saye-
sinde karşınıza çıkacaktır. Hissi yetenekleriniz 
sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın do-
ğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çö-
zerek, taşları yerine oturtacaksınız. Çevrenizde 
sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye 
önderlik yapacaksınız. Ailenizle ilgili konuların 
gündem kazanmasıyla yaşadığınız duygu bağ-
larını pekiştireceksiniz. Güçlü duygularla baş-
lattığınız çalışmalarınızı inatla sürdüreceksiniz. 
Aile büyüklerinin sorunları gündeme gelebilir. 
Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun, 
bugün de kanıtlanması sizi her konuda haklı 
çıkaracak. Bu nedenle kendinizle ilgili düşünce-
lerinizde ısrarcı olacaksınız. Bu ay, ikna kabili-
yetiniz artıyor. 

Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül 
getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi des-
tekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler is-
tediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı 
bir arada yakalayacaksınız. On iki yıldan sonra 
kariyerinizle ilgili muhteşem bir destek alıyor-
sunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe 
geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazır-
lama konusunda ideal bir yıl olacağından emin 
olabilirsiniz. Derin araştırma gereken konularda 
kendinizi ispat edeceksiniz. Bu ay sosyal ilişki-
lerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebi-
lirsiniz. Çevrenizdeki olayları lehinize kolayca 
çevireceksiniz. İnsanlara yardım etme duygu-
nuz harekete geçerek, toplumda misyonu olan 
kuruluşlarda görev yapacaksınız. 



NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul 389.561 1 ANKAmall 197.818 1 Mavibahçe AVM 187.506
2 City's Nişantaşı 379.229 2 Forum Ankara Outlet 145.614 2 Terracity 126.631
3 Marmara Forum 299.128 3 Gordion 60.595 3 Forum Gaziantep 123.479
4 İstanbul Cevahir 250.233 4 Acity Outlet 75.761 4 Forum Kayseri 121.537
5 Kanyon 228.098 5 Cepa 56.476 5 Forum Mersin 112.277
6 Vialand 205.074 6 Kentpark 55.074 6 Espark 101.683
7 Özdilek Park İstanbul 183.784 7 Taurus 44.276 7 Gebze Center 100.321
8 Brandium Ataşehir 119.397 8 Nata Vega Outlet 38.407 8 Forum Trabzon 99.989
9 Trump 106.911 9 Next Level 44.276 9 MarkAntalya 94.955

10 Viaport-Asia Outlet 100.136 10 Atlantis 34.692 10 Antalya Migros AVM 83.432
11 İstinyepark 99.239 11 Anatolium Ankara 27.717 11 Park Afyon 80.675
12 Palladium Ataşehir 93.157 12 Panora 22.382 12 Özdilek Park Antalya 75.664
13 MarmaraPark 90.941 13 365 AVM 20.467 13 Forum Bornova 72.476
14 M1 Meydan Ümraniye 87.470 14 Antares 17.980 14 Point Bornova 62.327
15 Buyaka 82.724 15 Arcadium 20.404 15 Konya Kent Plaza 61.971
16 Zorlu Center 76.663 16 Park Vera 15.624 16 Prime Mall Gaziantep 58.467
17 Akasya Acıbadem 76.463 17 Tepe Prime Avenue 15.153 17 Deepo Outlet Center 57.476
18 Sapphire Çarşı 70.098 18 Bilkent Center 14.232 18 Sanko Park 51.749
19 Mall Of Istanbul 66.546 19 Kızılay AVM 17.283 19 Forum Çamlık 49.613
20 Starcity Outlet Center 63.405 20 Podium Ankara AVM 18.339 20 Novada Outlet Söke 49.089

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı 72.663 1 ANKAmall 8.854 1 Highway Outlet 12.764
2 Özdilek Park İstanbul 56.990 2 Antares 7.167 2 Sera Kütahya 7.976
3 Kanyon 54.518 3 Bilkent Center 6.141 3 Kayseri Park AVYM 5.690
4 Buyaka 34.151 4 Tepe Prime Avenue 5.157 4 Gebze Center 4.702
5 Galleria İstanbul 34.092 5 Kentpark 4.807 5 Terracity 4.683
6 Capitol 17.890 6 Nata Vega Outlet 4.223 6 Deepo Outlet Center 4.646
7 Viaport Outlet 16.466 7 Cepa 3.747 7 Özdilek Park Antalya 4.273
8 Trump 12.151 8 Armada 2.890 8 Korupark AVM 3.781
9 İstinyepark 10.731 9 Atlantis 2.670 9 Malatya Park 3.504

10 Astoria 9.433 10 Gordion 2.604 10 Espark 3.129
11 Akasya Acıbadem 8.430 11 Acity Outlet 2.214 11 Antalya Migros AVM 2.864
12 Sapphire Çarşı 8.302 12 Panora 2.149 12 Forum Gaziantep 2.736
13 CanPark Ümraniye 7.593 13 Taurus 1.950 13 Forum Mersin 2.500
14 Arena Park 6.196 14 365 AVM 1.922 14 Palladium Antakya 2.423
15 Vialand 5.790 15 Arcadium 1.887 15 Outlet Center İzmit 2.165
16 Zorlu Center 5.620 16 Next Level 1.656 16 Zafer Plaza 2.163
17 Palladium Ataşehir 5.314 17 Forum Ankara Outlet 1.504 17 Sanko Park 2.139
18 Viaport - Marina 4.915 18 Anatolium Ankara 1.228 18 Agora AVM 2.127
19 Kozzy 4.898 19 Gimart Outlet 1.155 19 Ceylan Karavil Park 2.064
20 Marmara Forum 4.659 20 Podium Ankara AVM 865 20 Yeşilyurt AVM 2.018

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 CanPark Ümraniye 14.398 1 ANKAmall 17.774 1 Endülüs Park 45.446
2 Vialand 12.232 2 Gordion 6.957 2 Terracity 16.276
3 Brandium Ataşehir 10.406 3 Gimart Outlet 6.424 3 Mavibahçe AVM 14.603
4 Mall Of Istanbul 9.497 4 Nata Vega Outlet 3.894 4 Park Afyon 12.313
5 Kanyon 8.985 5 Acity Outlet 3.721 5 Point Bornova 8.541
6 City's Nişantaşı 7.192 6 Podium Ankara AVM 3.657 6 Antalya Migros AVM 7.172
7 Forum İstanbul 6.318 7 Next Level 3.272 7 Forum Gaziantep 6.804
8 Galleria İstanbul 6.221 8 Kentpark 2.840 8 Forum Mersin 6.660
9 M1 Meydan Ümraniye 6.069 9 Cepa 2.698 9 Highway Outlet 4.793

10 Torium 5.663 10 Atlantis 2.631 10 Symbol AVM 4.751
11 Viaport-Marina AVM 4.506 11 Tepe Prime Avenue 2.432 11 Malatya Park 4.630
12 Maltepe Park AVM 4.322 12 Taurus 2.334 12 Korupark AVM 3.499
13 Akasya Acıbadem 4.214 13 Armada 2.140 13 Van AVM 3.236
14 MarmaraPark 3.511 14 Arcadium 1.894 14 Forum Bornova 3.226
15 İstinyepark 3.498 15 Panora 1.637 15 Bursa Kent Meydanı 2.924
16 Viaport-Asia  Outlet 3.489 16 Antares 1.595 16 Deepo Outlet Center 2.907
17 Viaport Venezia Outlet 3.450 17 Bilkent Center 1.167 17 Novada Outlet Söke 2.646
18 Atlaspark avm 3.438 18 Forum Ankara Outlet 883 18 Sera Kütahya 2.562
19 Starcity Outlet Center 3.376 19 Kızılay AVM 806 19 Gebze Center 2.561
20 Capacity 2.933 20 Park Vera 740 20 Sanko Park 2.399
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18 Viaport - Marina 4.915 18 Anatolium Ankara 1.228 18 Agora AVM 2.127
19 Kozzy 4.898 19 Gimart Outlet 1.155 19 Ceylan Karavil Park 2.064
20 Marmara Forum 4.659 20 Podium Ankara AVM 865 20 Yeşilyurt AVM 2.018

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 CanPark Ümraniye 14.398 1 ANKAmall 17.774 1 Endülüs Park 45.446
2 Vialand 12.232 2 Gordion 6.957 2 Terracity 16.276
3 Brandium Ataşehir 10.406 3 Gimart Outlet 6.424 3 Mavibahçe AVM 14.603
4 Mall Of Istanbul 9.497 4 Nata Vega Outlet 3.894 4 Park Afyon 12.313
5 Kanyon 8.985 5 Acity Outlet 3.721 5 Point Bornova 8.541
6 City's Nişantaşı 7.192 6 Podium Ankara AVM 3.657 6 Antalya Migros AVM 7.172
7 Forum İstanbul 6.318 7 Next Level 3.272 7 Forum Gaziantep 6.804
8 Galleria İstanbul 6.221 8 Kentpark 2.840 8 Forum Mersin 6.660
9 M1 Meydan Ümraniye 6.069 9 Cepa 2.698 9 Highway Outlet 4.793

10 Torium 5.663 10 Atlantis 2.631 10 Symbol AVM 4.751
11 Viaport-Marina AVM 4.506 11 Tepe Prime Avenue 2.432 11 Malatya Park 4.630
12 Maltepe Park AVM 4.322 12 Taurus 2.334 12 Korupark AVM 3.499
13 Akasya Acıbadem 4.214 13 Armada 2.140 13 Van AVM 3.236
14 MarmaraPark 3.511 14 Arcadium 1.894 14 Forum Bornova 3.226
15 İstinyepark 3.498 15 Panora 1.637 15 Bursa Kent Meydanı 2.924
16 Viaport-Asia  Outlet 3.489 16 Antares 1.595 16 Deepo Outlet Center 2.907
17 Viaport Venezia Outlet 3.450 17 Bilkent Center 1.167 17 Novada Outlet Söke 2.646
18 Atlaspark avm 3.438 18 Forum Ankara Outlet 883 18 Sera Kütahya 2.562
19 Starcity Outlet Center 3.376 19 Kızılay AVM 806 19 Gebze Center 2.561
20 Capacity 2.933 20 Park Vera 740 20 Sanko Park 2.399

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul 389.561 1 ANKAmall 197.818 1 Mavibahçe AVM 187.506
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17 Akasya Acıbadem 76.463 17 Tepe Prime Avenue 15.153 17 Deepo Outlet Center 57.476
18 Sapphire Çarşı 70.098 18 Bilkent Center 14.232 18 Sanko Park 51.749
19 Mall Of Istanbul 66.546 19 Kızılay AVM 17.283 19 Forum Çamlık 49.613
20 Starcity Outlet Center 63.405 20 Podium Ankara AVM 18.339 20 Novada Outlet Söke 49.089

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı 72.663 1 ANKAmall 8.854 1 Highway Outlet 12.764
2 Özdilek Park İstanbul 56.990 2 Antares 7.167 2 Sera Kütahya 7.976
3 Kanyon 54.518 3 Bilkent Center 6.141 3 Kayseri Park AVYM 5.690
4 Buyaka 34.151 4 Tepe Prime Avenue 5.157 4 Gebze Center 4.702
5 Galleria İstanbul 34.092 5 Kentpark 4.807 5 Terracity 4.683
6 Capitol 17.890 6 Nata Vega Outlet 4.223 6 Deepo Outlet Center 4.646
7 Viaport Outlet 16.466 7 Cepa 3.747 7 Özdilek Park Antalya 4.273
8 Trump 12.151 8 Armada 2.890 8 Korupark AVM 3.781
9 İstinyepark 10.731 9 Atlantis 2.670 9 Malatya Park 3.504

10 Astoria 9.433 10 Gordion 2.604 10 Espark 3.129
11 Akasya Acıbadem 8.430 11 Acity Outlet 2.214 11 Antalya Migros AVM 2.864
12 Sapphire Çarşı 8.302 12 Panora 2.149 12 Forum Gaziantep 2.736
13 CanPark Ümraniye 7.593 13 Taurus 1.950 13 Forum Mersin 2.500
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18 Viaport - Marina 4.915 18 Anatolium Ankara 1.228 18 Agora AVM 2.127
19 Kozzy 4.898 19 Gimart Outlet 1.155 19 Ceylan Karavil Park 2.064
20 Marmara Forum 4.659 20 Podium Ankara AVM 865 20 Yeşilyurt AVM 2.018
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11 Viaport-Marina AVM 4.506 11 Tepe Prime Avenue 2.432 11 Malatya Park 4.630
12 Maltepe Park AVM 4.322 12 Taurus 2.334 12 Korupark AVM 3.499
13 Akasya Acıbadem 4.214 13 Armada 2.140 13 Van AVM 3.236
14 MarmaraPark 3.511 14 Arcadium 1.894 14 Forum Bornova 3.226
15 İstinyepark 3.498 15 Panora 1.637 15 Bursa Kent Meydanı 2.924
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Özel Röportaj

Burçin SEL

Sevgili Doğukan Medetoğlu son single'ınız 
"Kendine Gel"den kısaca bahsedebilir misiniz?

Sözleri ve müziği bana ait yeni nesil deep house 
& %100 pop soundlu bir şarkı. Bestelediğim 
ilk günden beri en sevdiğim şarkılarımdan 
biriydi. Hikayesi kendi geçmişimden bir kesit 
olduğundan dolayı da özeldir benim için. Başka 
sanatçılar için de istenmişti hatta ama adeta 
benim totemimdi ''Kendine Gel'' ve o yüzden ben 
söyledim. İyi ki de ben söylemişim :)

Erdem Kınay ile nasıl bir araya geldiniz?

Erdem abiyle tanışıklığımız eskiye dayanır. 
Daha önce de bir araya gelip bir proje yapmak 
istemiştik ama o dönem kısmet olmamıştı. 
Kendine Gel ile devam etmeye karar verdiğimiz 
gün yapımcım Samsun Demir ile beraber bu 
kararı aldık. Ve hemen Erdem abiyi arayıp 
''O gün geldi abi hadi başlıyoruz sonunda.'' 
demiştim, hiç unutamayacağım çok mutlu bir 
andır o.Ve çok titiz bir çalışma süreci yaşadık. 
Sonucundan da çok memnunuz çok şükür... 
Daha da devam edeceğiz. Beraber bir çok projede 
sürprizlerimiz olacak inşallah.

Neden yönetmen olarak Evren Arasıl'ı tercih 
ettiniz?

Evren hem yenilikçi,modern hem de sade bir 
bakış açısına sahip. Bizim de istediğimiz Kendine 
Gel için bu tarz bir projeydi. Basın danışmanım 
sayesinde bir araya geldik ve masadan kalkarken 

el sıkışarak ayrıldık. Kafalarımız çok uydu ve 
hemen arkadaş olduk. Sıcak, samimi eğlenceli bir 
set tecrübe ettik beraber, sonuçlarından da çok 
memnunuz ekip olarak.

Sıradaki projeniz ne olacak?

Sıradaki ilk projem; iddialı bir laf olacak belki 
ama inşallah bu kışın ''hit''i olacak. Sonbaharın 
ortalarında duyacaksınız inşallah her yerde. 
Yine çok iyi bir aranjörle çalıştık o şarkı için. 
Sözleri ve müziği yine bana ait. Şarkının adını 
söylemeyeceğim, büyüsü bozulsun istemiyorum. 
Sonrası da bir single daha belki yada direkt dolu 
dolu bir albüm gelecek.

Sizin elinizde çok sayıda şarkının ve besteniz 
olduğu haberini okumuştum. Kaç şarkınız var 
kullanıma hazır?

Nitelikli olduğunu düşündüğüm şarkılarımın 
hemen teli�erini alıyorum. Bu şekilde kullanıma 
hazır yaklaşık 100’e yakın şarkım var :) Demo 
halinde olan ve de sadece kağıt üzerinde olup 
kayıt edilmeyi bekleyen de bir o kadar daha 
şarkım var. daha da devam ediyorum. Dün bile 
yaptım mesela ;) Aman maşallah diyelim tabi 
:) Şarkı üretiyor olabilmek benim en büyük 
motivasyonum. Kendime inanç ve güç kaynağım.

Doğukan Medetoğlu'nun bir günü nasıl geçer?

Her günüm standart değil tabi ama kalkar 
kalkmaz müzik açarım ben önce. Sonra yüzümü 
yıkar, kocaman bir bardak su içer ve köpeğimi 
yürüyüşe çıkartırım. O anda yapılacakları 
da gözden geçiririm bir yandan. İşlerim, 
toplantılarım, provam, konserim vs yoksa daha 
rahat bir gün akıyor tabi. Öyle günlerde günde 
3 saat spor yapıyorum, zaman benim için spor 
yaparken akıyor adeta bağımlıyım diyebilirim. 
Sonrasında da dediğim gibi işlerimi hallediyorum 
ve finalinde de varsa halim, arkadaşlarımla bir 
şeyler içip evime dönüp yine köpeğimi yürüyüşe 
çıkartıp, film izlerken uyuyorum :) Haaa günün 
orta bir yerinde bir melodi yada söz gelirse bütün 
günüm saat olarak kayıyor ve alt üst oluyor :)

Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz? 
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz AVM 
hangisi?

Gidiyorum. Severim de AVM’leri ama artık 
yeterli sayıdalar bence :) Anadolu yakasında 
oturduğum için en acil durumlarımda Palladium 
ve Brandium'a giderim. Akmerkez, Kanyon ve 
City's i de seviyorum. E hepsini saydım zaten 
neredeyse baya seviyormuşum demek ki :)

Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?

Açık, geniş yakalı tshirtler olmazsa olmazım. 

Tiril tiril salaş üstleri seviyorum daha çok keten 
gömlek vs... Kot ve gri kumaş pantolonlarda 
olmazsa olmazım bayılıyorum. Altına da alakasız, 
kış ise şık bir postal yaz ise şık bir loafer yada 
kalın tabanlı trend bir spor ayakkabı. Sade ama 
çok farklı tasarım ürünleri giymeyi seviyorum. 
Kimsenin almayacağı ve herkesin kolay kolay 
taşıyamayacağı şeyleri bana gönderebilirsiniz 
hakkını veririm ben :) Ve de ayakkabı hastalığım 
var evet ben de bir ayakkabıkoliğim.

Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Dikkat çekici, şık, sade, hafif salaş, bir yandan 
da asi ve bir tık da spor diyebilirim. Zoru 
başarıyorum yani :)

Neyi asla giymezsiniz?

V yaka asla. Yazı ve desen asla. Küpe sevmem. Ve 
aşırı renkli giyinmem.

Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?

Aslında şık saatler dışında aksesuar tercih 
etmezdim. Ama Kendine Gel klip çekimlerinden 
sonra stylingimi yapan Simge Yucepur beni kolye 
ve bilekliklere alıştırdı. Artık onlarda olmazsa 
olmazım.

Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk 
ağırlıklı?

Siyah, beyaz, gri, bej.

Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle 
alışverişe çıkarsınız?

Çok severim. Tek başıma genelde. Rahat 
edemiyorum başka türlü, telaş sevmiyorum. Ama 
bazen kararsız kalınca teyzeme yada zevkine 
güvendiğim bir kankama fotoğraf atarım sence 
bu nasıl diye.

İndirimleri takip ediyor musunuz?

Ediyorum diyemem ama denk gelince de 
kaçırmam.

Son olarak size AVM’ler ne ifade ediyor?

Bence AVM’ler çok büyük bir kolaylık ve kaçış 
noktası.

BENCE AVM’LER ÇOK BÜYÜK BİR KOLAYLIK VE KAÇIŞ NOKTASI

DOĞUKAN MEDETOĞLU








