AYŞEN YERŞEN
PALLADIUM ATAŞEHİR AVM MÜDÜRÜ

“PALLADIUM, POTANSİYELİ VE PERFORMANSI
ÇOK YÜKSEK BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ.”

AKADEMETRE - AVM ENDEKSİ
AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

BU YIL HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

2017 yılına, yaşanan tüm olumsuzluklara
rağmen umutla ve heyecanla girdik. 2017 yılı,
geçtiğimiz yıl yaşanan üzücü olaylara rağmen,
sektörümüzün yaralarını saracağı ve kaybettiği
ivmeyi tekrar kazanıp averajını düzelteceği bir yıl
olacak. Buna inancım sonsuz. Özellikle TL’nin
güçlendirilmesi için yapılan pozitif hamlelerle
alım gücünün yükselmesi ve kira maliyetlerinin
düşmesinden dolayı oluşan kaynağın pazarlama
faaliyetlerine aktarılmasıyla alışveriş dinamikleri
gelişecek ve yükselecektir. Sosyal medyada
yer alan felaket senaryolarını özellikle dikkate
almamamız gerektiğine ve yeni yılın bize çok
güzel şeyler yaşatacağına inanıyorum. Bu yıl her
şey çok güzel olacak.

Bir de AVM‘ler tarafından hazırlanan etkinlik
sözleşmelerine özellikle değinmek istiyorum.
Bazı sözleşmeler etkinlik ve organizasyon
mantığından bihaber avukatlar tarafından
hazırlanıyor. Bu durumda sözleşmeler, garip
maddeler içeren ve ölü doğan metinler haline
geliyor. Birkaç örnek vermek istiyorum: “Etkinlik
için gerekli tüm izinleri ajans alacaktır.” Ajans
bu izni nasıl alacak? Hangi sıfatla alacak? “Ajans
etkinliğin yapıldığı şehirde aynı gün başka bir
etkinlik yapamaz.” Tamam, ajans yapamaz ama
sanatçının menajeri yapabilir. Ajans sanatçının
kurumsal temsilcisi değildir ki. “Ajans etkinliğin
güvenliğini sağlamak ile sorumludur.” Hangi
kolluk gücüyle? Bu örnekleri çoğaltabiliriz

ama gerek yok. Lütfen hukuk departmanları ile
pazarlama departmanlarını bir araya getirin.
Sözleşmeler ölü doğmasın.
Son olarak da; Mall & Motto ailesi olarak 3.
yaşımıza girdik. Destek ve yardımları için
sektördeki tüm dostlarımıza teşekkür etmek
istiyorum. Günden güne gelişen dergimize
destekleriniz yadsınamayacak kadar büyük.
Kendisini sürekli yenileyen ve sektöre minicik
de olsa bir katma değer ekleme çabamız devam
edecektir.
Bu yıl dergimiz de daha iyi olacak, çünkü bu yıl
her şey çok güzel olacak.

MErhABA
MALL&MOTTO

AVM VE PER AKENDE SEK TÖRÜNÜN HABER CİSİ

Genel Yayın Yönetmeni
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Yasemin ŞEFİK

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü
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Yeni bir yılın umuduyla yazmak istiyorum.
Hepimiz gibi tüm umutlarımızı anlatmak istiyorum.
Dünyanın her yerinde kötü adamların oyunları ve hırslarını yaşıyoruz.
İnsanlık bu kadar teknolojik gelişime rağmen bağnazlık ve cehaletle
savaşıyor.
Biz “Türkiye” olarak birbirini dil, din gözetmeksizin seven bir milletiz.
Komşu hikâyelerimiz tatlı anılarla doludur.
Eskiden öyleydi deme!
Hâlâ öyle güzeliz ki...
2017’ye belki güzel haberlerle başlamadık.
Ama bu bizi yıldıracak bir konu olmayacak.
Yine tüm istikrarımız, birliğimiz ve dostluğumuzla güzel şeyler yapacağız.
Demesi kolay diyeceksin!
Denemeden bilemeyiz!
Mall&Motto olarak harika bir yıl diliyoruz
İyi okumalar,
Yasemin Şefik

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

İçİndekİler
8

İbrahim Çağlar
İstanbul Ticaret Odası Başkanı

İTO ve iştirakleri yurt içi alımlarını sadece TL ile
yapacak.

36

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Hom Design Center, İstanbul’un tasarım
merkezi olacak.

58

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Türk malı yurdun malı, her Türk yerli malı
kullanmalı.

88

ASTROLOJİ
Filiz Özkol
Astrolog

İş dünyası burç yorumları.

24

Ayşen Yerşen
Palladium Ataşehir AVM Müdürü

Palladium potansiyeli ve performansı çok
yüksek bir alışveriş merkezi.

42

Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market Genel Müdürü

Gastronominin geleceğini Y kuşağı
belirleyecek.

81

Asiye Yıldırım
Reed Türkiye Genel Müdürü

2017 yılında hangi mesleklerin yıldızı
parlayacak?

90

SOSYAL MEDYA
Sosyal Medya Ligi
İlk 20

AVM sosyal medya verileri.

28

Ezgi Çubukçu
Forum Aydın AVM Müdürü

Yeni yıla pozitif beklentilerle ve umutla
başlamak adettendir.

45

Samim Hatipoğlu
Nurol GYO Genel Müdürü

Nurol GYO’dan Türkiye’nin ilk designer outleti.

85

MOTTO SAĞLIK
Dr. Cem Hızlan
ASM Psikiyatri Uzmanı

Türkiyede her 10 kişiden 1’i antidepresan
kullanıyor.

94

Burçin Sel
Buray ile röportaj

Sahnede kırmızı ayakkabılar şart.
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İSTANBUL TİCARET ODASI VE İŞTİRAKLERİ
YURT İÇİ ALIMLARINI SADECE TL İLE YAPACAK
İTO Başkanı Çağlar: “Türk lirasının arkasındaki asıl rezerv, 78 milyonun alın teridir. O alın terinin bir damlasının
bile boşa gitmesine izin vermeyeceğiz. Reel sektörü destekleyecek tedbirleri bir an önce hayata geçirirken,
yerli üretimimizi milli paramızla gerçekleştirmek, tüketim ve tasarrufumuzu da TL ile yapmaktan başka
yolumuz yok.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Oda'nın ve
iştiraklerinin yurt içi alımlarında sözleşmelerini
sadece TL ile gerçekleştirme kararı aldı.
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İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "Türk lirası
tıpkı bayrağımız gibi milli beraberliğimizin
sembolü, insanımızın alın terinin karşılığıdır.
Bu hassasiyeti dikkate alarak Sayın
Cumhurbaşkanımızın TL kullanımı çağrısını
sonuna kadar destekliyoruz. Türk lirasının
arkasındaki asıl rezerv 78 milyonun alın teridir.
O alın terinin bir damlasının bile boşa gitmesine
izin vermeyeceğiz. Reel sektörü destekleyecek
tedbirleri bir an önce hayata geçirirken, yerli
üretimimizi milli paramızla gerçekleştirmek,
tüketim ve tasarrufumuzu da TL ile yapmaktan
başka yolumuz yok." diye konuştu.
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İstanbul Ticaret Odası olarak Oda'nın ve
iştiraklerinin tüm yurt içi alımlarını sadece
Türk lirası ile gerçekleştireceklerini belirten
Çağlar, "Kararın Oda üyelerinin bundan sonra
yapacakları kontratları için de olumlu bir örnek
teşkil etmesini diliyoruz." dedi. İbrahim Çağlar,
Oda bütçesindeki mevduatı da TL dışında bir
para birimiyle değerlendirmediklerini ifade etti.

İbrahim Çağlar
İstanbul Ticaret Odası Başkanı

"TL'ye sahip çıkmak bugün her zamankinden
daha önemli." diyen İTO Başkanı Çağlar,
"Egemenliğimizin sembolü olan Türk
lirasını itibarsızlaştırmak isteyenlere karşı
durmak, bayrağımızı korumakla eş değerdir."
değerlendirmesinde bulundu.
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KASAPDÖNER DOLARI TL’YE ÇEVİRDİ!
KasapDöner, son gelişmeler üzerine Türk lirasının güçlendirilmesi ve korunması için franchise bedelini
dolardan TL’ye çevirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Sarıtaş, “Hepimiz elimizi taşın altına koymak
durumundayız.” dedi.
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Emrah Sarıtaş
KasapDöner Yönetim Kurulu Başkanı
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ABD dolarının son dönemlerde TL karşısında
hızla yükselerek 3,50’ye dayandığı bu günlerde
gündemde olan ve birçok platformda
dillendirilen “Anlaşmaların dolar değil TL
cinsinden yapılması” çağrısına bir destek de
dönerin sıra dışı markası KasapDöner’den geldi.
Marka, halen 50 bin dolar olan franchise bedelini
150 bin TL’de sabitleme kararı alarak ABD
dolarına karşı yürütülen mücadeleye destek verdi.
“HERKES DESTEK VERMELİ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran
Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah
Sarıtaş şunları söyledi: “ABD dolarının son
günlerdeki aşırı yükselişi, piyasa dinamiklerinden
çok manipülatif. Bu manipülasyonu kırmak için
de en küçükten en büyüğe hepimizin elimizi taşın
altına koymamız gerekiyor. Son günlerde kamu

bu yolda çok önemli bir çağrıda bulunarak
vatandaşı ellerindeki doları bozdurmaya ve
her türlü ticari anlaşmayı Türk lirası cinsinden
yapmaya davet etti. Bu sayede piyasada ABD
dolarına karşı talebin azalmasıyla doların
ateşinin bir nebze olsun düşmesi sağlanacak.
Biz de çorbada tuzumuz bulunsun misali 50
bin dolar olan franchise bedelimizi 150 bin
TL’ye çevirdik. Bundan böyle bizden franchise
alacak olanlar dolar cinsinden değil kendi
öz paramız cinsinden franchise bedelimizi
ödeyecekler. Biz başta perakende ve gıda
sektörü olmak üzere herkesi bu dayanışmaya
davet ediyoruz.” dedi.
Ayrıca bundan sonra tedarikçilerden de
Türk lirası dışında gelen teklifleri kabul
etmeyeceklerini belirten Emrah Sarıtaş,
“Yurt içi işlemlerimizde başka ülkelerin para

birimini kullanmak eski enflasyonist dönemden
kalma bir alışkanlıktı, bundan kurtulmanın
zamanı gelmişti.” dedi.
Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren yabancı
markaların yurt dışına aylık royalty bedelleri
ödemesi nedeniyle de bir gelir kaybı söz konusu
olduğunu belirten Emrah Sarıtaş, tüm tüketicileri
yerli yiyecek markalarını tercih etmeye davet etti.
Ayrıca ekonomik gelişmenin sağlanması için
kadın istihdamına da değinen Emrah Sarıtaş
şunları ifade etti;
“Nüfusun yarısı kadınken bu potansiyelin atıl
kalması ciddi ekonomik kayıptır, biz restoran
sektöründe her alanda kadın istihdamını
artırmak içinde çaba harcıyoruz, kadın
girişimciler için özel destek programlarımız ve
şubelerimizde kadın çalışan sayısını artırmak için
eğitimlerimiz mevcut.” dedi.

BU YILDIZLARDAN BİRİ
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Bakırköy’ün buluşma noktası Capacity, yılbaşı çekilişiyle 100 TL’lik alışveriş yapan talihli iki misafirine
birer Mercedes Benz C180 AMG hediye edecek.
Alışveriş ve Yaşam Merkezi Capacity’nin 1 Aralık 2016
tarihinde başlayan “Yılbaşı Kampanyası” 19 Şubat 2017’ye
kadar sürecek. Günde ortalama 50 bin ziyaretin
gerçekleştiği Capacity’den, sadece 100 TL’lik alışveriş
yapan herkes bu iki yıldız otomobilden birinin sahibi
olabilecek.
Kampanyanın şanslı iki misafiri, 25 Şubat 2017 tarihinde,
Capacity etkinlik alanında gerçekleşecek çekilişle
belirlenecek ve özel pakete sahip Mercedes Benz C180
AMG otomobillerine kavuşacak. Talihliler, 3 Mart 2017
tarihinde, Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi kurumsal
web sitesinde ve Posta gazetesinde duyurulacak.
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Bakırköy’ün merkezinde yer alan ve yılda ortalama 22
milyon kişiyi misafir eden Capacity, ünlü marka karması,
kafeleri, gece saat 02.00’ye kadar açık restoranları,
sanatsal etkinlikleri ve özel günlerdeki aktiviteleriyle hem
alışverişin, hem de yaşamın merkezi olmayı sürdürüyor.
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"Görseller temsilidir, hediyeler farklılık gösterebilir." Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler
ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2016 tarih ve 40453693-255.01.02-2672-8068 nolu izni ile düzenlenmiştir.
Çekiliş ile ilgili bilgi almak için 444 9 272 numaralı Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi telefonuna başvurulabilir.

SİZİN OLABİLİR!
1 Aralık - 19 Şubat

Tarihleri Arasında Yapacağınız
Her 100 TL’lik Alışverişlerinizde

Mercedes - Benz
C 180 AMG
Kazanma Şansını
Kaçırmayın!

/CapacityAVM
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NIELSEN’İN ARAŞTIRMASINA GÖRE TÜRKİYE
AVRUPA’YA GÖRE DAHA İYİMSER

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Nielsen’in açıkladığı
Tüketici Güven Endeksi Raporu ilginç veriler
ortaya koydu. Dünya genelinde gerçek tüketicilerin
bölgesel iş bulma ihtimali, kişisel mali durum,
anında harcama niyeti ve bunlara bağlı ekonomik
sorunlarla ilgili algılarını ölçmek üzere, 2005’ten
bu yana üç ayda bir 63 ülkede yürütülen araştırma,
2016 yılının 3. çeyreğinde Türkiye’nin Avrupa
ülkelerine göre daha iyimser olduğunu gösterdi.

Aynı araştırmaya göre, önümüzdeki 12 ay
içerisinde bölgesel iş bulma ihtimaline ilişkin
algıda da Türk insanı Avrupalılara göre daha
iyimser. Türkiye’deki iş bulma ihtimali algısı
giderek daha da iyimserleşiyor ve Avrupa’ya göre
daha yüksek.
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“Ülkenizin şu anda ekonomik durgunluk
içerisinde olduğunu düşünüyor musunuz?”
sorusuna verilen cevap da 2016 yılında daha
iyimser bir profil çiziyor. Türkiye’nin ekonomik
durgunluk içinde olduğunu düşünenlerin oranı
2016 yılında düşmüş görünüyor.
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“Ülkenizin önümüzdeki 12 ay içerisinde
ekonomik durgunluktan çıkacağını düşünüyor
musunuz?” sorusuna “Evet” cevabı verenlerin
oranı da 2016 yılının 3. çeyreğinde, bir önceki
çeyreğe göre artmış durumda.

UYGUN FİYAT
BOL SEÇENEK

PLATO’DA!

platoavm
0216 398 64 64

www.platoavm.com

Fatih Bulvarı No:97 Sultanbeyli / İSTANBUL
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ÖZGE ULUSOY 2017 TRENDLERİNİ AÇIKLADI

Özge Ulusoy
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Bulunduğu bölgenin en büyük alışveriş ve yaşam
merkezi olan Novamall AVM, Antalya'nın
en önemli turistik bölgesinde kendisine özgü
mimarisiyle kısa sürede çekim merkezi oldu.
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Ziyaretçilerine kazançlı alışveriş ayrıcalığı sunan
Novamall, düzenlediği etkinliklerle de bölgenin
nabzını tutuyor. 24 Aralık'ta düzenlenen Özge
Ulusoy söyleşisinde 2017'nin son moda ve
trendleri değerlendirildi.
Farkındalık Stüdyosu'nun düzenlediği etkinliğe
katılan ziyaretçilerin sorularını yanıtlayan
Ulusoy, hayranlarını da kırmayarak bol bol
fotoğraf çektirdi.
Söyleşinin ardından Novamall AVM bahçesine
inşa edilen Roma'daki Aşıklar Çeşmesi'nin
birebir uygulamasını da inceleyen Ulusoy,
2017'nin tüm Türkiye için barış, huzur ve sevgi
getirmesini dileyerek havuza para attı.
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Haberler / MALl&MOTTO
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SMG’NİN ANONSLARI ÖZEL GÜNLERDE SATIŞLARI ARTIRIYOR
Özel günlerde tüm markalar birbirinden avantajlı kampanyalar sunuyor
ancak seçenek çok olunca, müşterilerin karar vermesi zorlaşıyor. İşte
tam bu noktada, müşterilerin yardımına mağaza içinde yükselen bir ses
yetişiyor! Markaların 2017 yılındaki özel günlerde kullanacakları anonsları
şimdiden planlamaları gerektiğini söyleyen SMG Yönetim Kurulu Başkanı
Gül Gürer Alimgil, “Mağazaya gelen müşterinin o anda karar vermesini
ve ürünü satın almasını sağlayan en etkili yol anonstur.” diyor.
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Sevgililer Günü, Anneler Günü, karne hediyesi,
bayram alışverişi… Özel günlerde birçok marka
kampanyalarını duyurmak için farklı mecralar
kullanıyor. Sevgililer Günü’nde televizyondan
billboardlara birçok yerde karşılaştığımız tektaş
reklamları, karne gününün yaklaşmasıyla
birlikte yerini bilgisayar, oyuncak ve bisikletlere
bırakıyor. Ancak hediye almak için bir alışveriş
merkezine giden müşteriler, birbirinden cazip
kampanyalar sunan markalar arasından seçim
yapmakta zorlanıyor. İşte bu noktada devreye
anonslar giriyor. “Müşterilerin satın alma
kararlarını anonslar belirliyor.” diyen SMG
Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, özel
günlerde anons kullanan markaların bir adım öne
çıktığına dikkat çekiyor.
Gül Gürer Alimgil, anonsların etkisini şöyle
açıklıyor, “Mağaza içinde kullanılan kampanya
anonsları satışları artırmayı hedefler. Anonslar
yoluyla satışı artırmak, istenilen ürünü ön plana
çıkarıyor. Örneğin, bir markaya ait ayakkabı
satışları beklenilenin altında kaldıysa, mağazada
bu ürüne özel bir indirim duyurularak satışa
yönlendirme sağlanabiliyor.”
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Mağazalara özel kampanya anonsları

Yöneticiler, mesajlarını anonslarla iletiyor

Her bölgenin iş dinamiklerinin ve müşteri
kitlesinin farklı olduğunu hatırlatan Alimgil,
bu nedenle her bir mağaza veya AVM’yi farklı
bir radyo istasyonu gibi düşünerek ayrı olarak
yönettiklerinin altını çiziyor. Bu sayede mağazaya
özel kampanya anonsları hazırlayabildiklerini
söyleyen Gül Gürer Alimgil, sundukları hizmetin
detaylarını ise şöyle anlatıyor, “Kendi yazılımımız
sayesinde, örneğin beş anonsu, her on dakikada
bir kez çal komutunu verebiliyoruz. Ya da üç
anonsun, üç ay boyunca sadece salı ve perşembe
günleri, saat 14.00’te arka arkaya çalmasını
sistem üzerinden sağlayabiliyoruz. Anonsu
açılıştan 10 dakika sonra, kapanıştan 15 dakika
önce çal şeklinde de tanımlayabiliyoruz. Stok
bazlı anons yayını da yapıyoruz. Örneğin bir
marka, A mağazasında bir üründen kalmadıysa
bize, “Bu anonsu A mağazasından kaldıralım.
B mağazasında aynı üründen çok fazla var. Bu
noktada anonsu daha sık yayınlayalım.” diyebilir.
Özel yazılımımız sayesinde bahsettiğimiz bütün
bu işlemleri çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz.”

Mağaza içi anonsların sadece satış amaçlı
kullanılmadığına dikkat çeken Gül Gürer
Alimgil, şöyle devam ediyor, “Sunduğumuz
hizmetle çalışma saatleri dışında personel için de
duyuru ve bilgilendirme anonsları yapılabiliyor.
Kurumsal müşterilerimize, kullanıcı adı ve
şifreyle kullanabilecekleri bir panel aracılığıyla
istedikleri zaman istedikleri mağazada kendi
seslerini kaydedip duyuru yapma imkânı
sağlıyoruz. Örneğin, bir şirketin yönetim kurulu
başkanı tek bir tuşla sesini kaydedip istediği
mağazada anında yayına aldırabilir, personele
iletmek istediği mesajı tek bir tıkla ulaştırabilir.”
Seslendirme sanatçılarından etkili anonslar
Markaların kampanya ve etkinliklerini doğrudan
iletebileceği, sosyal medya hesapları konusunda
bilgilendirme yapabileceği anonsları, SMG’nin
profesyonel seslendirme sanatçılarından oluşan
ekibi hazırlıyor. Markaların hazır gönderdiği
anonslar da, yayına eklenebiliyor. Anonslar,
markanın istediği noktada, sıklıkta ve tarihte
yayına alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan
markalar için, her mağazaya ayrı anons
yapılabiliyor. Personelin yayına müdahale etmesi
istenmeyen sonuçlar doğurabileceği için, anons
yayınlarının akışı, SMG yönetimi tarafından
uzaktan erişimle gerçekleştiriliyor. Anons
girdiğinde duran müzik yayını ise, anonsun
ardından kaldığı yerden devam ediyor.
SMG, markanın hedef kitlesine göre anonsları
farklı dillerde de seslendirebiliyor. En sık
kullanılan diller arasında ise İngilizce, Rusça ve
Arapça geliyor.
Anonstan reklama markalara özel çözümler
Müzik, bekleme müziği, anons, jingle, entegre
ses-görüntü, ekran yönetimi, reklam yayınları
konusunda hizmet veren SMG, sadece şirket
geneli değil, şube/mağaza özelinde de hizmet
veriyor. Müzik ve anons yayınlarını, lokasyonun
talepleri doğrultusunda gerçekleştiren SMG ile
bir şubede popüler müzikler çalarken, başka bir
şubede güncel sound’lu müziklerle ekonomik
çözümler sunularak keyifli bir atmosfer
yaratılabiliyor.
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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AVM endeksi ekim 2016 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile
karşılaştırıldığında %1 oranında arttı. Yaz döneminde temmuz
ve ağustos aylarında yaşanan düşüşten sonra endeksimiz %7.6 ile
eylül ayında hızlı bir yükselişe geçmişti. Eylül ayındaki yüksek
artışın ardından endeksin ekim ayında da oran daha düşük olsa da
yükselmeye devam ettiğini görmek sektör açısından olumlu. Yılın
sonuna yaklaştığımız bu dönemler AVM’ler ve perakende sektörü
açısından en yüksek ciroların yakalandığı dönemler, kasım ayı
verileri de bu doğrultuda. Ancak son dönemlerde kurda yaşanan ani
dalgalanmaların tüketici gözünde kaygı yarattığını da gözlemliyoruz.
Kurlardaki yükseliş harcama kalemlerinde tasarrufa yönelme eğilimi
yaratabiliyor. Özellikle kategoriler bazında kozmetik, mobilya,
sinema, eğlence gibi daha ötelenebilir ihtiyaçların bulunduğu diğer
alanlar kategorisinde yaşanan düşüş bize müşterilerin zorunlu
harcamalarına yöneldiğini gösteriyor, Ancak giyim ve ayakkabı
sektöründe hızlı çıkış devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ve kasım
aylarında TÜİK Tüketici Güven Endeksinde de düşüş yaşandığını
gördük. Kamu otoritelerinden gelen güven verici ve yatırımı
destekleyici tedbirler sonrası pozitif bir ortamda aralık ayını
geçireceğimizi düşünüyoruz.
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EKİM 2016’DA AVM CİRO ENDEKSİ %1 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2016 ekim
döneminde bir önceki yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %1’lik
bir artışla 204 puana ulaştı.
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar ekim 2016 döneminde İstanbul’da 907 TL, Anadolu’da 693 TL
olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ekim 2016’da 778 TL’ye ulaştı.
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Ekim ayında en yüksek artış ayakkabı kategorisinde gerçekleşti
Geçtiğimiz yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında 2016 ekim döneminde endeks %1’lik artış gösterdi. Kategoriler
bazında en yüksek ciro artışıysa ayakkabı - çanta kategorisinde %10’luk artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın ekim ayıyla
karşılaştırıldığında ekim 2016’da hipermarket kategori ciroları %8, giyim ciroları %7, yiyecek ciroları %5, teknoloji
kategori ciroları %5 artış kaydederken AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisindeyse %8’lik düşüş yaşandı.

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Ekim 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %3.8’lik azalma
yaşanmıştır.
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Ayşen YERŞEN
Palladium Ataşehir AVM Müdürü

Ayşen Yerşen’in iki tane önemli karakteri
var: Başarılı bir iş kadını ve başarılı bir
anne. İkisinden birini seçmek durumunda
kalsaydınız hangisini seçerdiniz? Neden?
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Evet doğru. İki rolüm var ve her ikisinde de
başarılı olmak durumundayım. Bunu başarmak
çok çaba gerektiriyor. Ancak keyif alıyorum.
İşimde yaptığımız projelerin başarısı, kızımla
geçirdiğim zamanın keyfi verilen çabayı
unutturuyor. Seçim yapmak durumunda kalsam
tabii ki en yüce meziyet olan anneliği seçerdim.
Çünkü annelik bambaşka bir keyif ve hayattaki
en önemli unsur diyebilirim.
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Kızınızla en kaliteli zamanı, nasıl ve nerede
geçiriyorsunuz?
Kızımla malum iş yoğunluğumun dışında,
hafta içi akşamları ve hafta sonları kaliteli
vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hafta içi mutlaka
ödevleri beraber gözden geçirir ve günün
değerlendirmesini yapar, uykuya beraber
klasik müzik dinleyerek dalarız. Hafta sonu
genelde keyif ve eğlence kapsamlı etkinliklere
katılarak kaliteli zaman geçiririz. Özellikle
tiyatro ve gösteri organizasyonlarına katılmaya
özen gösteririz. Palladium’a mutlaka beraber

o aı

Palladium, potansiyeli ve performansı çok yüksek bir
alışveriş merkezi.
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uğrarız, beraber saha kontrolü yaparız.
Kızım saha kontrolünden çok keyif alıyor.
Baş başa yemeğe gitmek gibi anne & kız
organizasyonları yaparız. Ancak evde vakit
geçiriyorsak yaratıcı konularda beraber iş
birliği yaparız. LEGO, resim çalışması ve bir
de kızımın en çok sevdiği şeyi yani ayakkabı
tasarımı yaparak vakit geçiririz.
Perakende sektöründe olmasaydınız
nerede olurdunuz?
Bu sektörü zor olmasına rağmen çok
seviyorum. Zaten bu sebepten 20
yıldır sektördeyim. Ancak bu sektörde
olmasaydım, kendi mesleğim olan turizm
sektöründe olurdum diye düşünüyorum.
Yani yine hizmet sektöründe olurdum.
Ben hareketli işleri seviyorum. Sürekli bir
aksiyon, iletişim olması ve sıcak, samimi bir
ortam olması lazım. Aksi bir çalışma ortamı
bana pek uygun değil.
Kişisel alışverişlerinizi ne zaman, nerede
ve nasıl yapıyorsunuz?
Tabii ki Palladium’dan yapıyorum. Bir
tek market alışverişini evime yakın bir
marketten yapmayı tercih ediyorum.
Bunların yanı sıra Kapalıçarşı ve Mısır
Çarşısı benim en favori mekânlarımdan.
Esnafla sohbet etmek, etraftaki renklilik ve
atmosfer bambaşka. Mutlaka ayda bir kere
gitmeye çalışırım.

Palladium potansiyeli ve performansı çok
yüksek bir alışveriş merkezi. Kitlesi farklı,
lokasyonu farklı, yaptığı işlerle cidden
sektörde farklı bir konumda. Tabii ki bunu
korumak kolay değil. Bunu korumak için
ziyaretçilerimize gerekli önemi gösteriyoruz.
Ziyaretçi memnuniyeti ve alışveriş
merkezinden mutlu ayrılması bizim için
önem arz ediyor. Bu sebeple ziyaretçilerimize
farklı iş ve hizmetler sunuyoruz. 2016 yılında
başladığımız renovasyon çalışması da bu
amaçla yapılan bir çalışmadır. Küre ve Halk
Caddesi tarafındaki girişlerimizi mimari
açıdan yeniledik ve ziyaretçilerimizin
bize ulaşımını kolaylaştırdık. Ayrıca
AVM’nin çekiciliğini arttırdık. 2017
planlamalarımızda yine çok güzel sürprizler
mevcut. Konserler, etkinlikler ve daha birçok
farklı projeyle yolumuza devam edeceğiz.
Bunların yanı sıra renovasyon sürecimiz
de devam edecek. Bizi çok daha farklı bir
şekilde göreceksiniz.
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Anadolu Yakası’nın en gözde çekim
merkezlerinden birini yönetiyorsunuz.
Sektörde lider olmak zordur.
Palladium sizce niye bu durumda? Bu
skalayı korumak için 2017’de neler
planlıyorsunuz?
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C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Ayşen Yerşen
Palladium Ataşehir AVM Müdürü
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VICTORIA’S SECRET BEAUTY & ACCESSORIES, PALLADIUM
ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE KAPILARINI AÇTI!
Victoria’s Secret Beauty & Accessories kapılarını 17 Aralık günü, Palladium
Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Victoria’s Secret’ın ikonik imzalı kokuları,
vücut bakım ürünleri ve aksesuarları, Anadolu
Yakası’nın sevilen alışveriş merkezlerinden
Palladium’da dünyanın en seksi koku ailelerini
sunmak üzere yerini aldı.
Ürün yelpazesi
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Anadolu Yakası’nın ikinci Victoria’s Secret Beauty
& Accessories konseptli mağazasında aralarında
Victoria’s Secret Bombshell, Tease, Paris, Intense,
Fantasies, Forever Sexy gibi iknonik ve ödüllü
kokuların yer aldığı parfümlerle birlikte özel
formüllü vücut bakım ve güzellik ürünleri, şık
detaylarıyla dikkat çeken aksesuarlar ve seçkin
bir külot koleksiyonu yer alıyor.
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Forum Aydın olarak bölgenizde önemli bir
çekim noktasısınız. Bu performansınızı neye
bağlıyorsunuz?
Bunu Aydın merkezde yerleşik olan tek ve
şehrin en büyük alışveriş merkezi olmamıza
bağlayabiliriz. Fakat bunun yanı sıra güncel
dinamiklerle ve trendlerle uyumlu bir mağaza
karmamızın olması ve bölgenin mevsim
şartlarına uygun bir mimariye sahip olması
da çekim noktası olmamızda büyük bir etkiye
sahip. Bir de tüm bunları destekleyen yönetim ve
pazarlama yaklaşımlarımız bölgedeki etkimizi ve
çekim noktası olma gücümüzü zinde tutuyor.
AVM sektörünün 2016 yılını bölgeniz bazında
ve Türkiye bazında değerlendirebilir misiniz?
2016 yılı maalesef hem ülke içinde hem de
globalde çok zorlu bir yıl oldu. Mart ayıyla
başlayan gelişmeler yıl boyunca devam etti ve
bunun sonucunda zedelenen güven ve düşen
moral ortamında önceliklerimiz tamamen
değişti.
Aydın özelinde baktığımızda tüm bu
olumsuz gelişmelere rağmen geçtiğimiz yılla
kıyasladığımızda çok iyi artış oranları yakaladık.
Bunda ev sahipliği yaptığımız markaların sık sık
satışı destekleyen kampanya ve promosyonlar
yapmalarının etkisi yadsınamaz. Ama bizler
de aynı şekilde bu şartlar altında önceliğimizi
satışları arttırıcı faaliyetlere verdik ve bu zorlu
sürecin üstesinden hep birlikte geldik.
Yıl sonundaysa geldiğimiz noktada bu ortak
çabanın başarılı sonuçlarını hep birlikte aldık.
Ve eminiz ki tüm bu gelişmelerden bağımsız bir
Türkiye’de, çok daha iyi sonuçlara, çok daha az
maliyetle hep birlikte ulaşabiliriz.
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2017 yılı için lokal ve global sektör
öngörüleriniz nelerdir?
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Yeni yıla pozitif beklentilerle ve umutla
başlamak adettendir. Ben 2017 yılının yine hedef
beklentilerimizin üzerinde seyredeceğimiz bir yıl
olmasını diliyorum ve buna inanıyorum. 2017
hedeflerimizi zorlu koşullar altında koyduk. Bu
sebeple nispeten daha gerçekçi olduğumuzu
düşünüyorum. Aynı zamanda, gerçekleşecek
olan tablonun daha parlak olacağını umuyorum.
Tüm bu hedef ve beklentilerin ötesinde 2017
yılının hem ülkemiz için hem de tüm dünya
için barış ve huzur içinde geçmesini, insanlık
adına yapılan büyük işlerin, yeniliklerin
ve gelişmelerin öne çıktığı bir yıl olmasını
diliyorum.

Ezgi ÇUBUKÇU
Forum Aydın AVM Müdürü

Yeni yıla pozitif beklentilerle ve umutla başlamak adettendir.
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AVM’lerde etkin rekabet adına ne tür
pazarlama etkinlikleri yapılmalı sizce?
Burada etkinliklerin türünden ziyade yapılan
etkinliklerin maksimum fayda yaratmak adına
mı yoksa rekabetin gerekliliği olarak mı yapıldığı
önemli bir soru. Özellikle rekabetin kıyasıya
ve yoğun olduğu şehirlerde yapılan birçok
pazarlama faaliyetinin müşteri beklentisinden ve
maliyet - yarar dengesinden bağımsız seçildiğine
şahit olabiliyoruz.
Bu sebeple, rekabetin gerisinde kalmamak
elbette önemli. Ama bundan daha önemli olan
müşterinin beklentilerini göz ardı etmemek
ve ev sahipliği yaptığımız markalara da fayda
sağlayacak etkinliklere yönelebilmek.
Sizce bir projenin mimarisi mi yoksa marka
karması mı onu çekim noktası yapar?
Her ikisi de çekim noktası olabilmek adına
oldukça önemli etmenler. Güzel bir marka
karmasını ön plana çıkaracak olan şey, bu
markaların başarılı bir mimariyle buluşmasıdır.
Ve aynı şekilde güzel bir mimariyi de cazip
kılacak şey içinin güzel ve çekici markalarla
bezenmiş olmasıdır.
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Sektörün gelişme evresinde marka karması
fark yaratabilmek adına en önemli faktörlerden
biriydi. Zamanla fark yaratabilmek adına marka
karmasının yetersiz ya da sınırlı olduğu anlaşıldı
ve devreye mimari girdi. Sıra dışı ve yenilikçi
yaklaşımlarla tasarlanmış alışveriş merkezleri,
aynı markalara sahip rakiplerinden sıyrıldı.
Müşterilerin ve markaların gözünde daha cazip
ve çekici hâle geldi.
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BİZ CEVAHİR HALİÇ AVM, CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA AÇILDI
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Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği
ve yoğun ilgi gören bir törenle hizmete girdi.
Bulunduğu bölgede katma değer ve istihdam
yaratmanın yanı sıra, önümüzdeki dönemde
bölgeye yapılması planlanan yatırımları da
hızlandıracak alışveriş merkezi, toplamda 1000
kişiye iş imkânı sağlayacak.
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Alibeyköy ve Eyüp bölgesine katma değer
yaratacak ve yeni yatırımları teşvik edecek
Biz Cevahir Haliç AVM, 3 Aralık Cumartesi
günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın teşrifiyle kapılarını açtı. Törende
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
mağaza kiralamalarının Türk lirası üzerinden
yapılmasından dolayı Ayşe Cevahir'e teşekkür
ederek, Biz Cevahir Haliç AVM'nin mağazaları
ve sosyal alanlarıyla ailelerin, çocukların ve
gençlerin keyifle vakit geçireceği, kısa sürede
bölgenin cazibe merkezi haline gelecek bir yer
olacağına inandığını söyledi.

Biz Cevahir Yönetim Kurulu Başkanı ve
Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ayşe Cevahir’in ev sahipliği yaptığı
açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Biz
Cevahir Haliç AVM'nin ilçemize hayırlı
olmasını ve bereket getirmesini diliyorum. Biz
Cevahir Haliç AVM'nin mağazaları ve sosyal
alanlarıyla ailelerin, çocukların ve gençlerin
keyifle vakit geçireceği, kısa sürede bölgenin
cazibe merkezi haline gelecek bir yer olacağına
inanıyorum. 175 milyon TL yatırım ile yapılmış,
modern mimarinin bir örneği olan bu alışveriş
merkezinin ziyaretçilerine, içerisine gün ışığının
girdiği ferah ve rahat bir ortam sunmasını son
derece kıymetli buluyorum.”

Alibeyköy ve Eyüp bölgesinin yeni çekim
AVM’lerde mağaza kiralamalarının Türk
merkezi Biz Cevahir Haliç AVM, Cumhurbaşkanı lirası üzerinden gerçekleştirilmesi çağrısını

yineleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam
etti: "Başta Ayşe Cevahir olmak üzere Cevahir
ailesine kiralamaların Türk lirası üzerinden
yapılması çağrısına kulak verdikleri için
teşekkür ediyorum. Biz Cevahir Haliç AVM'nin
tüm sektöre örnek olmasını diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra törene
bakanlar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da
katıldı.
Ayşe Cevahir: Kiralamalar TL üzerinden
yapıldı
Bu yatırımı kendi öz kaynaklarıyla
gerçekleştirdiklerini belirten Ayşe Cevahir,
şunları söyledi: “Alışveriş merkezimizde
kiralamaların tümü, Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın da hassasiyetle
üzerinde durduğu üzere, milli paramız olan
Türk lirasıyla gerçekleşti. Ekonomimize
geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da
güvenmeye devam edeceğiz.” Konuşmaların
ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a hediyesini takdim eden Ayşe
Cevahir, katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini
kesti.
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Ayşe Cevahir
Biz Cevahir Yönetim Kurulu Başkanı ve Cevahir
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MALl&MOTTO / 35. Sayı / Ocak 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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ELEGAN, ŞIK, ETKİLEYİCİ: MK ILLUMINATION’DAN AKMERKEZ YENİ YIL KONSEPTİ
“Dinamik, modern, elegan hatların tercih edildiği mekânda, göz
kamaştırıcı ve parıltılı bir atmosferde yeni yıl coşkusunu hissettirmek…”

MK Illumination Ekibi

MK Illumination’dan:
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MK Illumination bünyesinde yapmış olduğumuz tüm tasarımlarda öncelikli olarak detaylı
analiz yapıyoruz. Yapılacak projelerin adeta DNA’sını çıkarıyoruz. Hedef kitle, mimari yapı,
renkler, kullanılacak malzemeler, kalıcı aydınlatma yoğunlukları, yatırımcının/müşterinin
hayali ve talebi derinlemesine araştırılıp, tasarımın ilk temelleri atılıyor. Eskiz çalışmaları
ve yapılan beyin fırtınaları sonrasında hayalimizdeki projenin hayata geçmesini sağlayacak
tasarımların görselleştirmeleri yapılıyor.
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Önem verdiğimiz nokta, tasarım ile gerçekleşen işin aynı etkiyi verebilmesidir. Tüm
projelerimizde ekip olarak onay vermediğimiz işi müşterilerimizle paylaşmamak gibi
bir prensibimiz var. Yaptığımız işi öncelikli olarak kendi içimizde değerlendirip, olumlu
olumsuz her yönüyle masaya yatırarak istediğimiz noktaya gelinceye kadar uzun bir
süreçten geçiriyoruz.
Bu sene Türkiye ve yurt dışında 90’a yakın projeyi hayata geçirdik. Türkiye’de yaptığımız
önemli projelerden başlıcaları İstinye Park, Forum İstanbul, Marmara Forum, Panora
ve Mavi Bahçe projelerimiz. Yurt dışında ise, Dubai’de ilk olarak “Dubai Shopping Fest”
projesini gerçekleştirdik ve Arap Emirlikleri’ndeki bilinirliğimizi arttırdık. Ardından
yaptığımız Mall of the Emirates 10. Yıl dekoruyla büyük yankı uyandırdık. Abu
Dhabi’de bulunan Ferrari World binasında bu sene uygulamış olduğumuz İtalyan Sokağı
animasyonlu led ışık projesi oldukça beğeni topladı.
MK Illumination ekibi olarak tasarımı ucu bucağı olmayan derin bir okyanus olarak
nitelendiriyoruz. Özgün, farklı, kalitesinden ödün vermeyen işlerle rakipsiz olduğumuzu
düşünüyoruz.
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Akmerkez’in yeni yıl konseptinde sadeliğin gücünün
parıltılarla birlikteliğini şiirsel bir etkiyle sergilemek
hedeflendi ve sadeliğin gücünden ilham alındı. Fark
yaratması hedeflenen nokta, klasik bir yeni yıl algısından
ziyade, ziyaretçilerin yeni yılı sevdikleriyle kutlayabileceği
ışıl ışıl sıcak ortamlar oluşturmaktı.

“Işıltılı devasa objeler,
yalın ancak bir o kadar
güçlü tasarımlar arasında
yeni yılı karşılama
hayali...”
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Tolga Aktuna Merve Çelikoğulları
Oktay Süreka
MK Illumination
Serhat Türkkan
MK Illumination
MK Illumination
Mall&Motto Genel Satış ve Pazarlama
Endüstriyel
Genel Müdürü
Direktörü
Koordinatörü
Tasarımcısı

Dekorasyonda birbirini tekrar eden yüzlerce ürün
kullanılarak bir ahenk oluşturuldu. Tasarımda ağırlıklı
olarak altın ve gümüş tonlarına yer verildi. Kullanılan
renkler ve ürünler Akmerkez’in genel mimari yapısına
ve ambiyansına uygun olarak tasarlandı. Yeni yıl
geleneğinin vazgeçilmezi olan görkemli yılbaşı ağacı, 12,5
m yüksekliğiyle istenilen alana konumlandırıldı. Tüm
dekorların üretimi 30 günlük bir süreçte 41 kişilik ekip
tarafından hassasiyetle tamamlandı. Tasarımda kullanılan
10.300 adet yılbaşı topu, 7.618 adet aynalı pleksi, 16.000 m
uzunluğunda özel kristallerle bezenmiş ürünler, 20.212 m
uzunluğunda led ve 2.425.340 adet ışık noktasının alışveriş
merkezini bütünüyle sarmalaması sağlandı.
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KOTON ROMANYA’DA 16. MAĞAZASINI AÇTI

Global bir moda markası olma yolunda ilerlemeye devam eden Koton, Romanya’da değerli bir
yatırım daha yaparak ilk cadde mağazasını Lipscani Caddesi’nde açtı. 1842 metrekarelik bu
mağaza ile Koton, Romanya’daki mağaza sayısını 16’ya çıkardı.
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“Moda Koton’da” sloganıyla global arenada
da emin adımlarla ilerleyen Koton, Lipscani
Caddesi’nde açtığı 5 katlı ilk cadde mağazasıyla
Romanya’daki mağaza sayısını 16’ya çıkardı.
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Koton’un 179’u yurt dışında, 291’i yurt içinde
olmak üzere 470 mağazada, dünya genelindeyse
800’den fazla satış noktasında modanın en son
trendlerini sunduğunu belirten Koton Yönetim
Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, “Amacımız moda
olan her şeyin Koton’da olduğunu global arenada
da göstermek. Bu hedeften hareketle açtığımız
yeni ve geniş mağazalarla her zaman olduğu gibi
yine müşterilerimizin iyi bir alışveriş deneyimi
yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz.” dedi. Yılmaz
Yılmaz aynı zamanda 2023 yılında 5 kıtada, en
zengin ve en beğenilen koleksiyonlara sahip hızlı
moda markası olma hedeflerini gerçekleştirmek
için, yeni pazarlarda yer almanın ve mevcut
pazarlardaki varlıklarını güçlendirmenin önemini
vurguladı.
Koton Lipscani Cadde Mağazası’nda, Kadın,
Erkek, Kids, Baby, Jeans, Aksesuar, Partywear,
Beauty, ve Beachwear koleksiyonlarının yanı sıra
Koton’un moda dünyasının önemli isimleriyle
işbirliği yaparak hazırladığı Dilek Hanif for
Koton, Ebru Şallı Loves Koton Sport ve Minnie
by Koton gibi özel koleksiyonları da yer alacak.
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Alışverişin doyasıya yaşandığı Palladium,
yeni yıla rengârenk girdi. Yeni yıla özel birçok
kampanyayı Hatay halkına sunan Tahincioğlu
Holding, 100 TL ve katlarında alışveriş
yapanların, Mercedes Benz C-180 Comfort
kazanma şansı elde edeceğini duyurdu.
Yeni yıl öncesi rengârenk süslenen Palladium,

2017'yi çeşitli aktivitelerle karşıladı.
Dev çam ağacı ve ışıl ışıl süslemelerle
ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan
Palladium Alışveriş Merkezi, mağaza
vitrinlerini yılbaşına özel dekore eden
dünyaca ünlü markalarıyla, ziyaretçilerini
yılbaşına özel kaçırılmayacak indirim
fırsatları ve kampanyalarla ağırladı.

Mağazaları’ndan 100 TL ve katlarında
alışveriş yapan ziyaretçiler, Mercedes Benz
C-180 Comfort kazanma şansı elde edecek.
Ziyaretçiler fiş/fatura ibrazında bulunarak
çekilişe katılabiliyor.

MERCEDES BENZ C-180 COMFORT
KAZANMA ŞANSI

Kampanyadaki şansını artırmak isteyenler,
100 TL ve katlarındaki her alışverişlerinde
Mercedes Benz C-180 Comfort kazanmaya
bir adım daha yaklaşacak. Mercedes Benz
C-180 otomobilin sahibi, 18 Şubat 2017
tarihinde sonuçlanacak çekilişle belli olacak.
Büyük çekiliş, 18.02.2017 Cumartesi günü
Pamela konseriyle birlikte gerçekleşecek.

Bölgenin en gözde alışveriş merkezlerinden
biri olan Palladium Antakya, ziyaretçilerine
unutulmaz bir yeni yıl hediyesi vermeyi de
ihmal etmiyor. 14 Kasım 2016 – 14 Şubat
2017 tarihleri arasında Palladium Antakya

HER 100 TL’LİK ALIŞVERİŞE BİR
ÇEKİLİŞ HAKKI
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PALLADIUM’DAN YENİ YIL HEDİYESİ
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HOM DESIGN CENTER, İSTANBUL’UN TASARIM MERKEZİ OLACAK
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Harun Toftam
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Eroğlu Gayrimenkul’ün ev ve ofis tasarımına
yönelik, özel konseptli yeni alışveriş merkezi
Hom Design Center, Gastro Court alanında 25’i
aşkın gastronomi markası olmak üzere toplam
100’ün üzerinde mağazaya sahip olacak. Eroğlu
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin
Eroğlu, 2017’nin ilk yarısında açılacak Hom
Design Center için “Türkiye'nin önde gelen ev
ve ofis dekorasyonu markalarını tek çatı altında
toplayacak en kapsamlı alışveriş merkezi olacak.”
diye konuştu.
Eroğlu Gayrimenkul, İstanbul’un en çekici yaşam
ve yatırım merkezlerinden Seyrantepe’de özel
konseptli yeni bir alışveriş merkezi açıyor. Ev ve
ofis tasarımına yönelik tüm markaları tek çatı
altında toplayacak olan Hom Design Center,
Skyland İstanbul projesi kapsamında hayata
geçiriliyor.
Hom Design Center'ın Türkiye'nin önde gelen
ev ve ofis dekorasyonu markalarını tek çatı
altında toplayacak en kapsamlı alışveriş merkezi
olacağını vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu şunları ifade etti:

Nurettin Eroğlu

Avi Alkaş

"Hom Design Center, tarz sahibi ev ve ofislere
sahip olmak isteyenlerin, hayallerindeki tüm
ürünleri bulabilecekleri bir tasarım merkezi
olacak. Hom Design Center'a gelenler ev ve ofis
dekorasyonu için ihtiyaç duydukları her şeyi tek
noktada bulabilecek. Bu alanda faaliyet gösteren
markalar ise Hom Design Center sayesinde
kazançlı bir ticaret platformuna kavuşacak.
Hom Design Center’ın bir başka dikkat çeken
özelliğiyse burada yer alacak markalara
sadece Türkiye için değil yakın coğrafya ve
komşularımız için de erişilebilirlik imkanı
sağlaması olacak. 2017’de hayatın başlayacağı
ve sadece 5 km’lik çekim alanında yer alan, 12
bini aşkın yeni evi ve 2 bin yeni ofisiyle yerli ve
yabancıları buluşturan bir merkez haline gelecek
Skyland İstanbul’un Hom Design Center’a
sağlayacağı müşteri potansiyeli, kiracıları için
yurt dışına açılan ihracat kapısı görevini de
görecek."
Özel konseptli alışveriş merkezleri artacak
İstanbul’da 100’ün üzerinde AVM olduğunu
belirten Eroğlu, neden konsept bir alışveriş
merkezi açmayı tercih ettiklerini şöyle açıkladı:
“Belli bir konuda tüm seçenekleri bir arada sunan

Dora Şahintürk

özel konseptli alışveriş merkezleri sağladıkları
kolaylık sayesinde yükselen yeni değer oluyor.
Özel konseptli bir alışveriş merkezinde tüm
seçenekleri aynı anda görmek, ihtiyaç duyulan
her şeyi bir arada bulmak İstanbul gibi ulaşımı
zor, zamanla yarışılan bir şehirde çok büyük bir
lüks. Bu doğrultuda biz de ev ve ofis tasarımı
konseptine odaklanarak Hom Design Center'ı
ortaya çıkardık."
2017’nin ilk yarısında kapılarını açacak olan Hom
Design Center 40 bin metrekarelik kiralanabilir
alana sahip olacak. Hom Design Center'da
mobilyadan dekorasyon aksesuarlarına, perdeden
zemin kaplamaya, beyaz eşyadan aydınlatmaya
ev ve ofis tasarımına yönelik 100'e yakın mağaza
yer alacak.
Eroğlu Gayrimenkul 2,5 milyon metrekareye
ulaştı
Eroğlu Gayrimenkul’ün üçü İstanbul’da, biri
İstanbul dışında inşası planlanan 4 yeni büyük
proje üzerinde çalışmalarına devam ettiğini ifade
eden Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Kartal, Basın Ekspres, Kağıthane ve
güneydeki bir ilde yer alacak projelerimizin
tamamlanmasıyla birlikte ulaşacağımız
toplam alan 2,5 milyon metrekarenin üzerinde
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olacak. Eroğlu olarak gayrimenkul alanındaki
yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Mart
ayında da Edirne’deki alışveriş merkezimiz Erasta
Edirne’yi açacağız.”
İlham veren alışveriş merkezi
Hom Design Center’ın mağaza kiralamalarından
sorumlu JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş,
son beş yılda en çok gelişen dünya şehirlerinden
biri olan İstanbul’un, hem modern şehirlerin
simgesi olarak görülen karma kullanımlı yapılar
ve prestijli projelerin inşası hem de kentsel
dönüşümle birlikte hızlı bir değişim sürecinin
içerisinde bulunduğuna dikkat çekerek şunları
ifade etti:
“Biz de bu süreçte, JLL olarak, ‘insanlar için
insanlarla çalışarak mutlu mekanlar yaratma’
tutkumuzu yeniden kurguluyoruz. Tutkumuzun
en yeni örneği: Uzman alışveriş merkezleri. Diğer
bir deyişle özelliklerine göre ayrışan AVM’ler.
Hom Design Center, işte bu AVM’lerin ilk
örneklerinden biri.”
Hom Design Center’da ünlü markaların yaratıcı
tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturacaklarını
sözlerine ekleyen Alkaş, “Ev ve ofislerini kendi
zevklerine göre tasarlamak isteyenlere, oturma
grubundan, mutfak ve banyo mobilyalarına kadar
her ihtiyaca yönelik en hızlı çözümü sunacak
olan Hom Design Center, işte bu yüzden bizi çok
heyecanlandırıyor.” diye konuştu.
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Maslak ve Levent’in ortasında, TT Arena’nın yanı
başında, TEM otoyoluna direkt bağlantı yolunun
ve metro istasyonunun hemen yanında yer alan
Hom Design Center ulaşım kolaylığıyla da dikkat
çekiyor.
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FG WILSON 2017 GLOBAL TOPLANTISINI İSTANBUL’DA YAPTI

Köksal Er
FG Wilson Türkiye ve Bölge CEO’su

garantörü olan jeneratör pazarının büyümesini
hızlandırdığını belirtti.
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İngiltere merkezli dünya devi FG Wilson,
global toplantısını FG Wilson Türkiye Genel
Merkezi’nde yaptı. Dünyada 50. yılını kutlayan
Avrupa'nın en büyük, dünyanın önde gelen
jeneratör sistemleri markası FG Wilson,
İngiltere’den gelen üst düzey yetkilileriyle
İstanbul’da bir araya geldi.
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FG Wilson Türkiye ve Bölge CEO’su Köksal Er’in
ev sahipliğinde gerçekleşen ve üç gün devam
eden toplantılarda FG Wilson Genel Müdürü
Ann Brown, FG Wilson FZE Başkanı Alok
Rawat ile İngiltere FG Wilson yetkilileri bir araya
gelerek 2017 vizyon değerlendirmesi yaptı.
HEM TÜRKİYE’DE HEM DÜNYADA PAZAR
LİDERİ FG WILSON
FG Wilson global toplantısının ardından Köksal
Er, dünyada 11,5 milyar dolara çıktığı tahmin
edilen jeneratör pazarının Türkiye’de yaklaşık
330 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu, artan
global ve yerli yatırımların kesintisiz enerjinin

TÜRKİYE JENERATÖR PAZARI 200 MİLYON
DOLAR BÜYÜYECEK
FG Wilson Türkiye ve Bölge CEO’su Köksal
Er: “Türkiye ve bölgede operasyonlarını
yürüttüğümüz dev markamız FG Wilson’ın
globalde en üst düzey yetkililerini Türkiye Genel
Merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk.
Bu, küresel ve bölgesel merkez yönetimlerinin
Türkiye’yi ve bölgedeki konumunu çok
önemsediğini ve 2017 için pazarımıza ne kadar
önem verdiğini kanıtlıyor. 2016 değerlendirme
sonuçlarımız çerçevesinde Türkiye ve bölge
piyasalarıyla yatırımları dikkatle inceleyip
değerlendiriyoruz.” dedi.
Köksal Er şöyle devam etti: “Dünya nüfusunun
%70’i şehirlerde yaşamayı tercih ederken giderek
artan enerji ihtiyaçlarına en başarılı ve kesintisiz
çözümleri 1966’dan beri yaptığımız gibi sunmaya
devam edeceğiz. Türkiye jeneratör pazarının
teknoloji ve tüketici talebindeki farklılıklara
bağlı olarak kabuk değişimini sürdüreceğini ve
önümüzdeki 5 yıllık süreçte 330 milyondan 500
milyon dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. FG

Wilson olarak global pazar lideriyiz, Türkiye
pazarındaki büyümemizi de her yıl artırarak
devam ettiriyoruz. Özel proje uygulamalarımız
ve nitelikli yatırımlara sunduğumuz faydalı
çözümlerle Türkiye’de %30 büyüklüğünde bir
pazar payına sahibiz ve en çok tercih edilen
marka konumundayız. Bizim için önemli olan
lider olmak değil lider kalmak. Bu yüzden
ekibimizin gelişimine ve dinamik yapısına da
çok önem veriyoruz. FG Wilson Türkiye olarak
amacımız, her sektöre sağladığımız kesintisiz
enerji ile üretimin iç pazardaki tedariki ve
ihracatın desteklenmesidir."
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NOVAMALL AVM GISELLE TAVILSON İLE 2016'YI UĞURLADI

Yönetimi Inside Danışmanlık tarafından
yürütülen bölgenin en büyük AVM'si Novamall
AVM, düzenlediği etkinliklere hız kesmeden
devam ediyor.
30 Aralık'ta ünlü DJ ve keman performans
sanatçısı Giselle Tavilson ziyaretçilere
unutulmayacak bir müzik şöleni yaşattı. Dört
kişilik dans ekibiyle gerçekleştirdiği sahne
performansı oldukça ilgi gördü.
Farkındalık Stüdyosu tarafından organize edilen
etkinlikte daha sonra ünlü astrolog Filiz Özkol
2017 burç yorumlarını yaptı. Ziyaretçilerin
sorularını da yanıtlayan Özkol, hayranlarıyla
fotoğraf çektirdi.
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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AVM’DE BELLBOY HİZMETİYLE ALIŞVERİŞİN ŞEKLİ DEĞİŞİYOR
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İlklerin AVM’si ANKAmall, çeşitlenen hizmetlerinin yanında Ankara’da ilk kez uygulanan
bellboy ve vestiyer uygulamasıyla da alışverişin çıtasını yükseltiyor.
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Ankara’nın en büyük AVM’si ANKAmall,
zengin ürün karması ve sosyal etkinliklerinin
yanına eklediği yeni hizmetlerle şimdi,
“ANKAmall Her Şey” sloganının içeriğini tam
dolduruyor. Ziyaretçilerine rahat ve konforlu
alışveriş imkânı sunmak için her türlü olanağı
sunan AVM, Ankara’da ilk kez uygulanan
bellboy ve ücretsiz vestiyer hizmetiyle de
alışverişte yeniliklere öncülük ediyor.
Bellboy hizmetiyle rahat ve konforlu alışveriş
Yeni yıla yenilikleriyle girmeye hazırlanan
ANKAmall, Ankara’da ilk kez uygulanan
bellboy hizmetiyle sıra dışı bir uygulamaya
imza atıyor. Alışverişi daha keyifli hâle
getirecek uygulama, müşterilere rahat alışveriş
imkânı sunarken aynı zamanda kendilerini
özel hissettirecek. Bellboylar, dileyen
ziyaretçilere eşlik ederken eşya ve paketlerini
taşıma konusunda yardımcı olacaklar.

Çeşitlenen hizmetler arasında ücretsiz
vestiyer uygulaması da bulunuyor.
Ziyaretçiler, zemin katta bulunan vestiyere
palto, manto gibi kışlık giysilerini ücretsiz
olarak bırakabiliyor ve alışverişlerini daha
rahat yapabiliyor.
Hizmetler çeşitlendi
Vale, ücretsiz otopark, taksi, banka ATM’leri
gibi hizmetlerinin yanında, ücretsiz
taşınabilir telefon şarjı, bebek bakım odası,
engelliler için ücretsiz tekerlekli sandalye ve
ücretsiz Wi-Fi ile ASKİ SuMatik ve Doğalgaz
ATM hizmetleriyle alışverişe büyük
kolaylıklar sunuluyor.
ANKAmall’a gelen ziyaretçiler kimliklerini
danışma noktasına bırakarak taşınabilir
telefon şarjı hizmetinden ücretsiz
yararlanabiliyor. Bebek bakım odası çocuklu
ailelerin, ücretsiz tekerlekli sandalye hizmeti

engellilerin işini kolaylaştırıyor. Ücretsiz Wi-Fi
hizmeti, ziyaretçilerin AVM’de geçirdikleri
süre boyunca internet hizmetlerinden rahat
ve güvenli biçimde yararlanmalarını sağlıyor.
Aski SuMatik ve Doğalgaz ATM’si de kartlı
abonelere büyük kolaylık sunuyor; su ve
gaz kredisi biten Ankaralılar alışverişlerini
yaparken aynı mekânda bu ihtiyaçlarını da
karşılayabiliyor.
İlklere imza atan AVM
Açıldığı 1999 yılından bu yana gelişimini ve
büyümesini sürdüren ANKAmall, Türkiye
ve dünyanın seçkin markalarının Türkiye
pazarına ilk giriş yaptığı AVM olma özelliğini
de taşıyor. 365 mağazası, cafe ve restoranları,
sinema salonları ve çocuklar için oyun
alanlarıyla tüm ihtiyaçlara cevap verirken,
aralıksız sürdürdüğü 7’den 70’e herkesin ilgi
gösterdiği etkinlikleriyle de fark yaratıyor.
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YENİ NESİL KİŞİ SAYMA ÇÖZÜMÜ AURORA
Sensormatic’in sunduğu Yeni Nesil Kişi Sayma Çözümü Aurora ile
mağaza trafiği, satışa dönüş oranları, müşteri ve personel trafiği
ayrımı, müşteri etkileşimi, reyon ve vitrin verimliliği gibi farklı alanları
tek bir platform ile ölçün ve yönetin.
Aurora, geleneksel trafik ölçümü ve satışa
dönüşün ötesinde, perakendecilere alışveriş
deneyimini zenginleştirme fırsatı sunuyor.
Perakendenin geleceği için tasarlanmış
bütünleşik teknolojisi ile Aurora; mağazanızın
dışından girişine, reyondan müşterinin mobil
cihazına kadar, tüm trafiği sektördeki en yüksek
doğruluk oranı ile ölçümlüyor. Bu veriler ışığında
personel optimizasyonu, kampanya yönetimi,
zincir mağaza yönetimi gibi farklı konularda
iyileştirme sağlanmasına olanak tanıyor.
Müşteri trafiğini ve satışa dönüşü artırın

Trafik ölçümünü müşteri ve personel
ayırımıyla gerçekleştirin
Aurora ile mağaza personelinin yarattığı
trafik verileri, müşterilerin trafiğinden
ayrılabiliyor. Bu önemli özellik sayesinde
personel verileri müşterilerin mağaza
ziyaretlerini ve etkileşimlerini etkilemiyor ve
analizler ayrıştırılmış gerçek veriler üzerinden
yapılabiliyor. Elde edilen verilerle personel
performans yönetimi de yapılabiliyor.
Müşterinizle etkileşiminizi artırın
Aurora’nın BLE (Bluetooth Low Energy)
beacon algılama özelliği, müşterilerle etkileşimi

artırmak için sayısız imkân sunuyor. Ayrıca
bir beacon uygulaması kullanmaya gerek
kalmadan, müşterilerle mobil cihazları üzerinden
mağaza içinde iletişim kurulabiliyor ve kişiye
özel kampanyalar düzenlenerek pazarlama
aktivitelerinin verimi artırılabiliyor.

trafiğini analiz etmeye olanak tanıyor.
Personel vardiyalarını ihtiyacınıza göre
yönetin

Sistem, gün ve saat bazlı olarak yaptığı yoğunluk
analizleriyle mağazaların özel günlerde, hafta
Müşterilerinizin davranışlarını daha iyi anlayın içi ve hafta sonlarında, personel çalışma gün
ve saatlerinin düzenlenmesine, haftalık/yıllık
Aurora’nın wi-fi algılama özelliğiyle müşteriler,
izinlerinin ayarlanmasına da yardımcı oluyor.
mobil cihazlarından takip edilerek geleneksel
Müşteri yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde,
trafik ölçümlemesinin ötesine geçiliyor. Bu
diğer mağazalardan personel kaydırarak
uygulamayla ziyaret süresi, ziyaret sıklığı, eski/
operasyonel verimlilik artırılıyor.
yeni müşteri olup olmadığı da ölçümlenebiliyor.
Yalnızca rakamlarla değil canlı görüntülere
Başarılı kampanyalar için stratejik aktif satış
göre aksiyon alın
bilgisini kullanın
Sistemde bulunan kameralar yalnızca
Aurora platformundan elde edilen
kişi saymıyor, aynı zamanda görüntü elde
verilerle yapılan analizler sonucunda vitrin
edilmesine de olanak tanıyor. Aurora ile canlı
düzenlemelerinin hangisinin dikkat yönetimi
görüntüler HD kalitesinde izlenebiliyor ya
açısından daha etkili olduğunu anlamak,
da 30 güne kadar kayıtlı videolara erişim
kampanya günlerinde mağaza içinde geçirilen
sağlanabiliyor. Micro SD hafıza kartlarıyla kayıt
süreye göre kampanya değerlendirmesi yapmak
sürelerini uzatmak da mümkün.
mümkün. Aynı zamanda yapılan kampanyaların,
ziyaretçi sayılarına ve satış oranlarına etkisini
Mağaza açma-kapama, kira belirlemede
görmeyi sağlayan sistem, satış ve pazarlama
karşılaştırmalı veri
departmanları için aktif satışı izlemeyi
kolaylaştırıyor. Bu sayede yeni kampanyaları
Kişi sayma sistemleriyle mağazanın bulunduğu
düzenlemede ve stratejik kararlar almada önemli cadde ya da alışveriş merkezinin çekim
ipuçları veriyor.
gücünü ve mağazaya giren müşteri sayısının
satışa dönüşme oranını ölçerek mağaza ve
Mağazalarınızı zincir bazında kontrol edin
lokasyon verimliliği konusunda net veriler elde
edilebiliyor. Yöneticiler bu veriler sayesinde,
Yeni nesil kişi sayma sensörü Aurora, zincir
mağaza açma ya da kapatma, kira belirleme gibi
mağazalar genelinde müşteri davranışlarını ve
stratejik konularda veriye dayalı kararlar alıyor.
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Yeni nesil kişi sayma sistemi Aurora, veri
toplamak ve ölçmek için mağaza içinde ek bir
sunucuya gerek duymuyor. Endüstri standardının
üzerinde bir doğruluk oranıyla ölçülen trafik
verileri, satış verileriyle entegre ediliyor ve bu
sayede yoğun trafiğe sahip günleri, saatleri,
personel sayısı ve satış rakamlarıyla birlikte analiz
ederek, satışa dönüş oranının artırılması için
aksiyon almaya olanak sağlıyor.
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GASTRONOMİNİN GELECEĞİNİ Y KUŞAĞI BELİRLEYECEK
Gastronominin deneyim yaşatmak açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan
Kubilay Özerkan, “Gastronomi yerelliğin, çok kültürlülüğün, otantikliğin, geleneğin, lezzetin,
ürünün, deneyimin, teknolojinin, mevsimselliğin kesiştiği yerde duruyor ve bu haliyle de bize
farklı bir deneyim yaratma konusunda sonsuz seçenekler sunuyor. Biz de Metro Toptancı
Market olarak yaptığımız işi, müşterilerimizin bilgi, beceri ve fikirlerini, farklı deneyimler
yaratmak üzere bir araya getirmesine yardımcı olan bir iş ortaklığı olarak tanımlıyoruz.” dedi.
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Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market Genel Müdürü
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Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay
Özerkan, Pazarlama Zirvesi’nde ‘Noktaları
Birleştirmek’ başlığıyla gerçekleştirdiği
sunumda değişen dünya düzeninin ve
tüketici alışkanlıklarının gastronomi üzerine
olan etkilerini anlattı. Sosyal olarak pek çok
değişikliğe şahit olunduğunu belirten Özerkan,
“İnsan ve toplum değişiyor, jenerasyonlar
değişiyor, beklentiler değişiyor, tüketim
alışkanlıkları değişiyor. Yakın bir gelecekte, 4
jenerasyonun bir arada tüketimi şekillendirdiği
bir zamanı yaşayacağız. Özellikle y kuşağı
için öncelikler keyif almak, deneyimlemek
daha çok sosyalleşmek. Farklılıklara daha açık
olan, daha yenilikçi olan bu kuşak gastronomi
açısından da ezberleri bozuyor. Daha sağlıklı
gıdalar tüketirlerken, sahip olmak yerine farklı
deneyimler yaşamayı tercih ediyorlar. Nadir
bulunan bir şarap eşliğindeki unutulmaz
bir akşam yemeğine adam başı 2 bin euro
verebiliyorlar.” diye konuştu.
Metro Toptancı Market İş Modeli
Gastronominin deneyim yaşatmak açısından
büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını
çizen Özerkan, müşteri kitlesini oteller,
restoranlar ve işletme mutfaklarının oluşturduğu
Horeca sektörüne hizmet veren Metro olarak
yaptıkları işin müşterilerin bilgi, beceri ve
fikirlerini, farklı deneyimler yaratmak üzere bir

araya getirmesine yardımcı olan bir iş ortaklığı
olarak tanımladıklarını ifade etti. Özerkan,
“Metro olarak Horeca profesyonellerine
çalabilecekleri en iyi kemanı veriyoruz. Aynı
Nicolo Amati gibi. Biliyorsunuz Stradivarius'un
ustası. Keman ustaları virtüözler gibi keman
çalamıyor. Ancak ikisi bir araya geldiğinde,
ortaya çıkan sonuç muazzam. Yani biz onlara
sanatlarını icra edebilmeleri için, hayallerini
gerçekleştirebilmeleri için, hayatlarını
kolaylaştıracak, ihtiyaç duydukları bilgiyi
veriyoruz. Değer yaratabilecekleri hikâyeleri
veriyoruz.”
Metro iş modelini oluşturan noktalara değinen
Özerkan, bunlardan ilkini ürün olarak
tanımlarken; “Çünkü inanıyoruz ki, iyi ürün
olmadan iyi yemek olmaz.” dedi. Özerkan,
damak paletinin gitgide daraldığının altını
çizerken, bin yıllardır bu topraklarda olan ve
yalnızca bu topraklarda yetişen tohumlarımızın
kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğumuzun
altını çizerken, Türk mutfağının hak ettiği
gerçek potansiyelini ortaya çıkartmanın
önündeki en büyük engellerden birinin bu
olduğuna dikkat çekti. Özerkan; “Taşköprü
sarımsağı 2500 yıldır bu topraklarda. Selenyum,
aroma ve içeriği itibarıyla eşsiz bir ürün.
Bizim dedelerimizin dedesinden evvel de
buradaydı. Bunlar topraklarımızda bulunan
hazineler, bizim değerlerimiz. Türk mutfağına

değer katacak ürünler. İşte damak tadımızı
zenginleştirecek, Türk mutfağını hak ettiği
yere getirecek, müşterilerimize değer katacak,
onları farklılaştırmayı sağlayacak gerçek hikâye
asıl burada. Dolayısıyla artık biz ürün değil,
müşterilerine yaşatabilecekleri deneyimlerin
hikâyelerini sağlıyoruz.” diye konuştu.
Türk mutfağının gerçek potansiyelini ortaya
çıkartacak bilginin toplanacağı bir platforma
ihtiyaç duyduklarını belirten Özerkan, iş
modelinin üçüncü ve en önemli ayağı olarak
önceki sene faaliyete geçen deneyim ve keşif
mutfağı Gastronometro’yu konumlandırdıklarını
ifade etti. Özerkan, “Gastronometro bilginin
toplandığı ve gastronomi topluluğunun
kendi alanlarında exponential başarılar elde
edebilmeleri için kullanımlarına sunulduğu bir
buluşma noktası. Bizler Gastronometro’da yurt
dışından bilgi getiriyoruz. Türk şefler kendi
bilgilerini getiriyor. Bu bilgiler birleştirilerek
diğer şeflere geri veriliyor. Kendi hikâyemizi de
buradan yaratıyoruz. Müşterilerimizin kendi
müşterilerine sunacakları deneyimin hikâyesini
yaratıyoruz. Almadan vermenin gücünü
kullanıyoruz. Tüm bunlar bir bağlılık, bir
topluluk hissi yaratıyor. Aynı zamanda sektörün
gelişmesine de katkıda bulunuyor. Bonkör bir
şekilde almadan vermenin gücünü kullanarak
bir community oluşturuyoruz.” şeklinde
konuştu.
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Zengin marka karmasıyla ziyaretçilerine en iyi
hizmetleri sunmayı hedefleyen Antares AVM,
gerçekleştirdiği etkinliklerle de yoluna hız
kesmeden devam ediyor.
25 Aralık Pazar günü ünlü astrolog Filiz
Özkol, sevenleriyle Antares AVM’de buluştu.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
üstlendiği eğlenceli söyleşiye katılım oldukça
yoğundu.
Özkol, 2017 yılının genel burç yorumlarını
yaparken 7’den 70’e tüm ziyaretçileri yanına davet
ederek sorularını cevapladı. Hayranlarıyla bol bol
fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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ANTARES AVM FİLİZ ÖZKOL’U AĞIRLADI
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OLEG CASSINI İZMİT MAĞAZASINI AÇTI
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Tüm dünyada satılan marka İzmit’te
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Oleg Cassini İzmitli kadınlara yeni yıl sürprizi
yaparak, yeni mağazasını 41 Burda AVM’de
açtı. Tüm dünyada 400’den fazla mağazada
satılan Oleg Cassini tasarımları, şimdi İzmitli
tarz sahibi kadınlarla buluşuyor. Hem global
trendleri takip eden hem de klasik kesimler
konusunda uzmanlaşmış 100 kişilik bir tasarım
ekibinin elinden çıkan koleksiyonlar, özenli
işçilikleri, zarif detay ve işlemeleriyle hayalleri
gerçeğe dönüştürüyor. Yüzlerce gelinlik ve
abiye tasarımının yer aldığı Oleg Cassini
koleksiyonları, her yaştan, her vücut tipinden ve
her zevkten kadına hitap ediyor.
Oleg Cassini, İzmit’teki ilk mağazasını yeni
yıl heyecanının yaşandığı dönemde 41 Burda
AVM’de açtı. İstanbul, Ankara Bursa ve
Samsun’dan sonra Türkiye’de açılan 11’inci Oleg
Cassini mağazası, İzmitli tarz sahibi kadınlar
için yeni yılda çok şık ve gösterişli bir dünyanın
kapısını aralayacak.

Monako Prensesi Grace Kelly ve First Lady
Jacqueline Kennedy gibi pek çok ünlü stil ikonu
için hazırladığı kostüm ve tasarımlarla adını
moda tarihine altın harflerle yazdıran Oleg
Cassini’nin mirası günümüzde birbirinden zarif
gelinlik ve abiye koleksiyonlarıyla yaşamaya
devam ediyor. Yarım asırlık bu Amerikan
markası, bugün eşsiz tasarımlarıyla tüm dünyada
400’den fazla mağazada satılıyor. Oleg Cassini’nin
koleksiyonları bugün, alanında usta 100 kişilik
bir tasarım ekibi tarafından her yaştan, her vücut
tipinden ve her zevkten kadına hitap edecek
şekilde tasarlanıyor.
Özenli detaylarıyla her tarza uygun yüzlerce
model
Oleg Cassini koleksiyonlarında hem klasik
tercihlere, hem de dünyadaki en son trendlere
dokunan yüzlerce farklı modele yer veriliyor.
Tasarımlar özenli işçilikleri, zarif detay ve
işlemeleriyle dikkat çekiyor. Üstelik Oleg Cassini
sayesinde kadınlar hayallerindeki tasarımları
aynı gün içinde ve uygun fiyatlarla gardırobuna
ekleyebiliyor.
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NUROL GYO’DAN TÜRKİYE’NİN İLK DESIGNER OUTLETİ:
OASIS DESIGNER OUTLET

Samim Hatipoğlu
Nurol GYO Genel Müdürü
Nurol GYO Genel Müdürü Samim Hatipoğlu:
"OASIS Designer Outlet'i tasarlarken,
ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik yaptırdığımız
bir dizi araştırma ve gözlem sonucunda 3 ana
ihtiyacın ortaya çıktığını gördük:
· Açık havada alışveriş ve yemek
· Tasarımıyla fark yaratmış markaları bir arada
bulabilme
· Dünyaca ünlü markalara ulaşılabilir fiyatlarla
erişebilme
Ve tüm bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek,
Türkiye'nin ilk designer outleti OASIS Designer
Outlet'i hayata geçirdik.”
Nurol GYO'yu bize tanıtabilir misiniz?
50 yılı aşkın bilgi birikimiyle 3 kıta, 16
ülkede 40'tan fazla şirketiyle faaliyet gösteren
NUROL, Nurol GYO ile ilkleri ve Türkiye'nin
ihtiyaçlarına yaratıcı çözümler sunmayı
kendine misyon edinmiş bir şirkettir. Nurol
GYO, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere,
Türkiye'nin farklı yerlerinde, A+ segmentin,
seçkin diplomat, iş adamları ve sanayicilerin
ilk tercih ettiği önemli bir markadır. Yaptığımız
projeler hâlâ yüksek talep gören ve örnek
gösterilen, referanslı uygulamalardır. Konut
çeşitliliğimizi, farklı segmentlerin ihtiyaçlarına
göre tasarlıyoruz. Türkiye'nin gelişimine bağlı
olarak genç ve alım gücü yüksek yeni bir kitlenin
oluştuğunu görüyoruz. Bu kitlenin ihtiyaç ve
beklentilerine uygun olarak, ayrıcalıklı bir yaşam
sürebilecekleri, kalitesi yüksek, güvenli projeler
geliştiriyoruz.

Nurol GYO olarak her projemize fark yaratacak
özellikler katmaya özen gösteriyoruz. Nurol Life
projemizde insan psikolojisini ve metropoldeki
sıkışıklık hissini minimuma indirebilmek için
ticari kaygılarımızı bir kenara bırakarak daha
uygun bir çözüm bulmak istedik. Sektörün
genelinde ticari kaygılar ön planda tutulup,
standart tavan yükseklikleri 2,7 m olarak
kullanılmaktadır. Bizlerse insan psikolojisini
pozitif etkileyecek, ferah bir alanda geçen
yaşamın, uzun süreli mutluluk sağlayacağı 4 m
tavan yüksekliğine sahip projeler üretiyoruz.
Nurol GYO olarak metrekarelerle değil,
metreküplerle tanımlayacağınız yaşamlar
tasarlıyoruz. Mecidiyeköy, İstanbul'un en
eski yerleşim bölgelerinden. Burada da ev ve
ofis konseptlerini bir arada bulabileceğiniz
özel alanlara ihtiyaç olduğunu gördük. Nurol
Tower projemizle, özellikle bölgedeki doktor
ve avukatlar gibi belli bir meslek gruplarına
hitap eden kişiselleştirilmiş mini ofis çözümleri
hazırladık.
AVM Yatırımlarımız
Nurol GYO, büyüyen Türkiye ekonomisine
duyduğu güveni İstanbul'a yaptığı yeni AVM
yatırımıyla destekliyor. İstanbul'un yeni çekim
merkezlerinden Güneşli’de Basın Ekspres
üzerinde kurulan OASIS Designer Outlet
sadece tasarımlarıyla öne çıkmış, dünyaca ünlü
markaların yer alacağı ve seçkin tasarımlarını
uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturabilecekleri
bir açık hava AVM’si olacak. Her gün 2 milyona
yakın aracın geçiş yaptığı TEM otoyolu üzerinde
kurulan OASIS Designer Outlet, Türkiye'yi
yeni perakende konseptleriyle tanıştırmaya
hazırlanıyor. Eğlence, yeme-içme, süpermarket
ve dekorasyon bölümlerinden oluşan dört ana
“anchor”un bulunduğu açık hava AVM'sinde
her şey, misafirlerin rahat ve eğlenerek
alışveriş yapmaları için tasarlanmış durumda.
Türkiye'nin gözde turizm beldesi Bodrum'da
ilk açık hava AVM'sini 1998 yılında açan Nurol,
yeni yatırımında da tüm projelerinde olduğu
gibi müşteri odaklı hizmet anlayışını ön plana
çıkarıyor. Konumuyla bölgenin yeni cazibe
merkezi olan OASIS Designer Outlet, ofis
yatırımları bakımından İstanbul'un en yüksek
kapasiteli bölgesinde inşa edildi. Basın Ekspres
ve çevresindeki 2 kilometrekarelik alanda
günlük 5 milyonun üzerinde nüfus hareketi söz
konusu. Atatürk Havalimanı'na 6 dakika, 2018'de
tamamlanması planlanan yeni havalimanına
ise 12 dakika uzaklıkta konumlanan alışverişin
yeni çekim noktası, içerisindeki zengin mağaza

dağılımıyla müşterinin ihtiyacını da karşılayacak.
Yıllık 150 milyonun üzerinde yolcu kapasitesiyle
dünyanın en büyüğü olması planlanan yeni
havalimanı da devreye girdiğinde OASIS
Designer Outlet'in bölge ticareti açısından tam
bir vaha haline gelmesi bekleniyor.
Türkiye'de bir ilk: Shop&Drive
Büyük şehirlerdeki AVM yoğunluğu ve
AVM'lerin genelde kapalı AVM oluşu ve
büyüklükleri maalesef insan doğasına uygun
değil. İnsanların hızlı bir şekilde alışverişlerini
yapabilecekleri bir yer olsun istedik. Otopark
ve AVM arasındaki mesafeyi azaltmaya çalıştık.
Projenin her iki ana caddeye açılan kapılarının
hemen ortasında yer alan süpermarket,
rahat otopark ulaşımı sağlanacak şekilde
konumlandırıldı. Hızlı kasaların bulunduğu
bölüm ise Türkiye'de ilk kez uygulanan
Shop&Drive konseptiyle tüketicileri tanıştıracak.
Türkiye'nin ilk Kiss&Fly konseptli açık hava
AVM'si
İstanbul dünyanın en önemli hava yolu
taşımacılığı haplarından biri oldu. Gerek transit
seferlerde gerekse yurt içi - yurt dışı seferlerde
önemli bir nokta. Bu noktada insanların
havalimanındaki bekleyiş sürelerini daha keyifli
bir hale getirmek amacıyla dünyada örnekleri
bulunan ama Türkiye’de bir ilk olan bu konsepti
biz getirdik. Açık havada bulunan tasarım
markalarıyla keyifli yemek alanlarını birleştirerek
misafirlerimizin havalimanında yaşadıkları
yolculuk stresini hafifletmek istedik. Uçuş öncesi
hızla pek çok markayı bir arada bulabilecek olan
misafirler, otomobilleriyle AVM içine kontrollü
bir şekilde girecekler, araçlarını mağazaların
önünde bulunan vale park hizmetine verip,
süratle alışverişlerini tamamlayıp, uçaklarını
yakalayabilecekler.
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Rakiplerinizden farkınız nedir?
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ÜMİT BESEN VE PAMELA MAKYOL’DA
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Geleneksel Makyol yeni yıl kutlamasına Ümit Besen ve Pamela konseri
damga vurdu. Gecenin moderetörlüğünü ünlü radyo programcısı
Yasemin Şefik yaptı. Yaklaşık iki saat süren konserde Makyol çalışanları
başarılı geçen bir yılın ardından yeni yıla keyifli bir gece geçirerek
girdiler.
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Etkinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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TAB GIDA FRANCHISE SİSTEMİ AVANTAJLI FIRSATLARIYLA
HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!
Türkiye’de hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri olan TAB Gıda, franchise restoran zincirine her geçen
gün yeni bir halka daha ekliyor. TAB Gıda çatısı altında hizmet veren Burger King®, Popeyes®, Sbarro®,
Arby’s® ve Usta Dönerci® markalarında yatırımcılarına anahtar teslim işletme fırsatı sunuluyor. TAB Gıda’nın
üretim gücü, uygun fiyat avantajı ve marka gücünü arkasına alan yatırımcılar, kârlı bir yatırım imkânına
sahip oluyor.
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Türkiye’de 1000’e yakın restoranı ve 22 yıllık
tecrübesiyle hızlı servis restoran zinciri sektörü
lideri olan TAB Gıda, kurduğu franchise
sistemi ile her geçen gün büyümeye devam
ediyor. TAB Gıda, çatısı altında hizmet veren
Burger King®, Popeyes®, Sbarro®, Arby’s® ve Usta
Dönerci® markalarında yatırımcılarına anahtar
teslim işletme seçeneği sunuyor. Burger King®,
Türkiye’de 200’den fazlası franchise olmak
üzere 600’den fazla restoranla hizmet verirken,
Popeyes®’ın 150’den fazla restoranı bulunuyor.
90’a yakın Sbarro®, 50’den fazla Arby’s® ve 50’den
fazla Usta Dönerci® restoranı bulunan TAB Gıda
yatırımcılarına sunduğu avantajlı franchise
fırsatlarıyla sektöre yön veriyor.
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TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür
Çetinkaya, franchise sistemleriyle ilgili yaptığı
değerlendirmede, “TAB Gıda olarak Burger
King®, Popeyes®, Sbarro®, Arby’s® ve Usta
Dönerci® olmak üzere 5 markayla hizmet
veriyoruz. TAB Gıda franchise sistemi, ülke
çapında hızla büyümeye devam ediyor; geçen yıl
35 franchise restoranı verdik, bu yıl toplamda
yeni açılacak 80 franchise restoranı verme
hedefimiz var. Hedefimizin yarısını ilk 6 ayda
açılan franchise restoranlarıyla tutturmuş
durumdayız. Önümüzdeki dönemde TAB
Gıda’nın diğer markalarıyla da yeni franchise
restoranları vermek istiyoruz. Özellikle
Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri
Popeyes® ve 20 yıllık deneyimimizi aktararak
yarattığımız Usta Dönerci® 2017 yılında daha
çok franchise yatırımı yapılmasını beklediğimiz
markalarımız. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği
Usta Dönerci® markamızda ilk franchise
restoranımızı Manavgat Novada AVM’de verdik
ve oldukça olumlu tepkiler alıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Yalnızca tüketimde değil, üretimde de iddialı
Ata Şirketler Grubu’nun üretim sektöründeki
yatırımlarına dikkat çeken Çetinkaya sözlerine
şunları ekledi: “TAB Gıda hızlı servis restoran
zinciri kategorisinde dünyada eşi benzeri
olmayan bir gıda ekosistemi kurdu. Ata Şirketler
Grubu tarafından yatırımları gerçekleştirilen
salata, ekmek ve patates fabrikalarımız

İlhan Erkan
TAB Gıda Franchise Müdürü

franchise yatırımcıları için ciddi fırsat sağlıyor.
Yatırımcılarımız TAB Gıda’nın 22 yıllık tedarik
zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama
tecrübesi ile satın alma gücünden faydalanıyorlar.
TAB Gıda için yapılan üretim yatırımları hem
inovatif ürünlerin daha kısa sürede geliştirilip
müşterilere sunulmasını mümkün kılıyor hem de
yatırımcılarımıza satın almada ciddi avantajlar
sağlıyor.”
TAB Gıda franchise sistemi Türkiye’nin dört
bir yanında büyüyor
TAB Gıda franchise restoran sisteminin
kontrollü büyüyerek risk almak istemeyen
girişimci yatırımcıları beklediğini belirten TAB
Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan ise:
“Sinop, Burdur, Karaman, Kilis, Gümüşhane,
Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak,
Ardahan, Ağrı ve Hakkari’de ciddi bir pazar
fırsatı olduğunu söyleyebiliriz; bu illerde henüz
franchise restoranımız bulunmuyor. Özellikle bu

illerdeki pazar fırsatlarını takip eden potansiyel
yatırımcılarımızla beraber bu sene %20
oranında büyümeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.
Franchise bedelleri 250 bin dolardan başlıyor
TAB Gıda markalarında yatırım maliyeti;
restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma
ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle
beraber, Burger King için 500.000 USD+KDV
’den, Popeyes için 400.000 USD+KDV’den,
Sbarro için 250.000 USD+KDV’den, Arby’s için
400.000 USD+KDV ’den, Usta Dönerci için ise
250.000 USD+KDV’den başlıyor.
TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon
sunuyor. Birinci opsiyonda yatırımcılar
dilerlerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri
üstleniyor. Bu model ancak AVM dışında yer
alan restoranlar için geçerli. İkinci opsiyonda
ise yatırım tamamen TAB Gıda tarafından
yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata
geçiriliyor.
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Dört mevsim outlet olma özelliğiyle giyimden
ayakkabıya, ev tekstilinden, mobilyaya kadar
ziyaretçilerinin her ihtiyacını karşılayabileceği
bir yaşam merkezi olan Lovelet Outlet, yaptığı
etkinliklerle de adından söz ettiriyor.
10 Aralık’ta başlayan Lovelet Outlet Masa Tenisi
Halk Turnuvası’nın finalleri 17-18 Aralık’ta
düzenlendi. İki gün boyunca devam eden finaller
oldukça rekabetli ve bir o kadar da heyecanlı
geçti. Toplamda 209 yarışmacının katıldığı ve
7 kategorinin yer aldığı turnuvada birincilere
bisiklet, ikincilere tablet, üçüncü ve dördüncülere
ise Adidas tişört hediye edildi.
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi, özgün konsepti,
mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla
ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyimi
sunmaya da devam ediyor.
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LOVELET OUTLET’TE MASA TENİSİ HALK TURNUVASI
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WATERGARDEN’IN İÇ MEKÂNLARI MDARCH MİMARLIK İMZASI TAŞIYOR
Alışveriş merkezleri ağırlıklı olmak üzere, otel, konut, ofis ve ticari yapıların mimari ve iç mimari projelerini
tasarlayan Görkem Volkan öncülüğündeki MDArch Mimarlık, iç mekân tasarımını üstlendiği WaterGarden
ile basmakalıp AVM tasarımlarının dışına çıkarak, İstanbulluları suyla ve yeşille buluşturan yenilikçi yaşam
ve gastronomi merkezi konseptiyle fark yaratıyor.
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fikrinin her adımda hissedilebildiği, yeme-içme
alanlarının, farklı anlayıştaki spor alanlarının, iyi
yaşam ve sağlık sektörünün aktif olduğu ve yer
çekimini farklı deneyimleyeceğimiz alanların yer
aldığı WaterGarden ile yenilikçi bir algı yaratmayı
başarmış.
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Görkem Volkan
New York, Lübnan, Katar ve Dubai’deki mesleki
deneyimlerinin ardından 2006 yılında İstanbul’da
kurduğu MDArch Mimarlık çatısı altında
çalışmalarına devam eden Mimar Görkem
Volkan, iç mekân tasarımında alışılagelen
tasarım kaygılarından çok uzak, ‘yaşam merkezi’

Ziylan Gayrimenkul’ün yatırımı olarak, İstanbul
Ataşehir’de 166 bin metrekare inşaat alanında,
yenilikçi gastronomi, eğlence ve kültür merkezi
olarak bünyesinde dünyada ilkleri barındıran
alternatif bir konseptle tasarlanan WaterGarden,
her tür kullanıcının keyifle vakit geçirmesine
olanak sağlıyor. Nostalji sokağı, organik
pazar gibi spesifik konsept alanların yanı sıra,
foodcourt, bistro katı gibi çeşitli ve sadece yemeiçmeye ait mekanlar, sinema, tiyatro gibi eğlence
alanları tarafından sarmalanan bir show havuzu
ve doğal botanik bahçe gibi çeşitli fonksiyonların
özenle bir araya getirildiği proje, ardıllarına emsal
oluşturacak nitelikte. Günün ilk ışıklarıyla açılıp
gece geç saatlere kadar kesintisiz hizmet veren
WaterGarden’da; 5 bin metrekare alan üzerine
kurulan show havuzu, Avrupa’da bir yaşam
merkezi içinde yer alan “en gelişmiş” gösteri

havuzu olma niteliğini taşıyor.
Salt yeme-içme-eğlenme alanından çok,
istanbulluların suyla ve yeşille buluştuğu
bir yaşam alanı projesi olarak tasarlanan
WaterGarden’da ayrıca içinde “mini golf sahası”,
“extreme park”, “çocuk oyun alanları” da bulunan,
binlerce çeşit bitki ve ağacı barındıran doğal
botanik bahçesinin yer aldığı, 15 bin metrekarelik
bir “Şehir Parkı” kurulmuş. Yemyeşil bir alan
olarak konumlanan ve açık alanların yarısını
kaplayacak olan park, bitki çeşitliliğiyle bölgenin
oksijen deposu olarak işlev görüyor.
Ailelerin, gençlerin ve çocukların birlikte ya
da ayrı ayrı vakit geçirebilecekleri güvenli
ve keyifli bir konsept gözetilerek tasarlanan
WaterGarden’da açık, yarı açık ve kapalı alanlar
arasındaki güçlü ilişki, mekanın tamamına
yansıtılarak, kullanıcıların çeşitli beklentilerine
karşılık verebilmiş. Tiyatro, sinema ve yeşil
açık alan gibi sosyal aktivitelerin projenin kalbi
olan show havuzunun etrafında şekillenmesiyle
AVM kullanıcılarına farklı deneyimler yaşatmak
hedeflenmiş.
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ZARİF FRANSIZ PASTACILIĞI: VAKKO PATISSERIE PETIT FOUR
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Kurulduğu günden bu yana sadece moda değil bir yaşam tarzı sunan Vakko’dan bir ilk daha: Vakko Patisserie Petit Four. Vakko Patisserie Petit
Four, ilk tadımda kalbinizi çalacak lezzetli tatları, zarif sunumları, çay saatine getireceği yeni keyifleri ile sizleri haute couture bir pastacılık
deneyimine davet ediyor.
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Uzun ve özenli bir çalışmanın sonucunda
hayata geçirilen Vakko Patisserie Petit Four’un
lezzetli reçeteleri, Fransa’da gastronomi
alanında verilen ve tüm dünyada mükemmellik
göstergesi olarak kabul edilen “Meilleur Ouvrier
de France Patissier” (MOF) unvanının sahibi
Philippe Chatelain danışmanlığında, Pasta Şefi
Ghislain Gaille tarafından hazırlanıyor. Vakko
Akmerkez’de lezzetseverlerle buluşan Vakko
Patisserie Petit Four’un hem sunumları hem de
lezzetleriyle dikkat çeken sandviç ve salataları
ise Fransız Şef Anthony Baudet imzası taşıyor.
5 farklı ülkeden toplanan kahve çekirdeklerinin
harmanlanması sonrasında İtalya’da kavrulan
ve İtalya’da butik bir kahve dükkânı sahibi
olan deneyimli Barista Steve Salomoni’nin son
dokunuşuyla damaklarda unutulmaz bir aromaya
dönüşen Vakko Coffee de Vakko Patisserie Petit
Four’un benzersiz lezzetlerine eşlik ediyor.

Vakko Patisserie Petit Four’un lezzetleri
büyük beğeni gördü

Petit Four’un sıcak ve modern dekorasyonu
davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko,
Vakko Patisserie Petit Four’un yepyeni
dünyasını ve benzersiz lezzetlerini yakın
dostlarına tanıttı. Vakko Patisserie Petit
Four’da 15 Aralık’ta gerçekleştirilen tadımda
konuklar Vakko Petit Four lezzetlerinini yanı
sıra Vakko Tea Atelier ve Vakko Coffee Atelier’i
de deneyimleme fırsatı buldu. Vakko Patisserie
Petit Four’un MOF Ödüllü danışmanı Philippe
Chatelain ve Vakko Patisserie Petit Four’un
Pasta Şefi Ghislain Gaille de davette hazır
bulunarak konuklara Vakko Patisserie Petit
Four’un özel lezzetleri hakkında bilgi verdi.
Fransız pasta sanatını yansıtan lezzetler, Steve
Salomoni’nin deneyimli elleriyle hazırlanan
Vakko Coffee’nin yanı sıra Vakko Patisserie

Zarif Fransız Pastacılığı: Vakko Patisserie Petit
Four
Dünyanın dört bir yanında insanları bir fincan
çay veya kahve ve belki de bir dilim pasta
eşliğinde bir araya getiren pastane kültürü,
oluşumunu 14. yüzyıla borçlu. Yüzyıllar boyunca
bulundukları alanda sosyal hayatı şekillendiren
pastaneler, kültürlerini günümüzde bir lezzet
deneyiminden daha fazlasını sunarak devam
ettiriyor.
Bu zarif kültürün bir parçası olma fikrinden
doğan Vakko Patisserie Petit Four, lezzetiyle
olduğu kadar şık atmosferiyle de yepyeni bir
dünyanın kapılarını aralıyor. Türkiye’yi gerçek
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atarken, bağımlılık yaratacak Vakko Coffee’nin
birbirinden özel kahveleri deneyimli İtalyan
Barista Steve Salomoni ile hayat buluyor.
Vakko Patisserie Petit Four’da, günün farklı
saatleri için özenle hazırlanmış seçenekler
sunuluyor. Sabah kahvaltısı için sıcacık
kruvasanların yanında Brezilya, Kolombiya,
Etiyopya, Klimanjaro ve Hindistan’dan toplanan,
İtalya’da harmanlanan Vakko Coffee’yi tercih
edebilir, öğle saati için şık sunumlu lezzetli
sandviç, salata ve birbirinden özel reçetelerle

hazırlanan çorbalarla kendinizi şımartabilirsiniz.
Vakko Patisserie Petit Four’un en heyecanla
beklenen vaktiyse haftanın her günü 15.00 –
18.00 arası gerçekleştirilecek “Çay Saati”. Fransız
usulü hazırlanmış minik pötifurlara eşlik eden
Vakko Tea Atelier’in özgün çayları, Vakko Coffee
ya da şampanyanızı yudumlayarak keyifli bir
akşamüstünün tadını çıkarabilirsiniz.
Vakko Patisserie Petit Four, çok özel lezzetleri,
zarif sunumlarıyla damaklarda ve hafızalarda
unutulmaz tatlar bırakacak.
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artizanal Fransız pastacılığı ile tanıştırmak
üzere Vakko Akmerkez’de açılan Vakko
Patisserie Petit Four uzun ve özenli bir
çalışmanın sonucunda hayata geçirildi. Vakko
Patisserie Petit Four’un lezzetli reçeteleri,
Fransa’da gastronomi alanında verilen ve
tüm dünyada mükemmellik göstergesi olarak
kabul edilen “Meilleur Ouvrier de France
Patissier” unvanının sahibi Philippe Chatelain
danışmanlığında, Pasta Şefi Ghislain Gaille
tarafından hazırlanıyor. Fransız Şef Anthony
Baudet leziz sandviç ve salatalara imza
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DÜNYA 2016’DA TWITTER’DA BUNLARI KONUŞTU
Dünyada yaşanan her olayın eş zamanlı konuşulduğu sosyal medya platformu Twitter, 2016
yılı boyunca dünyanın en çok konuştuğu konuları paylaştı. Verilere göre; Rio Olimpiyatları,
ABD seçimleri ve Pokemon Go, 2016’da Twitter’a damgasını vurdu.

Dünyada en çok konuşulan ilk konu Rio
Olimpiyatları olurken ikinci sırayı yılın son
aylarına denk gelen ABD seçimleri aldı. 2016
yılında Hillary Clinton ve Donald Trump
arasında kıran kırana geçen seçimi kaybeden
taraf Hillary Clinton’ın veda konuşmasından
alıntılanan Tweet’i 1 milyondan fazla kez
beğenildi ve en çok Retweet’lenen üçüncü Tweet
oldu.
Ülkemizde de kitleleri kasıp kavuran, üstünde
toplu etkinlikler düzenlenen Pokemon Go oyunu
ise 2016’da Twitter’da en çok konuşulan üçüncü
konu oldu.
Dünyada 2016 yılı boyunca Twitter’da en çok
konuşulan konuların tam listesi şöyle:
1. Rio2016

“İzleyen tüm küçük kızlara şunu söylemek isterim: çok değerli ve güçlü
olduğunuzdan ve dünyadaki her fırsatı hak ettiğinizden asla şüpheniz olmasın.”

2. Election 2016
3. PokemonGo
4. Euro2016
5. Oscars
6. Brexit
7. Blacklivesmatter
8. Trump
9. RIP
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10. GameofThrones
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2016’da dünya, kahvesiz yapamayız dedi
En çok konuşulan yemek listesi ise hayli ilginç.
Beyonce’nin “Lemonade” adlı albümü
sebebiyle en çok konuşulan yiyecek/
içecek listesinde başı limonata çekse de,
bu yıl insanlar Twitter’da kahvesiz bir
hayatın mümkün olmadığını söyledi.
Kahve, 2016’da en çok konuşulan
ikinci içecek. Üçüncü sırada ise ‘vegan’
hashtagi bulunuyor.
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Katy Perry en çok takip edilen ünlü
2016 yılının en çok takip edilen
ünlüsü ise Katy Perry (@
katyperry) oldu. Perry’nin
Twitter’da 94,5 milyon
takipçisi bulunuyor. 90 milyon
takipçiye sahip Justin Bieber (@
justinbieber) ise birinciliği az bir
farkla kaçırmış görünüyor. Taylor
Swift’in sansasyonel özel hayatı ve
hareketli kariyeri ise onu birinciliğe
götürmeye yetmemiş: Swift (@
taylorswift13) en çok takip edilen
sanatçılar arasında 3. Sırada.
Dünyada en çok takip edilen 10
ünlü ismi ise şöyle:
1. Katy Perry
2. Justin Bieber
3.Taylor Swift
4. Rihanna
5. Lady Gaga
6. Ellen DeGeneres
7. Justin Timberlake
8. Kim Kardashian West
9. Britney Spears
10. Selena Gomez

Leonardo DiCaprio Türkiye’de de
hatrı sayılır bir hayran kitlesine
sahip. DiCaprio’nun Türkiye
ve dünyadaki hayranları,
aktörün 2016’ya dek Oscar
ödülü alamamış olmasını
mesele haline getirmiş;
hakkında Tweetler, görseller
paylaşmıştı. DiCaprio bu
sene Oscar alınca aktörün
Twitter’daki hayranları,
mutluluklarını Twitter’da
DiCaprio’nun ‘teşekkür’
tweetini Retweetleyerek
gösterdi. Film alanında en
çok retweet edilen tweet,
Leonardo DiCaprio’ya ait.
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Leonardo DiCaprio Oscar’ı aldı, Twitter’ı salladı
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SABANCI VAKFI 9. FİLANTROPİ SEMİNERİ’NDE
‘İNSAN SEVGİSİ’NİN GÜCÜNÜ GÜNDEME TAŞIDI
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Waris Dirie
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Sabancı Vakfı’nın sivil toplum alanındaki
yeni yaklaşımları tartışmaya açtığı Filantropi
Semineri’nin 9’uncusu, Sabancı Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde
gerçekleşti. Seminer, insan hakları konusundaki
çalışmalarıyla dünya çapında ses getiren iki ismi,
sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcileriyle
bir araya getirdi.
Sabancı Center’da düzenlenen “Her Şeye Rağmen
İnsan Sevgisi” başlıklı seminerin konuşmacıları,

Güler Sabancı

Amanda Lindhout

Zerrin Koyunsağan

yaşadıkları zorluklara rağmen ayakta durmayı
başaran ve insan sevgisini ön planda tutarak
harekete geçen gazeteci - yazar Amanda Lindhout
ile model ve insan hakları aktivisti Waris Dirie
oldu.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Sabancı
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı,
Filantropi Seminerleri’ni her yıl 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü ile aynı haftada
düzenlediklerinin altını çizerek “İnsan haklarının

sivil toplum çalışmalarında çok önemi var. Sivil
toplum çalışmalarının özüdür insan hakları.
İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık
açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına
dayanır. Ve ancak bütün bireyler haklarını eşit ve
özgürce kullanabildiğinde gelişmiş bir toplumdan
söz edebiliriz. Maalesef bugün dünya genelinde
insan haklarının ideal şekilde uygulandığı bir
ortamdan söz etmemiz mümkün değil. Bu
nedenle toplumsal gelişmeyi sağlayacak etkili
çalışmalara çok ihtiyacımız var.” dedi.
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Waris Dirie

İnsan hakları alanında yapılacak her katkının
büyük önem taşıdığını dile getiren Sabancı
“İnsan hakları, engellilerin hayata eşit katılımını
teşvikten erken yaşta zorla evliliklerin önüne
geçilmesine, kadınların eğitimine ve iş hayatına
katılımından bunun devamlılığının sağlanmasına
kadar hayatımızı çevreleyen pek çok konuda
karşımıza çıkıyor. İnsan haklarının önündeki
engelleri ancak bütüncül bir yaklaşımla çözümün
parçası olarak, daha önemlisi her işimizde
insan sevgisiyle hareket ederek kaldırabiliriz.
Bu konuda önemli bir görev üstlenen, çözümün
parçası olmayı seçen sivil toplum örgütlerinin
çalışmalarını desteklemeye Sabancı Vakfı olarak
devam edeceğiz.” dedi.
Waris Dirie ve Amanda Lindhout’un kendi
hikayelerinden yola çıkarak toplumsal
gelişmeye dair çalışmalarıyla dünya çapında

etki yaratmayı başardıklarını belirten Sabancı
“Onlardan ilham alarak bizler de kendi
toplumumuzda bu farkındalığı daha da
artırmak ve sürdürülebilir etki yaratmak için
üzerimize düşeni yapmalıyız. Yazarlarımızdan,
sanatçılarımızdan, yönetmenlerimizden ve tüm
medya temsilcilerinden insan hakları alanında
duyarlılık yaratmak konusundaki desteklerini
artırarak sürdürmelerini diliyorum. Özellikle
dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu
zor dönemde, insan sevgisi pusulamız olmalı.
Bundan sapmamalıyız. Her şeyin özünde insan
sevgisi var ve her şeyin üstesinden gelecek olan
da insan sevgisi.” dedi.

etmemi sağlaması çok önemliydi. Anladım
ki, ancak çok acı çeken insanlar başkalarına
bu kadar acı çektirebilir. Etrafımızdaki öfke
ve nefret bizim kendi düşmanımız haline
geliyor. Kendi içimizde barışı bulduğumuzda,
daha barışçıl bir toplumda ve daha barışçıl bir
dünyada yaşayabiliriz. Bu nedenle ben de öfke
ve nefretten uzaklaşarak, Somali’deki koşulları
değiştirmek için çalışmaya karar verdim ve bir
vakıf kurdum.”

Amanda Lindhout: “Kendi içimizde barışı
bulduğumuzda, daha barışçıl bir toplumda ve
dünyada yaşayabiliriz.”

Kadın sünnetiyle mücadelede dünyada
yapılan çalışmalara öncülük eden Waris
Dirie “Kadın ve erkek eşitliği çok önemli,
hiçbir farkımız yok. Aynı şekilde seviyoruz,
aynı şekilde yaşıyoruz. Bu nedenle değişmek
zorundayız, eşitliği sağlamak zorundayız.
Bütün bu sorunların temelinde iki sebep var,
umursamazlık ve eğitim eksikliği. Benim
hayata geliş amacım da 200 milyon kadının
hayatını etkileyen kadın sünnetiyle, erken yaşta
zorla evliliklerle ve kadına karşı şiddetin her
türlüsüyle savaşmak.” dedi. Eşitliğin temelinde
saygının yer aldığını belirten Dirie, “Hayatın
amacını unutuyoruz. Birlikte olmaya ve
birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Dünyayı
ancak böyle değiştirebiliriz.” dedi.

Gazeteci olarak gittiği Somali’de isyancılar
tarafından kaçırılıp 460 gün rehin tutulan
Amanda Lindhout, isyancıların elinden
kaçmaya çalışırken kendisine yardım eden bir
kadının hikayesini anlatarak şunları söyledi:
“Rehin tutulduğum günlerde, asla benden
alınmayacağını düşündüğüm şeyleri bile
kaybetmeye başladım. Işığı, gökyüzünü ve hatta
ismimi bile. Böyle zamanlarda kendine dönüp
kendi içinde cesaret bulmaya çalışıyorsun. O
kadın beni kurtaramasa da, bana güç vermesi,
gücün hediye edilebilen bir şey olduğunu fark

Waris Dirie: “Kadına yönelik her türlü
şiddetin temelinde umursamazlık ve eğitim
eksikliği var.”
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Toplumsal gelişmeye giden yolda, “etki”ye yatırım
yapmanın giderek önem kazandığını belirten
Sabancı “Etkili hayırseverlik çalışmalarıyla
kalıcı ve ses getiren sonuçlar elde etmek her
zamankinden daha önemli hale gelmeye başladı.
Biz de Sabancı Vakfı olarak faaliyetlerimizi, sivil
toplumla işbirliği zeminini genişleterek, kalıcı ve
sürdürülebilir etki yaratacak şekilde planlıyoruz.
Hayırseverlik alanında yeni yaklaşımları ve
dünyada “etki” yaratan örnekleri paylaşmak için
de Filantropi Seminerleri yapıyoruz.” dedi.
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Suna DUMANKAYA
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı
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Bize kendinizden biraz bahseder misiniz?
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Türkiye’nin ilk lokman hekiminin torunuyum.
Anneannem Fatma Ökten de inanılmaz
derecede bilgi dolu bir kadındı. Ve bu işi asla
ticarete dökmez, vakıf gibi çalışırdı. Van’da
herkes ona anne veya Arapça mama derdi.
Atatürk’e hizmet etmiş bir kadındı. Nenem
Kıyafet Devrimi zamanında belediye başkan
yardımcısıymış. O zamanlar halkevleri varmış.
Konuşma yapmak için halkevine gelen Atatürk,
halka örnek göstermek için anneannemin
modern kıyafetler giymesini rica edip halkın
karşısına çıkartmış. Anneannem “Paşam, halk
bana ne der?” diyerek başta çekinse de, Atatürk
ona “Sen örnek olacaksın.” demiş ve anneannem
halkın karşısına modern kıyafetlerle çıkmış.
O sırada Atatürk çok öksürüyormuş.
Anneannem de bunu görünce, ona olan minnet
duygusundan dolayı bir macun hazırlamış.
Bu şekilde aralarında bir iletişim ve dostluk
başlamış. Atatürk haricinde başka politikacılar
da, anneanneme gelip doğal şifalı iksirlerinden
alırlarmış. Anneannem de onlara çok güzel
sofralar kurarmış. Ben de anneannemden çok
şey öğrendim.

Türk malı yurdun malı, her Türk yerli malı kullanmalı.

Yedi-sekiz ülke gezdim. Gittiğim her ülkede ne
var ne yok inceledim. Çünkü insanın kendini
geliştirmesi, yenilemesi gerekiyor.
Türkiye’den yurt dışındaki bilgili kişilere giden
insanlar var. Gittikleri kişilere benim önerdiğim
şeyleri söylüyorlarmış. O kişiler de “Sizin burada
ne işiniz var? Gidin o kadının peşini bırakmayın.”
diyorlarmış. Ama nedense Türkiye’de hep
yabancılara değer veriliyor. Bizler de ancak
ölünce değer kazanıyoruz. Bu neden böyle,
bilemiyorum. Gerçi kimseden bir beklentim
yok. Ninem bize şöyle vasiyet etti: “Bu bilgileri
insanlarla Allah rızası için paylaşın. Bilgi parayla
satılmaz, zekâtınızdır.” Ben de bilgilerimi hep
paylaştım. Ama suistimale de çok uğradım.
Benim verdiğim bilgilerle kremler, şifa şurupları
yapıp satanlar oldu.
Bir gün beni Yeditepe Üniversitesi’ne davet ettiler.
Ben maalesef üniversite mezunu değilim, hâlâ
dışarıdan biyoloji okuyorum. Ama verdiğim
bilgiler ve yaptığım tespitler üniversitedeki
hocaların dikkatini çekmiş. Oraya gittiğimde o
zamanın dekanı, “Sizin çok fazla bilgi birikiminiz
var. Biz bile sizden yararlanıyoruz. Lütfen gelin

sizin bu bilgilerinizi değerlendirelim.” dedi. Ben
de hekim olmadığımı, bildiğim basit destekleri
onlara sunabileceğimi söyledim. Ama onlar
benimle bitkisel ağırlıklı doğal kozmetikler
yapmak istediklerini söylediler. Aslında rafta
duran hiçbir ürün %100 doğal değildir. Ben
sadece kanserojen içermeyen koruyucular
kullanarak kozmetik ürünler yaptım. Ve
Yeditepe’de ürünlerimin analizleri yapıldı. Her
ürünün sağlık bakanlığı onayı ve patenti var.
Ödülü bile var.
Bize gelen yabancı bitki bilim uzmanları
şunu soruyor: “Siz neden yabancıları zengin
ediyorsunuz?” Dünya genelinde en çok Türkiye
dışarıdan kozmetik ve parfüm alıyor. Dünyaca
ünlü markaların kimyagerliğini yapan yabancı
biri sordu bunu bana: “Suna, biz seninkiler
kadar kaliteli malzemelerle çalışmadık. Niçin
senin kıymetini bilmiyorlar?” Ben de ona
“Zaman en büyük ilaçtır.” dedim. Ben göremem
de, belki çocuklarım torunlarım görür bizim
ürünlerimizin kıymetinin anlaşıldığı günleri.
Türkiye’de üretici olmak çok zordur. Ben bu
zorlukları çok çektim. Herkes para kazandı
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Şu anda geldiğiniz yerden memnun musunuz?
2017 için hedefleriniz neler?
Daha öğreneceğim ve yapacağım çok şey var.
Kızımı ailemizden gelen bilgileri aktararak
yetiştirdim. Kızım Almanya’da bu işin eğitimini
de aldı. Şu anda bu işin piri olma yolunda.
Kızımla birlikte bir kitap da hazırladık. Kitabın
son rötuşları kaldı. Yakın zamanda piyasaya
çıkacak. Benim yedinci kitabım olacak.
2017 hedefim tüm Türkiye’de franchising
sistemiyle yayılmak. Zaten bayiliklerimizden çok
yüksek bütçeler talep etmiyoruz. Ürünlerimiz on
yılda iyi bir noktaya geldi. Ama hâlâ hak ettiği
noktada değil. Daha fazla yayılmak istiyorum.
zengin oldu. Ben neyim var neyim yok satıp
bu işe yatırdım. Türkiye’de benim gibi kadın
üreticilere pek destek verildiğini görmedim.
Türkiye’de ilk bitkisel cilt bakımlarını ben yaptım.
Bunu gerçekten araştırın, göreceksiniz. Bu
işlere 1975’te başladım. İlk televizyona çıkışım
1986. Ki 23-24 yaşlarındaydım o zamanlar.
Hiçbir zaman egosu olan bir kadın olmadım.
İnsanlara bildiklerimi öğrettim. Şimdi de Allah
izin verirse Türkiye’de daha fazla yayılmak
istiyorum. Facebook sayfamda da görebilirsiniz,
İran, Hindistan gibi ülkelerden de yoğun ilgi
görüyorum. Ama dışarıya açılmak için maddi güç
gerekiyor. Ben de bu nedenle bir ortak bulup güç
birliği yapmak istiyorum. Çünkü şimdiye kadar
tek başıma çok fazla para ve emek harcadım. Bir
ortakla beraber daha güçlü oluruz. Tabii Allah ne
kapı açar bilemiyorum.

Bugün geldiğiniz yerde, size yön veren, sizi bu
yöne teşvik eden, örnek aldığınız bir kişi oldu
mu?

AVM’ler son zamanların yükselen trendi.
AVM’lerde kiosk ile veya başka bir şekilde yer
almak istiyor musunuz?

Daha önce de bahsettiğim gibi, anneannem.
Kendisi çok bilge bir kadındı. Onun için
çözümsüzlük aptallıktı. Kim ona hangi sorunla
gelirse gelsin, onu iyileştirmeden göndermezdi.
Kremlerden başımı kaldırabilirsem,
anneannemden öğrendiğim bilgilerle başka
projelerim de olacak. Yeditepe Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Erdem Yeşilada ile çalışmalarımız
olacak. Bunun dışında, ileride devlet desteğiyle,
sumaktan alerji ilacı projem olacak.

Şu an sadece cadde mağazaları olarak çalışıyoruz
ama tabii ki isterim. Kiosk projemiz de var zaten.

Bugün güzellik denince akla ilk gelen
isimlerdensiniz. Okuyucularımıza ne gibi
tavsiyeler verebilirsiniz?

Bizim sorularımız bu kadar. Eklemek
istediğiniz başka bir şey var mı?

Her şey bir tarafa, biz Türkler güçlü insanlarız.
En ufak olayda sokaklara dökülüyoruz. Kendi
ülkemize sahip çıkan bir milletiz. Bunun
yanında, lütfen biraz kendi ülkemizin ürettiği
şeylere yönelelim ki ülkemiz kalkınsın. Türküz,
Müslümanız diyoruz, gidiyoruz yabancı marka
kıyafet, eşarp, gözlük alıyoruz. İnsanlar buradan
Çin’e gidiyor, buradakinin aynısını alıp geliyor.
Hatırlasınız eskiden yerli malı haftaları vardı.
Türk malı yurdun malı, her Türk yerli malı
kullanmalı. Ayrıca kadınlar olarak da dayanışma
içinde olmalıyız. Geçenlerde sağ olsun Nuray
Sayarı, Bursa bayimizi ziyaret edip oradan video
paylaşmış. Birbirimizi bu şekilde desteklemeliyiz.

Güzellik sağlıkla başlar. Sağlık olmadan güzellik
asla olmaz. Sağlıklı beslenmeye ve su tüketimine
özen gösterilmeli. Eğer su sevmiyorsak, suyu
renklendirerek de tüketebiliriz. Bir şişe suyun
içine akşamdan elma, limon ve ananas dilimleri,
bir çubuk tarçın, birkaç yaprak taze nane koyup
ertesi gün o suyu gün boyunca tüketebiliriz.
Bu tarifle suyu alkali de yapmış oluruz.
Vücudumuzun %70’i su olduğu için, yeterli su
alan vücutta hastalık riski azalır.

Sevmediğim özelliklerimden biri, çok verici
olmam. Bilgilerimi insanlarla bolca paylaşıyor
olmam. Aslında bu iyi bir özellik ama kızım
bazen çok kızıyor. Biraz sır tut diyor. Bunun
dışında, çok kolay kilo almam da sevmediğim
bir özelliğim. Van’dan gelen bir gelenek olarak
çok güzel yemekler yapıyoruz, çok güzel sofralar
kuruyoruz. Bunlar da kilo aldırıyor haliyle.
Sevdiğim yönlerimse, insanları çok sevmem ve
çalışkan olmam.

Çeşitli gazete ve dergilerde yazılarım
yayınlanıyor. Sağ olsunlar sizin gibi dergilerden,
basından röportaj için geliyorlar. TV
programlarına konuk oluyorum. Başka da bir şey
yapmıyorum.

Ülkemizde yabancı ürünlere bir yönelim var.
Bir ürüne 700-800 TL verince faydalı olduğu
düşünülüyor. Ancak ben yabancı ürünlerin yarı
fiyatına yapıyorum ürünlerimi. Ülkedeki birçok
ünlü isim, megastar şu an benim ürünlerimi
kullanıyor. Ama ben onlar istemediği sürece
onların isimlerini kullanıp sosyal medyada
paylaşım yapmıyorum. Çünkü onlar bu ürünleri
bana güvenip de kullanıyorlar.

Kozmetik ürünler dışında, merkezimizde kalıcı
makyaj uygulaması yapıyoruz. Kalıcı makyajla
Aslında her şeyin başı sevgi ve pozitif düşünce.
eyeliner, ruj yapabiliyoruz, kaş düzeltiyoruz.
İnsanlar arasında ayrım yapmamak çok
Hiçbir insanın kaşı, dudağı simetrik değil.
önemli. Paylaşımcı olmak da çok önemli.
Kalıcı makyaj uygulamasıyla kaş ve dudakları
Benim durumum iyi deyip başkalarının hâlini
simetrik hâle getiriyoruz. Uygulamamız
önemsememek çok yanlış. Paylaşmak kadar güzel dövme mantığında değil, tamamen üst dokuda
bir şey yok. Kimse komşusu açken tok yatmamalı. çalışılıyor. Üç yıl kalıcılığı var. Kullandığımız
Bilgisi olan bilgisini paylaşmalı. İmkânı olanlar,
malzemeler kanserojen madde içermeyen
maddi durumu yetersiz çocukların okumasını
bitkisel ürünler olduğu için onkoloji hastalarına
sağlamalı. Bunların hem maddi hem manevi
bile uygulama yapabiliyoruz. Bu sebeple
getirisi çok fazla.
önemli hastaneler onkoloji hastalarını bize
yönlendiriyorlar. Yurt dışından uygulama için
Eleştiriyi bırakın. Allah kimsenin canını
gelen müşterilerimiz var.
ayıpladıklarını yaşatmadan almaz. Başkalarının
yaptıklarını bırakın. Kendi yaptıklarınıza bakın.
İnsan sağlığına zararsız cihazlarla, doğal
Nasıl daha iyi biri olabilirim, etrafım için daha iyi yollarla yüze anti aging etkili lifting uygulaması
ne yapabilirim diye düşünün. Egoyu bırakın. Ego yapıyoruz. Bu uygulamamız botoks gibi değil,
hastalıktır, insanları mutsuz eder.
iğne batırmıyoruz.
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Kendinizde en sevdiğiniz ve hiç sevmediğiniz
özellikleriniz neler?

Tanıtımınızı nasıl yapıyorsunuz?
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EN EĞLENCELİ PROJELER SHINING STAR AWARDS
GECESİNDE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Nergis Aslan
Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü

Mehmet Keleş
Düzce Belediye Başkanı
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Kadir Kara ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet
Keleş de yer aldı. Başarılı projeler ödüllerine
kavuşurken keman resitali ve Anadolu Ateşi
Dans Grubu’nun büyüleyici performansı gala
gecesine katılan misafirlere keyifli anlar yaşattı.
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Eğlence, rekreasyon ve spor alanlarına yönelik
farkındalık yaratmak ve sektörün daha nitelikli
hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla
Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından
organize edilen “Shining Star Awards
Eğlence - Rekreasyon Ödülleri Gala Gecesi”
düzenlendi. 2 Aralık Cuma günü İstanbul
Akvaryum Kompleksi’nin gala gecesi ödül
töreni sponsorluğunda Crowne Plaza Florya’da
düzenlenen yarışmanın başvuru sürecinde 4
kategoride 137 aday başvurdu. Gala gecesine
katılan önemli isimler arasında Kahramankazan
Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Esenyurt
Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Urla Belediye
Başkanı Sibel Uyar, İnebolu Belediye Başkanı
Engin Uzuner, Osmaniye Belediye Başkanı

Eğlence temalı tüm projeleri kucaklamak
amacıyla; “Eğlencenin Yıldızları”, “Sektörün
Yıldızları”, “Fuarın Yıldızları” ve “2016 Tema
Yıldızları” olmak üzere 4 önemli kategoride
gerçekleşen ödül töreninde 25 proje
ödüllendirildi. Zorlu bir süreçten geçen jüri
üyeleri kararını verdi ve en başarılı projeler
ortaya çıktı. Tüm projelerin, jüri üyeleri
tarafından tek tek ve toplu değerlendirilmesinin
ardından eğlence dünyasının en başarılı
yatırımları belli oldu. Proje sahiplerini
ödüllendirerek yeni projelere teşvik etmek
ve sektörde farkındalık yaratmak amacıyla
gerçekleşen “Shining Star Awards 2016 Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri Gala Gecesi”,
dans ve keman performanslarıyla renkli
görüntülere sahne oldu.
Organizatör Tureks Uluslararası Fuarcılık

Genel Müdürü Nergis Aslan; sektörün ülke
ekonomisindeki payını yükseltmek için öncelikle
sektörü öne çıkarmak gerektiğinin altını çizerek:
“Eğlence - rekreasyon sektöründeki potansiyeli
en iyi şekilde değerlendirmek üzere çıktığımız
yolun 5. yılında ATRAX Fuarı’nda bir kez daha
birlikteyiz. ATRAX olarak sektörü uluslararası
düzeyde kucaklıyor, sektörün gelişimini yakından
takip ediyor ve paydaşlarımıza yeni fırsatlar
yaratmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de
her yıl gelişme ve yeniliklerle karşınıza çıkmayı
hedefliyoruz. Bu yıl dördüncüsünü organize
ettiğimiz eğlence sektörünün parlayan yıldızlarını
ön plana çıkaran, başarıları ödüllendiren
SHINING STAR AWARDS ÖDÜLLERİ
sahiplerini buluyor. Bu yıl yarışmamıza spor
alanlarını da katmamız sayesinde daha fazla
proje, kurum ve kuruluş katıldı. Değerlendirme
puanları birbirine çok yakındı. Bu durum jüri
üyelerimizi çok zorlasa da sonuçta gurur verici
bir tablo ortaya çıktı. Çıkan sonuçtan da herkesin
çok memnun kalacağını düşünüyor ve sektörde
fark yaratmak için düzenlemiş olduğumuz bu
gala gecesinin tüm değerli katılımcılarımız için
keyifli geçmesini diliyoruz.” şeklinde konuştu.
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En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi
Ödülü
“Viasea Tema Park” - Viasea Genel Müdürü
Faruk Erdurcan
En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence
Merkezi Ödülü
“Viasea Akvaryum” - Viasea İş Geliştirme
Müdürü Zafer Mıhçakan
En Başarılı Lunapark Eğlence Alanı
“Viaport Dal Lunapark” - Dal Lunapark Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Dal
En Başarılı AVM Eğlence Alanı Ödülü
“Viaport Marina Outlet Shopping” - Viaport
AVM Genel Müdürü Davut Duman
En Başarılı Belediye Parkı Ödülü
“Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat
Parkı” - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç
En Başarılı Müze ve Ören Yeri Ödülü
“Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi” - Osmaniye
Belediye Başkanı Kadir Kara
“Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi” - Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire
Başkanı Hamdi Elcuman
En Başarılı Temalı Konut Projesi
“Ankara Golfkent” - Turyap Yapı Genel Müdür
Yardımcısı İsmail Özcan

Faruk Erdurcan
Via Entertainment Genel Müdürü

Yıldızlı Proje Ödülü
“Melen Su Parkı”- Düzce Belediye Başkanı
Mehmet Keleş
“Macera İzmir” - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil
Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü Müge
Deniz Bal
En Başarılı Yeni Ürün Ödülü
“Alpine Coaster” - Dal Lunapark Yönetim
Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Nihan
Dal

Müdürü Ganime Nalbantoğlu
Yılın Sporcu İlçesi
“Kahramankazan Belediyesi” - Kahramankazan
Belediye Başkanı Lokman Ertürk
Yılın Spor Etkinliği
“Bursa Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri”
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Okul Sporları
Koordinatörü Adem Yakıncı

En Başarılı Etkinlik Ödülü
“Küçük Prens” - Capitol Alışveriş ve Yaşam
Merkezi

“Mersin Oryantiring Tarih Safarisi Ligi” - Mersin
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı
Hacer Akyüz, Mersin Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, TRT
Çukurova Şube Müdürü Sebahattin Kahraman

En Başarılı Festival Ödülü
“2. Uluslararası Urla Enginar Festivali” - Urla
Belediye Başkanı Sibel Uyar

Jüri Özel Ödülü
“Engelsiz Yaşam ve Spor Olimpiyatları” Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu

“Nilüfer Müzik Festivali 2016” - Nilüfer
Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Fırat
Emiroğlu

“İnebolu İstiklal Açık Deniz Yüzme Yarışı” İnebolu Belediyesi Başkanı Engin Uzuner

“7. Alaçatı Ot Festivali” - Çeşme Belediyesi
Kurumsal İletişim Koordinatörü Aslı Albayrak
Yılın Sporcu Şehri
“Kayseri Büyükşehir Belediyesi” - Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü
Hüseyin İşlertaş
“İzmir Büyükşehir Belediyesi” - İzmir
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube

Yılın Spor Destekçisi
“Eti Sarı Bisiklet Projesi” - Eti Gıda Kurumsal
İletişim Kıdemli Yöneticisi Ebru Türker
Fuarın Yıldız Standı
“Cino Skatepark” - Cino Skate Park Sahibi Güney
Cino
Fuarın Yıldız Ürünü
“Saint Jean Katedrali” - Miniatureart Sahibi Nihat
Ökten

Kadir Kara
Osmaniye Belediye Başkanı
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YOUTUBE’DA 2016’NIN EN POPÜLER VİDEOLARI BELLİ OLDU
Türkiye’de ve dünyada 2016’da YouTube'a damgasını vuran videolar, kanallar
ve anlar 'YouTube Rewind' başlığı altında toplandı.
Müzik ve genel içerik olarak iki grupta hazırlanan listede; “Emrah Karaduman
- Cevapsız Çınlama ft. Aleyna Tilki”, Türkiye’de müzik kategorisinde ilk sırada
yerini alırken, “Osman Pazarlama” fragmanı ve Kiralık Aşk dizisinin internete
özel hazırlanan bölümü de genel listede yerini aldı.

Türkiye’de En Çok İzlenen Müzik Videoları

1.Emrah
Karaduman Cevapsız Çınlama
ft. Aleyna Tilki

2.Derya Uluğ Okyanus
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3.Hande Yener Mor
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4.Ece Seçkin - Adeyyo
5.Soner Sarıkabadayı - Taş
6.İrem Derici - Evlenmene Bak
7.İlyas Yalçıntaş - İçimdeki Duman
8.Murat Boz - Janti
9.Sıla - Afitap
10.Beyaz Show - Beyaz ve Ayla Çelik’in “Bağdat”
Düeti

H ab e rl e r / MALl&MOTTO
Dünyada En Çok İzlenen Müzik Videoları

1.Osman
Pazarlama
Fragman (Official
- HD)

1.Fifth Harmony Work from Home
ft. Ty Dolla $ign

2.Kiralık Aşk 40.
Bölüm - İnternete
Özel Final Sahnesi

2.Calvin Harris This Is What You
Came For (Official
Video) ft. Rihanna

3.HEROBRAIN Anıl Piyancı&Burak
Oyunda - A
Minecraft Original
Music Video / Türkçe
Minecraft Şarkısı

3.Hasta el
Amanecer - Nicky
Jam | Video Oficial

4.Niloya Kocaman Dev Sürpriz Yumurta Açma
Pepee Minnie Oyuncakları Oyun Hamuru TV
5.Hayat Şarkısı 1. Bölüm - Onu ilk ben gördüm!
6.Berkcan Güven-Çok Yakışıklıyım(Klip)
7.Yağmur Bebek | Bebek Bakma Oyunu |
EvcilikTV Evcilik Oyunları
8.İçerde 1. Bölüm
9.Orkun Işıtmak - #Pokemon Benim ( Official
Video )
10.Kolpaçino 3 - İşte beklenen fragman (Official
- 1080p HD)

4.Rihanna - Work (Explicit) ft. Drake
5.The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey
6.Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb
Remix) (Explicit)
7.Sia - Cheap Thrills (Lyric Video) ft. Sean Paul
8.Zayn - Pillowtalk
9.Coldplay - Hymn For The Weekend (Official
video)
10.twenty one pilots: Heathens (from Suicide
Squad: The Album) [Offical Video]

Dünya En Çok Neleri İzledi?

1.Adele Carpool
Karaoke

2.Pen-PineappleApple-Pen/PIKOTARO

3.What’s inside a
Rattlesnake Rattle?

4.Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano
Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More
5.Grace VanderWaal: 12-Year-Old Ukulele Player
Gets Golden Buzzer - America’s Got Talent 2016
6.Water Bottle Flip Edition | Dude Perfect
7.Channing Tatum & Beyonce’s “Run The World
(Girls)” vs. Jenna Dewan-Tatum’s “Pony” | Lip
Sync Battle
8.Donald Trump: Last Week Tonight with John
Oliver (HBO)
9.The $21,000 First Class Airplane Seat
10.Brothers Convince Little Sister of Zombie
Apocalypse
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Türkiye’de En Çok Neler İzlendi?
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RV FOR TRENDYOL SONBAHAR KIŞ 2016-17 KOLEKSİYONU
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Trendyol’un ulaşılabilir moda felsefesiyle,
Raisa&Vanessa’nın çizgilerin ucundaki
tasarım anlayışı birleşti. Ortaya, her bir
tasarımı kadınların dolabında anahtar parça
olacak göz alıcı bir koleksiyon çıktı.
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Trendyol; couture dünyasının cesur ikizleri
Raisa&Vanessa iş birliğiyle yüksek modayı
hızlı modaya adapte ediyor. RV for Trendyol
koleksiyonuyla Raisa&Vanessa; feminen
ve nazik bir siluet çizmek için kuralları
yeniden belirleyen bir moda duruşu sunuyor.
Koleksiyonda payetler, ipek, şifon ve dantel
kumaşlar başrolü oynarken; bu kumaşlara
hayat veren başlıca renkleri yeşil, bordo,
siyah, ekru, pudra, vizon, metal tonları ve
lame oluşturuyor. Ayakkabılarda ise gold trok
ve kuşgözü aksesuarlar iddialı bir bohemliği
temsil edecek.

MALl&MOTTO / 35. Sayı / Ocak 2017

Moda / MALl&MOTTO

67

MALl&MOTTO / H ab e rl e r

METRO TOPTANCI MARKET’E
GAMECHANGERS TÜRKİYE’DEN 2 ÖDÜL
Metro Toptancı Market, Pazarlama Zirvesi kapsamında düzenlenen
Gamechangers Türkiye yarışmasında, “Gastronometro” ve “Palamutlar
Nerede?” projeleriyle “Vizyon” ve “Etki” ödüllerinin sahibi oldu.
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Metro Toptancı Market, Türk mutfak kültürünün
potansiyelini keşfetmek ve şeflerin hak
ettikleri yerlere ulaşmalarını sağlamak için
tasarlanan Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan
“Gastronometro” projesi ile Gamechangers
Türkiye yarışmasında Vizyon Ödülü’nü aldı.
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Palamut balığının korunması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hayata
geçirilen “Palamutlar Nerede?” projesi de Metro
Toptancı Market’e Etki Ödülü’nü getirdi.
Sektörün önemli etkinliklerinden biri olan
Pazarlama Zirvesi bünyesinde düzenlenen
Gamechangers yarışmasının ödül töreni, 7 Aralık
Çarşamba günü yapıldı.
Vizyon ödülünü almak üzere sahneye çıkan
Gastronometro Direktörü Maximilian Thomae
yaptığı konuşmada, “Üç yıl önce hayata
geçirdiğimiz Gastronometro Projesi’nde,
HORECA profesyonellerinin hayallerini
gerçekleştirmeyi, sektördeki yenilikleri ve global
gastronomi trendlerini takip etmelerine yardımcı
olmayı amaçladık.” dedi.
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VICTORIA’S SECRET MELEKLERiNiN ŞOV HAZIRLIKLARI
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Dünyanın en çok beklenen moda şovu Victoria’s
Secret Fashion Show’un sahne arkası hazırlıkları
da en az defile kadar renkli geçti. Dünyaca ünlü
modeller Adriana Lima, Alessandra Ambrosio,
Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes,
Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt,
Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve
Taylor Hill’in yanı sıra, Kendall Jenner, Gigi
Hadid, Bella Hadid, Irina Shayk gibi süper
modeller de şov kapsamında podyuma çıktı.
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Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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VICTORIA’S SECRET PODYUMUNA YILDIZ YAĞDI
Lady Gaga, Bruno Mars ve The Weeknd, merakla beklenen moda şovu Victoria’s Secret Fashion Show
2016’da sahne aldı. Ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

The Weeknd

Lady Gaga
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Bruno Mars
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ŞİMDİDEN PLANLA, BU YAZ O GEMİDE SEN DE OLACAKSIN!
Celestyal Cruises erken rezervasyon programını açıkladı. Sıcak yaz günlerini şimdiden planlayıp erken
rezervasyon yaptıranlar; %35 indirimli her şey dâhil cruise tatiliyle efsanevi Yunan Adaları’nı gezme fırsatı
yakalayacak.
Kış mevsiminin en güzel yanı; gelecek güneşli
günlerin hayallerini kurmak ve bir adım öteye
giderek o günleri şimdiden planlamaktır. Geçip
giden yaz bir cruise gemisine binmediyseniz;
Yunan Adaları’nı hâlâ görmediyseniz Celestyal
Cruises’un erken rezervasyon kampanyası tam da
size göre!
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Özgü Alnıtemiz
Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi
Karavan Cruises Direktörü
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Sıra dışı tur programlarıyla cruise seyahatini
ve Yunan Adaları’nı Türk tatilcilere sevdiren
Celestyal Cruises beklenen erken rezervasyon
programını açıkladı. Bu yıl 10’uncusu
düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir’de
Karavan Cruises standı içinde temsil edilecek
olan Celestyal Cruises, erken rezervasyon
kampanyasını %35’ten başlatacak. Celestyal
Cruises’un 2017 turları için rezervasyon
yaptıranlar; %35 indirim fırsatıyla tatillerini
erken planlayacak. Celestyal Cruises Türkiye
Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü
Alnıtemiz, 2016 sezonunu değerlendirerek erken
rezervasyon kampanyasını şöyle açıkladı:
‘’Celestyal Cruises olarak başarılı bir sezon
geçirdik. Geçtiğimiz yaz bir önceki yıla oranla

%25 büyümeyle 30 binin üzerinde Türk yolcuyu
Yunan Adaları’nda gezdirdik. 2017 yılı için tur
programlarımızda yine otantisite ve tematik
turlar öne çıkacak. Bizim hedefimiz cruise
tecrübesini daha geniş kitlelere yaşatmaktı.
Hedefimizi ve misyonumuzu bu yıl da zengin tur
programlarımız ve sıra dışı destinasyonlarımızla
koruyacağız. Biz cruise tecrübesini daha geniş
kitlelere yaymaya devam edeceğiz. 2017 tur
programlarımızı da bu hedef çerçevesinde
hazırladık. Erken rezervasyon kampanyamıza
start verdik. Tatilini şimdiden planlayanlar %35
indirimden yararlanacak. Erken rezervasyonun
ilk 3 periyodunda %40 civarında satış
bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl erken rezervasyon
kampanyası kapsamında %35’e varmıştık. Marka
bilinirliğimizin artması ve Celestyal Cruises ile
cruise tecrübesini yaşayanların memnuniyeti
bu sezonki erken rezervasyon kampanyamıza
olumlu yansıyacaktır.’’
Celestyal Cruises’un 3, 4 ve 7 gecelik alternatifli,
3 farklı program ve yeni destinasyonları ile her
şey dahil Yunan Adaları gemi turları hakkında
detaylı bilgi için: www.celestyalcruises.com.tr
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VAN AVM İLK YILINI REKORLA TAMAMLADI
Tam 1 yıl önce hizmete açılan Van AVM, ziyaretçi sayısında Anadolu kentlerindeki
tüm AVM’leri geride bırakarak rekor kırdı. Van AVM’yi tam 6 milyon 383 bin 255
kişin ziyaret etti. Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, “Van AVM
2016’da büyük bir başarı yakaladı. 2017’de çıtayı çok daha yukarı taşıyacağız.” dedi.

Kent tarihinin en büyük özel sektör yatırımı
Van AVM, 1. yılını tamamladı. Global Yatırım
Holding yatırımı Van AVM ilk yılında büyük
başarı yakaladı. Anadolu şehirleri içinde en genç
olmasına rağmen en çok ziyaretçi alan AVM
olarak bir rekora imza atan VAN AVM’yi 1 yılda
6 milyon 383 bin 255 kişi ziyaret etti.
VAN AVM, alışverişle yakaladığı ekonomik
başarının yanında, hafta içi ve hafta sonu
gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleriyle
kentteki sosyal hayata da canlılık getirdi. Çok
sayıda resim sergisine sahne olan Van AVM,
Anneler Günü’nden Sevgiler Günü’ne, milli
bayramlardan, ramazan eğlencelerine kadar
tüm özel zamanlarda vanlıların buluşma mekânı
oldu. Hande Kazanova, Ivana Sert, Ebru Şallı
gibi birçok ünlüyü kente getiren ve vanlılarla
buluşturan Van AVM sosyal sorumluluk
kapsamında down sendromlu çocukların da
birçok etkinliğine ev sahipliği yaptı.
“Van AVM Anadolu kentlerindeki rakiplerini
geride bıraktı”
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Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Bensel, “Van AVM çok kısa sürede
büyük bir başarı yakaladı. Açıldığı günden
itibaren ziyaretçi akınına uğradı, tüm Anadolu
şehirlerindeki AVM’leri geride bıraktı. Ulaşılan
rakamlar Van için, hatta bölge için rekordur.
Bir yılda hem ziyaretçi sayısında hem ciroda
sağlanan başarıda emeği geçen herkese özellikle
de bize hep destek olan tüm vanlılara çok
teşekkür ediyorum.” dedi.
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Ayşegül Bensel, “Van AVM, açıldığı günden
bu yana öngörülerin de ötesine geçerek kent
ekonomisine büyük katkı sağladı. İlk aşamada
1.500 kişiye doğrudan veya dolaylı iş imkânı
sağlamış, bölge halkı için giderek artan sayıda
yeni iş imkânı kapısını ardına kadar açmıştır.”
şeklinde konuştu.
“Yeni markalar eklenecek, ziyaretçi ve ciro
rakamları daha yukarı çıkacak”
Van AVM’nin ticari kaygıdan çok, Global Yatırım
Holding’in gücünü aldığı topraklara bir vefa
borcu olduğunu vurgulayan Ayşegül Bensel
şöyle konuştu: “Van AVM bir sene gibi kısa bir

sürede kentin cazibe merkezi oldu. Genci, çocuğu
yaşlısı hep birlikte güzel vakit geçirilen bir yaşam
merkezine dönüştü. Van AVM sadece kentin ve
bölgenin değil komşu ülkelerin de uğrak noktası
haline geldi. Hedefimiz Van AVM’de önümüzdeki
bir yılda yeni eklenecek markalarımızın
yaratacağı enerjiyle ziyaretçi sayısını %20, ciroyu
ise en az %10 artırmak olacaktır.”

- Down sendromlu çocukların farkındalık haftası
- Y.Y.Ü. öğrencilerinin “Herkes İçin Sanat” isimli
resim sergisi
- Hürriyet Koleji öğrencilerinin düzenlemiş
olduğu çocuklara özel etkinlik
- Cailou
- Anneler Günü
- Van Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Resim
Sergisi
“2017’de etkinlikler giderek artacak, çıtayı daha - Dumlupınar İlköğretim Okulu Resim Sergisi
yukarı taşıyacağız”
- Ramazan ayı etkinlikleri
- 2. Uluslararası Resim Sergisi
Ayşegül Bensel yeni yıla ilişkin planlarını
- Back to School Etkinliği
şöyle özetledi: “2017’de çıtayı çok daha yukarı
- Hande Kazanova ile Astroloji Söyleşisi
taşıyacağız. Hafta içi ve hafta sonu etkinliklerimiz - Nuray Sayarı ile Astroloji Söyleşisi
giderek artacak. Daha yoğun kültür ve
- Ivana Sert İmza Günü
sanat faaliyetleriyle kente farklı bir atmosfer
- Ebru Şallı Söyleşi ve İmza Günü
yaratmaya devam edeceğiz. Ünlülerle söyleşiler,
imza günleri, sergiler, festivaller organize
edeceğiz. Çocuklarımız ve tabii büyükler için
SAYILARLA VAN AVM
daha sık eğlenceler düzenleyeceğiz. Sadece,
Van ve çevre illerde değil komşu ülkelerdeki
50 milyon dolar: Van AVM yatırım tutarı
tanıtım faaliyetlerimizi de yoğunlaştıracağız.
90: Toplam mağaza sayısı
Bu kapsamda reklam bütçemizi de artırarak
1.500: Doğrudan ve dolaylı istihdam
daha çok turistin gelmesini sağlayacağız. Tüm
%20: Cirodaki Aralık 2015’ten bu yana
bu faaliyetlerle, yeni yılda kent ekonomisinin
artış
hareketlenmesine daha büyük katkı sağlayacağız.”
%30: Kişi başına harcama Anadolu
şehirlerindeki AVM’lerde %9 artarken Van
Etkinlikler hiç durmadı
AVM’de %30 arttı
35 bin: Hafta sonu günlük ortalama
- Sömestre özel eğlenceler
ziyaretçi
- Sevgililer Günü
1.5 milyon TL: Etkinlik ve tanıtım için
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
harcanan miktar
- Van Shopping Fest Etkinlikleri
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DOĞRU BESLENİN UNUTMAYI UNUTUN!

Buna karşılık 3 bardak ve üstü olacak şekilde
aşırı kahve tüketenlerde bu olumlu etkinin
ortadan kalktığı görülmüştür. Bu çalışmada
bahsedilen 1-2 bardak kahve bizim geleneksel
kahvemiz olan Türk kahvesinde 3-4 fincan
kahveye denk gelmektedir.

Fatma Fidan
Her 3 saniyede 1 kişi alzheimer hastalığına
yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre
Türkiye 2050 yılında dünyada en fazla alzheimer
hastası bulunacak 4 ülkeden biri.
Basit unutkanlıklar umursanmıyor. Ancak bu
unutkanlıklar hayatımızda dönüşü olmayan
tehlikeli bir hastalık olarak ilerleyebiliyor.
Alzheimer; bellek ve düşünce yeteneğini yavaşça
harap eden ilerleyici bir beyin hastalığıdır.
Beyinde bir akson ve birçok dentrite sahip
milyonlarca nöron vardır. Sağlıklı kalabilmek
için, nöronlar birbiriyle ilişki içerisindedirler.
Metabolizmayı sağlayıp, kendilerini tamir ederler.
Alzheimer hastalığı bu görevlerin tümünü bozar.
Hastalığın ilk belirtisi bellek bozukluğudur.
Hastalık ilerledikçe bellek bozukluğu artar,
kişileri tanımada problem, konuşma ve
düşüncede güçlük, huzursuzluk, tekrarlayan
cümleler tabloya eklenir.
Günlük meyve tüketimi alzheimer hastalığına
yakalanma riskini azaltıyor
Yapılan bir çalışmada Akdeniz tipi diyetle
beslenen, fiziksel ve bilişsel egzersiz yapan
bireylerde alzheimer hastalığı için karakteristik
olan amiloid ve tau proteinlerinin beyindeki
birikiminin çok daha az olduğu belirtilmiştir.
Günde 1-2 fincan kahve tüketmek alzheimer
hastalığına yakalanma riskini azaltıyor
Kahvenin içerisinde bulunan kafein maddesi,
sinir sistemini uyararak zihinsel güçlüğü
artırmaktadır.

kızartmalar, kolestrol, doymuş yağ, enerji içeriği
yüksek; posa ve meyve sebze içeriği düşük
besinler vücudun damar duvarlarında ve sinir
hücrelerinde tahribata yol açar. Bu durumda
hafıza ve bellekle ilgili birçok sorun da kendini
göstermeye başlar. Bu tarz beslenme şekline
sahip bireylerde alzheimer riskinin arttığı
gözlemlenmiştir. Bu tarz beslenme düzeni,
hastalığa neden olan beyindeki beta amiloid
adlı proteinin birikimini arttırmakta ve sinir
hücrelerine zarar vermektedir.
B vitamini yetersizliği de demansa neden
oluyor

Günde 1-2 parça bitter çikolata tüketmek de
alzheimer hastalığından korunmada etkili

Vücutta B12, B6 ve folik asit düzeyinde azalma
alzheimer riskini 3 kat arttırmaktadır.

Çalışmalarda kakaonun deney hayvanlarında
alzheimer hastalığında biriken plakları azalttığı
ve de içeriğindeki flavonoid adı verilen
maddelerin zihinsel işlevlere etkisi olduğu
bildirilmiştir.

Son yapılan çalışmalar doğru beslenmenin
alzheimer hastalığına yakalanma riskini üçte bir
oranında azalttığını gösteriyor. Yapılan çalışmalar
bu korkutucu hastalığı önlemenin yolunun
yediğimiz yiyecekler olabileceğini gösteriyor.
Folik asit, E vitamini ve omega 3 yağ asitlerinin
alzheimer hastalarında önemli rol oynadığı
düşünülen inflamasyonu (İnflamasyon sürecinde
bağışıklık sistemi enfeksiyona karşılık olarak
harekete geçer ve alzheimer gibi kronik hastalığa
neden olur.) azalttığına inanılıyor.

Yüksek folat (folik asit) alımı alzheimer riskini
azaltıyor
Yapılan bir araştırmada, yüksek folat (folik asit)
alımının alzheimer riskini azalttığı gözlenmiştir.
Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, brokoli,
bamya, pancar, enginar, kuru baklagiller ve
kavun, folik asitin en zengin kaynaklarıdır.
Folik asitin yetersiz miktarda alımı, depresyon,
şizofreni ve alzheimer riskini arttırmaktadır.
Diyabet ve kötü beslenme alzheimerı
tetikliyor
Vücutta insülin direncine yol açan şeker
içeriği yüksek besinler, gazlı içecekler, işlenmiş
besinler, içinde zararlı yağların olduğu

Beyin gelişimini en çok etkileyen aminoasitler;
yumurta, et, balık, süt, yoğurt, nohut, fasulye,
mercimek gibi besinlerde bulunur. Tahıl taneleri,
fındık, badem, kuru baklagillerde bulunan
‘inositol’; yumurta ve soya fasulyesinde bulunan
‘kolin’ ve ‘lesitin’; ette ve süt ürünlerinde bulunan
‘karnitin’ beyindeki sinir hücreleri arasında
iletişimi sağlayan kimyasal maddelerin en
önemlilerinden biri olan asetilkolin düzeyini
destekler. Böylece kişilerin zihinsel yeteneklerini
ve hafızasını güçlendirir.
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Yapılan çalışmalarda kahve tüketimi ve demans
görülme sıklığı arasında ters orantı olduğu
görülmüştür. Bu ilişkinin tüm çalışmaların
sonuçlarının bir araya getirilmesiyle hiç kahve
içmeyenlere göre, günde 1 ile 2 bardak arasında
kahve tüketen kişilerde alzheimer hastalığı
riskinin azaldığı gözlenmiştir.
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DEV SEHAYAT MARKASI MOSAFER’İN YENİSİ NİŞANTAŞI CITY’S’TE
Katarlı ünlü iş adamı Ashraf Abu Issa’nın seyahate olan özel ilgisiyle
hayat bulan, dünyanın en büyük ve en ünlü seyahat mağaza zinciri
Mosafer, 4. adresinin rotasını Nişantaşı City’s olarak seçti.
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Abu Issa Holding’in sahibi, Katarlı ünlü işadamı
Ashraf Abu Issa’nın seyahate olan özel ilgisiyle
hayat bulan, dünyanın en büyük ve en ünlü
seyahat mağaza zinciri Mosafer, dördüncü
mağazasını Nişantaşı City’s’te açtı.
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daha önce hiç görmediğiniz bavullar, seyahat
aksesuarları ve tasarımlarla tanışacaksınız.
Mosafer’in ürün seçenekleri, seyahat dünyasında
yaygın bir yaklaşım ile 3 ana gruba ayrılıyor; jet
set seyahat eden ayrıcalıklı ihtiyaçları olanlar için
First Class, sık sık iş seyahatlerine çıkan, öncelikli
Arapçada ve birçok Asya dilinde ‘‘Yolcu/Gezgin’’ ihtiyacı iş seyahatini en verimli ve konforlu hale
anlamına gelen, dünyada seyahat severlerin favori getirmek olanlar için Business Class, eğlenceli
adresi Mosafer, dünyanın neresine giderseniz
tatiller, aile gezileri, hafta sonu kaçamakları
gidin, ihtiyaç duyacağınız en küçük detaya kadar esnasında fonksiyonel, inovatif ve keyifli seyahat
oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip.
çözümleriyle karşılaşmak isteyenler için ise
Tourist Class temaları bulunuyor.
Bir seyahat nasıl daha keyifli ve konforlu yaşanır,
seyahat etme sanatının incelikleri nedir fikriyle
Mosafer, Nişantaşı City’s’te tasarımları ve
hayat bulan, amacı tüm gezginlerin ihtiyaçlarına
fonksiyonellikleriyle dikkat çeken bavullardan,
en doğru yanıtı vermek olan Mosafer’in altıncı
bagajınızı asla kaybetmenize izin vermeyen
mağazası seyahatlerinizden önce uğrak noktanız GPS’li telefonu şarj eden, ağırlığı ölçen, dünyanın
olacak.
ilk akıllı bavulu BlueSmart’a, sırt çantası,
makyaj çantası, bel çantası gibi birçok çanta
çeşidinden kişiye özel etiketlere, su geçirmez
Dünya’nın ilk ve tek akıllı bavulu BlueSmart
kıyafetlerden outdoor malzemelerine, güvenlik
ile yoğun ilgi gören Mosafer, Nişantaşı
aksesuarlarından şarj ünitelerine, çocuk
City’s mağazasında ihtiyaç duyacağınız tüm
bavullarından ergonomik çocuk ürünlerine kadar
seçenekleri sunuyor!
özenle düşünülmüş her şey sizi bekliyor!
Mosafer’in Nişantaşı City’s şubesinde, belki de

Mosafer’de tüm seyahat severlerin ihtiyaçlarını

düşünerek kendi markasıyla hayat verdiği
tasarımlarının yanı sıra her biri kendi
kategorisinde dünya devi olan Briggs & Riley,
Eagle Creek, Travelpro USA, Pursen, Goby
London, Bugatti, Traveler’s Choice, Ergobag,
Blue Smart, Solo, Reisenthal gibi markalar da yer
alıyor.
Türkiye’deki dördüncü rotasını Nişantaşı City’s
olarak seçen Mosafer, yeni keşiflere önem
verenleri, kusursuz seyahatler ve deneyimler
yaşamak isteyenleri bekliyor.

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

ZORDUR SADAKAT; GERÇEKTEN SEVMEYİNCE İNSAN

MOR

Kimi seviyorsan kalbinin ülkesi orası oluyor.
Sonra bir gün gözlerine bir bakıyorsun; orada
yoksun! Onunla kaybettiğini onsuz nasıl
bulacağını bile öğretmeden gidiyor. “Aşkın
sağ olsun” diyemiyorsun. Koca bir orman
yanıyor içinde ama bir tek sen kül oluyorsun.
Sadece bir insanı değil kirpiklerinden
hayata tutunduğun bir aşkı kaybediyorsun.
Ağlıyorsun. Kimi gözyaşları yanağını
ıslatırken geçmişini temizler. Temizleniyorsun.
Kendini doğuma iki canla girip yapayalnız
çıkan bir anne gibi hissediyorsun. Sana ait
olanı doğururken kaybediyorsun. Ama hiçbir
zaman onu içinde öldüremiyorsun. Kalbinden
çıkaramadığını kabrine kadar götürüyorsun.
Zaten o içimizde öldüremediklerimiz değil
midir bizi sevmediklerimizle yaşamaya
mahkûm eden?
İnsan yalnızca mutlu olduğu zaman dilimine
hayat diyor. Gerisi yaşamaya çalışmak.
Unutma! Hayal ettiğin kadar hayal,
gerçekleştirebildiğin kadar gerçeksindir.
Bazı şeyleri değiştirebilmek içinse bildik
acıları yeniden yaşaman gerekir. Ve kimsenin
mutsuzluğu hayatı kadar uzun sürmemelidir.

Kahraman Tazeoğlu
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Mor, Muhammed Hamdi Kan'la birlikte yazdığımız distopik bir roman.
Yıllar önce kafamda bu hikâye belirdiğinde, genetiğiyle oynanmış
yiyeceklerin insan vücuduna olan etkilerini araştırıyordum. Sonra
kafamda bu hikâyeyi yazmaya karar verdim fakat aşk romanları yazan
biri için fazla ütopik olacaktı. O yüzden hikâyeyi bu tarzın en iyi
isimlerinden Hamdi Kan'a yazması için verdim. Ama kendisi büyük bir
nezaketle bu teklifimi geri çevirirken, kırılmamam için birlikte yazma
teklifi sundu. Bana da böylesi uygun geldi. Romanımızı 3 ay gibi kısa bir
sürede tamamladık. Mor, ortak olarak yazdığım ilk roman. Kitap Ömer
Halisdemir'e ithaf edildi. Satış rakamı 100 bini geçti. İkimiz de filminin
yapılmasını çok arzu ediyoruz.
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PISANO, 2016 TÜRKİYE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
ARAŞTIRMASI SONUÇLARINI PAYLAŞTI
Otelcilik, restoran, akaryakıt istasyonları, bankalar, sağlık ve perakende sektörlerindeki 227
noktadan alınan gerçek müşteri geri bildirim verileri değerlendirildi. Tüketicinin en memnun
kaldığı sektör, içerisinde laboratuvarların da dâhil olduğu özel sağlık sektörü oldu.

Web tabanlı mobil müşteri deneyimi yönetim
platformu Pisano, 2016 yılı içinde Türkiye’nin 16
şehrindeki kurumsal müşterilerinin uyguladığı
anketler aracılığıyla topladığı geri bildirimlerin
değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Araştırmada,
227 lokasyondan gelen toplam 1.004.412 adet
gerçek müşteri geri bildirimi değerlendirildi.
Toplanan müşteri geri bildirimlerinin 908.247’si
bir çözüme kavuşturuldu. Böylelikle işletmelerin
etkileşime geçtiği müşteri geri bildirim oranı
tüm Türkiye’de %90,4’ü buldu. Kıyaslandığında,
ABD’deki müşteri hizmetleri merkezlerinin
müşterilerin geri bildirimlerine dönüş yapma
oranı %50 civarında. Türkiye’de Pisano bu oranı
neredeyse ikiye katlamış bulunmakta.
Müşteri memnuniyetinin ölçüldüğü anketlerin
sonuçları incelendiğinde, olumlu dönüşte
bulunarak aldığı hizmetten/üründen memnun
kaldığını bildiren müşteri oranının, 2016 yılında
Türkiye genelinde %70,6 olduğu ortaya çıktı.
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Araştırma için geri bildirimlerin toplandığı
işletmeler; otelcilik, restoran, akaryakıt
istasyonları, bankalar, sağlık ve perakende
sektörleri olarak gruplandırıldı. Müşteri
memnuniyetinin en yüksek olduğu ve geri
bildirimlere en hızlı dönüş yapan sektör sağlık
iken, müşteri memnuniyetinin en düşük
olduğu sektörün perakende olduğu ortaya çıktı.
Araştırmaya göre müşteri geri bildirimlerine
en yavaş dönüş yapan sektör otelcilik. Ancak
yıl içinde müşteri memnuniyeti oranlarında en
çok gelişme kaydeden sektörler de otelcilik ve
akaryakıt istasyonları oldu.
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Araştırmada analiz edilen geri bildirim verisiyle
detaylandırılmış sektör bazlı değerlendirmeler şu
şekilde:
Perakende müşterilerinin 2016’daki %62
memnuniyet oranı sebebiyle perakende, müşteri
memnuniyeti oranı en düşük sektör oldu. Bu
sonucun altında yatan en büyük sebep ise geri
bildirimlerde belirtilenlere göre ürün fiyatları
iken ikinci en büyük sebep kasa önünde uzun
bekleme süreleri.

insanların canını sıkan en büyük sorun. Ayrıca,
restoran yöneticilerinin restoran çalışanlarıyla
olumsuz ilişkileri de anketlerde sık bildirilen bir
problem.
Finans sektöründe ise memnuniyet oranı %83,3
oldu. Banka ve diğer finansal kuruluşların
müşterilerinin en çok beğendiği nokta ürün ve
kampanyalar. Fakat müşterilerin, bu beğenilen
ürün ve kampanyalar hakkında zamanlı bir
şekilde bilgilendirilmemeleri deneyimlerini
olumsuz etkiliyor.
Akaryakıt istasyonları söz konusu olduğunda
müşteri memnuniyeti %87,5 oranında. Güler
yüzlü hizmet ekibi ve camların temizlenmesi
akaryakıt istasyonu ziyaretçilerini en çok
memnun eden unsurlar iken ziyaretçiler tuvalet
temizliği konusunda şikâyetçi.
Otelcilik sektöründe %89,3’ü bulan müşteri
memnuniyetinin en büyük kaynağı otellerin
misafirlerini karşılamaya verdikleri önem ve
özen. Otel misafirlerinin en çok şikâyet ettikleri
noktalar ise ısıtma sistemindeki problemler ve
otelin sunduğu internet hizmetinin yavaşlığı gibi
teknik sorunlar.

Sağlık sektörünün en yüksek müşteri
memnuniyeti oranına sahip olduğu gözlemlendi.
Özel sağlık hizmetlerinden faydalananların
%93,7’si aldığı hizmetten memnun kaldı. Hastaya
ilk müdahale en beğenilen yön iken hastanın
karşılanma prosedürleri en çok can sıkan
Restoran sektörünün genel müşteri memnuniyeti noktaydı.
performansı %69,2 oldu. Restoran müşterilerinin
en memnun oldukları nokta, restoranların
2016 değerlendirmelerine ek olarak araştırma,
sosyal sorumluluğu. Ancak yemeklerin kalitesi
2017 trendleri hakkında önemli ipuçları

sunmakta. İşletmelerin yeni yılda gelişme
kaydetmeleri beklenen noktalar şu şekilde:
- Müşterinin geri bildirimine yanıt verme
süresini azaltmaları gerekiyor.
- Daha çok geri bildirimin işleme konarak bir
çözüme kavuşturulması gerekiyor.
- Müşteri deneyimini etkileyen diğer yönleri
keşfetmeleri gerekiyor.
Peki müşteriler işletmelerden ne bekliyor?
Müşteriler yeni yılda da her zaman olduğu
gibi kendi zamanlarından fedakârlıkta
bulunarak bıraktıkları geri bildirimin dikkate
alındığını ve işletmede bir değişiklik/iyileşme
sağladığını görmek istiyorlar. Bu değişikliklerin
tüm işletmeye yansıtılarak benimsenmesi,
müşteriler için büyük önem teşkil ediyor.
Müşterilerin %70’i geri bildirimlerine olumlu
bir dönüş aldıklarını gördüklerinde o işletmeyi
tekrar seçeceklerini belirtiyorlar.
Bu araştırmanın sonuçları ve genel anlamda
teknolojik ve sektörel gelişmeler göz önünde
bulundurulan araştırmada Pisano’nun 2017
için tahminleri/projeksiyonları da yer almakta.
Müşteri deneyimi yönetimi daha birçok kentte
daha çok işletme tarafından kullanılacak
ve takiben toplanan müşteri geri bildirim
sayısı artacak. Bu durum daha sofistike veri
analiz yazılımları ve bu analizleri yapabilecek
insan kaynağı ihtiyacını doğuracak. Bu
sofistikasyonun içinde yapay zekânın daha fazla
kullanımı, anket ve veri analizi gibi ürünlerde
söz konusu olacak. Genel olarak da hem B2B
hem B2C satış modelinde çalışan şirketlerde
müşteri deneyimi ve müşteri memnuniyeti
konusunda daha fazla bilinçlenme yaşanacak.
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2017 YILINDA HANGİ MESLEKLERİN YILDIZI PARLAYACAK?
Her yıl 730 bin yeni mezunun iş gücüne katılmaya hazırlandığı Türkiye’de, revaçta olan meslekler hem
kurumlar hem de şahıslar nezdinde her sene değişiyor. Peki, işsizliğin çift haneli rakamlara ulaştığı ülkemizde
2017 yılında hangi iş dallarının yüzü gülecek? İngiltere merkezli işe alım ve danışmanlık firması REED, 2017
yılında yıldızı parlayacak meslekler için ekonomi ve istihdam politikalarına bakılması gerektiğini söylüyor.

Peki, 2017 yılında Türkiye’de hangi meslek
dallarının yüzü gülecek? Kimler çift haneli
rakamlara ulaşan işsizlik barajından çıkacak? Bu
sorunun yanıtını Türkiye’nin istihdam ve sanayi
yatırımlarında aramak gerektiğinin altını çizen
dünyanın önde gelen seçme ve yerleştirme uzmanı
REED’in Türkiye Genel Müdürü Asiye Yıldırım,
2016’da onaylanan esnek çalışma kanunun pek çok
farklı iş dalına ve istihdam pazarına olumlu etkiler
yapacağına dikkat çekiyor.
Türkiye’nin Avrupa’daki ortalama %4.7 büyüme
hızını yakalayan, en hızlı büyüyen ve gelişen
ülkeler arasında sayıldığına, nüfusunun neredeyse
%50’sinin 31 yaşını aşmadığına dikkat çeken
Yıldırım, “Türkiye’de onaylanan esnek çalışma
yahut geçici istihdam kanunu pek çok farklı
kesime yeni iş imkânları açacak. Esnek çalışma
şimdiye kadar Avrupa’da birçok ülkenin işsizlik
sorununa çare oldu. Kadın istihdamının iş gücüne
katılıma olumlu etkisi olduğu gibi, kadınlara iş
hayatından kopmamaları için imkânlar tanıdı.
Genç mezunların iş deneyimi edinmeleri için
kariyerlerindeki ilk adımların atılmasına yardımcı
oldu. Günümüzde yaşam tarzı olarak geçici
işlerde çalışmak isteyen ya da kendi ilgi alanlarına,
hobilerine daha fazla zaman ayırmak isteyen
kişiler de bu tarz bir iş modeline sıcak bakabiliyor.”
dedi.
Esnek çalışma kanununun sağladığı ek faydalarla
2017 yılında; hizmet sektöründe, danışmanlık
alanında, sağlık sektöründe, turizm sektöründe,
bilişim teknolojilerinde esnek iş gücü talebinin
artacağı düşünülmektedir. Aslında sektörlerden
bağımsız olarak dönemsel olarak ihtiyaç duyulan
her alanda esnek iş gücü temini artıyor olacak.
Esnek çalışma yasası yarı zamanlı işlerde çalışmayı
tercih eden kadın ve gençlerimize de sosyal
haklar getiriyor. Böylelikle call center elemanları,
hemşire, fizyoterapist, hemşire, asistan, IT gibi
pozisyonlarda eleman ihtiyacı doğacak.
Türkiye’de inşaat sektöründe her yıl olduğu gibi bu
yıl da talebin devam edeceğini anlatan Yıldırım,
“Türk inşaat şirketleri yurt içi faaliyetlerinin
yanı sıra yurt dışı faaliyetlerini de aktif olarak
yürütüyor. İnşaat mühendisi, satış müdürü, proje

müdürü/yöneticisi gibi roller bu sektörde en çok
talep edilecek pozisyonlar olarak sıralanabilir.”
diyor.
Akademisyen ihtiyacı
Kurumların teknolojiye olan yatırımlarının
da arttığına dikkat çeken Yıldırım, “Rekabetçi
olma isteği sanayicilerin yenilikçi teknolojilere
olan yatırımlarını arttırıyor. Bu sebeple 2017’de
birçok alanda eleman ihtiyacı doğacağını tahmin
ediyoruz. Veri analizi yapabilecek uzmanlar,
3D baskı, nesnelerin interneti, akıllı robotlar
gündemimizde olacak. Sanayide nitelikli iş gücü
ihtiyacı artarken kurumlarda CTO, bilgi işlem
müdürü, yazılım uzmanı, proje satış müdürü,
sistem mühendisi, sistem uzmanı, AR-GE uzmanı
ve ERP müdürü rolleri büyük talep görecek.” dedi.
Perakende sektörünün hem ülkemizde hem
de global arenada düzenli büyüyen dinamik
sektörlerden biri olduğunu anlatan Yıldırım,
“Perakende sektöründe e-ticarete bağlı
pozisyonların artacağını söyleyebiliriz. Ancak
2017’de akademik dünyada da büyük hareketlilik
yaşanacak.” dedi.
2017 yılında sosyoloji ve psikoloji dallarına
olan ilginin artacağına dikkat çeken Yıldırım,
“Bilimsel araştırmalar gündemimizde olacak.
Akademisyen, öğretmen ve araştırma uzmanlarına
istihdam yapılacak. Kurumlarda yaratıcılık
içeren tüm pozisyonlara olan talep çoğalacak.
Hukuk, satış, finans pozisyonları her daim talep
edilen pozisyonlardandır. Bütün kurumlar için
finansman bulmak ve parayı yönetmek önemli
olduğu için 2017’de finans alanındaki pozisyonlar
da gözde mesleklerden olacak.” dedi.
Enerji sektörü canlanıyor
Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2015-2021
yılları arasında rüzgâr enerjisinde üretim
maliyetlerinde %15 düşüş yaşanacak. Bu durum
proje sayısının artmasına ve daha çok istihdama
yol açacak.
“Uzmanlara göre doğru politikalar, rüzgâr
enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payını
2030 yılında %20’ye taşıyabilir.” diyen Yıldırım;
“Artık devletler, nükleer enerjiden uzaklaşıp,
rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan daha
fazla faydalanmanın yollarını arıyor. Türkiye ise
dünyanın en büyük 10'uncu yeni rüzgâr türbini
pazarı olarak kendini daha da geliştirmek istiyor.

Asiye Yıldırım
Reed Türkiye Genel Müdürü
Yeni çıkan enerji kanunu da göz önüne alındığında
enerji mühendislerine ve rüzgâr türbini
teknisyenlerine duyulan ihtiyacın 2017’de daha da
artacağını düşünüyorum.” dedi.
Reed’in büyümesi Türkiye’deki istihdam
artışının göstergesi
2017 yılı için Reed Türkiye’nin de hedef
büyüttüğünü anlatan Asiye Yıldırım “Mayıs
2011’de Bell Holding ortaklığında REED Türkiye
Özel İstihdam Şirketi olarak pazara giriş yaptık.
Bugün dünya genelinde 13 ülkeye yayılan bilgi
birikimimiz ile uzman, orta kademe ve üst düzey
seçme ve yerleştirme hizmetlerinde Türkiye’nin
önde gelen firmalarına çözüm ortağı oluyoruz.
Sadece Türkiye değil Dubai, Mısır ve Irak gibi
yakın coğrafyadaki şirketlere de hizmet veriyoruz.
REED ailesi olarak dünya genelinde yılda 20 bin
kişiyi işe yerleştiriyoruz. Türkiye’deyse senede
ortalama 200 kişinin yeni kariyerine başlaması
konusunda müşterilerimize danışmanlık
veriyoruz. 2017 yılında bu rakamın daha da
artacağına inanıyoruz.” dedi.
REED Türkiye’nin son beş yılda yakaladığı
büyüme hızına dikkat çeken Yıldırım, “Yapmış
olduğumuz işin merkezine insanı koyarken
yönetim anlayışımızda da aynı politikayı takip
ediyoruz. 2011 yılından bu yana hep çift haneli
rakamlarla büyüyen bir organizasyon olduk.
2016 yılı bütçemizi de yine çift haneli büyüme
rakamlarıyla tamamlıyoruz. Geçen yıla göre %81
büyüdük. Önümüzdeki dönemde de sektörümüze
liderlik etmeyi, müşteri odaklı çalışma
yaklaşımımızla, müşterilerimize hızlı ve kaliteli
danışmanlık hizmeti deneyimi yaşatmayı arzu
ediyoruz.” dedi.
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“Mesleklerin de modası olur mu?” demeyin.
Çünkü popüler meslekler her sene değişiyor.
Ülkelerin istihdam politikaları, yatırım yaptığı
sektörler ve kurumsal ihtiyaçlar farklılaştıkça,
yıldızı parlayan iş dalları da farklı pozisyonlara
ihtiyaç duyuyor.
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FLO’DAN YURT DIŞINDA 5 YENİ MAĞAZA
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Türkiye’nin ayakkabıcısı FLO, mağaza yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yurt dışında Ürdün, Kazakistan
ve Irak’ta 5 yeni mağaza açan FLO, 2017 yılında yakın coğrafyada 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
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Yeni mağaza açılışlarıyla ilgili FLO ile yurt içinde
ve yurt dışında büyümeyi sürdüreceklerini
belirten Ziylan Grup CEO’su Burak Övünç, “Biz
bulunduğumuz tüm pazarlarda ve kanallarda
büyümeye odaklandık. 2017 yılında Türkiye’de
yaklaşık 400, yurt dışında 100 FLO mağazasına
ulaşmayı planlıyoruz. Hedefimiz Türkiye ve
yakın coğrafyada FLO, Avrupa’da ise Reno ile
büyümek.” dedi.
Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazalar zinciri
FLO, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Türkiye’nin her köşesine yayılmaya devam
ederken, yakın coğrafyada emin adımlarla
ilerleyen ve hedef pazarlara Türkiye’deki başarılı
iş modelini de benimsetmeyi ilke edinen FLO,
yurt dışı büyümesini Ürdün, Kazakistan ve
Irak’ta açacağı mağazalarla sürdürüyor. FLO,
2017 yılı sonunda yakın coğrafyada 15 ülkede
100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Tüketicilerine en kaliteli hizmeti sunmaya
devam edeceklerini belirten Ziylan Grup
CEO’su Burak Övünç, “2017 yılında
Türkiye’de sektörel liderliğimizi devam
ettirirken, yakın coğrafyada bölgesel
liderlik ve Avrupa’da büyüme stratejimizle
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu
amaçlarımız doğrultusunda yatırımlarımızı
öncelikle büyüme hedeflerimiz
doğrultusunda yapıyoruz.” diye konuştu.
FLO, ekim ayında Kazakistan Astana Han
Çadır’da sekizinci mağazasını, Azerbaycan
Acemi’de beşinci franchise ve Suudi
Arabistan Al Nakheel’de ikinci franchise
mağazasını açmıştı. Kasım ayında da
Ürdün’de Galleria Mall, Kazakistan’da
Karaganda Tair Mall ve Shymkent Plaza,
Irak’ta Süleymaniye Majidi ve Süleymaniye
Family mağazalarını açtı.
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BU İKİLİYE DİKKAT: NEZLE VE GRİP
Çocukluğumuzda bahar 21 Mart'ta başlardı. 1
Mayıs'ta okullarımız tatil olur, bahar bayramını
kutlardık. Yaz haziran ayında yani okullarımızın
tatilde olduğu günlerdeki güneşle bize gelirdi. Ya
şimdi? Şubatta bahardan bir gün, haziranda son
derece soğuk bir gece, temmuzda yağmur! Böyle
havalar bizi daha çok hastalanır hale getirdi.
Gün geçmiyor ki birimiz gripten, nezleden,
vücudumuzun kırılmasından bahsetmeyelim.
Nezle aslında yılın her mevsiminde görülebilen,
değişik virüslerle oluşabilen, kırıklık, burun
akıntısı, öksürük gibi belirtilerle seyreden, en
fazla bir hafta - 10 gün içinde kendiliğinden
iyileşen bulaşıcı bir hastalıktır.
Çocuklar nezleye büyüklere oranla daha çok
yakalanıyor
Nezle bütün dünyada yaygındır. Ilıman iklim
kuşağında daha çok görülür. Mevsimlerin
değiştiği zamanlarda, ani sıcaklık değişiklikleriyle
nezle görülme sıklığı artar. Bu nedenle en fazla
görüldüğü mevsim sonbahardır. Herkes yılda
birkaç kez nezle geçirebilir. Hastalığa yakalanma
yaş ve cinsle ilgili değildir fakat çocuklar
erişkinlere oranla daha duyarlıdır. Nezle, hapşırık
ve öksürükle havaya yayılan virüslerin başka bir
insan tarafından solunmasıyla bulaşır. Halsizlik,
hafif baş ağrısı, hafif bir ateş, öksürük, gözlerde
kızarma, yaşarma, üst solunum yollarında
yanma hissi ve burun akması en önemli
belirtilerdir. Normal şartlarda kısa sürede geçen
hastalık sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi
komplikasyonlara neden olursa iyileşmesi zorlaşır
ve uzar.
Tedavisinde burnu tuzlu suyla yıkama ve C
vitamini alınması dışında yapılabilecek çok

fazla bir şey yoktur. Bir hafta geçmesine rağmen
nezlesinin iyileşmediğini ve durumunun
kötüleştiğini fark eden herkes bir doktora
gitmelidir.
Kapalı, yağışlı havalardan sonra grip vakaları
artıyor
Hastalıktan korunmak için yapılacak tek şey,
nezleli kişilerden ve özellikle hastalığın çok
görüldüğü aylarda toplu yaşanan ve sıkışık
yerlerden uzak durmaktır.
Gribe gelince, nezle gibi bulaşıcı bir virüs
enfeksiyonu olmakla birlikte ona nazaran çok
daha ağır seyreden bir hastalıktır. Genellikle
sonbaharın soğuk aylarında başlar ama yaz
sonlarında, sıcak aylarda başlayan salgınlar
da olduğu saptanmıştır. Hastalık sisli, kapalı,
yağışlı geçen günlerden sonra artış gösterir.
Grip hastalığına bütün ırk, cins ve cinsiyetler
aynı oranda duyarlıdır. Fakat küçük çocuklar
ve vücut direnci düşmüş yaşlı ve hasta kişiler
hastalığa daha çok yakalanır. Okul, kışla, fabrika,
hapishane, bakım evi gibi toplu yaşanılan
yerlerde bulaşma kolay olduğundan hızlı bir
şekilde yayılır. Sonbahar ve kış mevsimlerinde
toplu ulaşım araçlarının, sinema, tiyatro gibi
yerlerin hastalığın bulaşmasını kolaylaştırdığı
bilinmektedir.
Nezlede geçerli olan korunma yöntemleri grip
için de geçerlidir. Ayrıca gripte son yıllarda sıkça
uygulanmaya başlayan aşının da yüksek oranda
koruyuculuğu olduğu görülmüştür. Her yıl salgın
yapan influenza virüsü kendi içinde değişiklikler
gösterdiğinden o yıl üretilecek olan aşılar Dünya
Sağlık Örgütü tarafından yeniden belirlenir. Bu
nedenle risk grubundaki kişilerin aşılanması her
sonbahar başında tekrarlanmalıdır.

Taylan Kümeli

* Salatalara bir demet maydanoz doğrayın.
* Bütün besin gruplarını içeren, yeterli ve dengeli
bir beslenme planını uygulayın.
* Her gün bol sebze ve meyve tüketmeye özen
gösterin.

Alınabilecek önlemler

* Bol sıvı alın.

* Enfeksiyonun çok olduğu zamanlarda ara
öğünlerde 1 kivi + 10 fındık yiyin.

* Bitki çaylarından, özellikle ekinezyadan destek
alabilirsiniz.
* Sigarayı bırakın. Sigara içmeyenler sigara
içenler kadar nezleye, gribe, öksürük ve boğaz
ağrısına yakalanmamaktadır.
* Nezle ve grip olan kişilerden uzak durun.
Enfeksiyona neden olan virüsler öksürme ve
hapşırma yoluyla havaya saçılır ve soluduğumuz
havadan kolayca bulaşabilir. Bu nedenle hasta
kişilerden, kalabalık ve kapalı yerlerden uzak
durun.
* Ellerinizi sık sık yıkayın. Nezle ve grip
mikropları telefon, kapı tutamakları ve paradan
kolayca bulaşabilir.
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Bir bahar havası bir kış havası derken nezle
ve gribe yakalanmanın çok kolay olduğu
bir mevsimdeyiz. Ama bazı önlemler alarak
bu hastalıkların size uğrama ihtimalini
azaltabilirsiniz.

* Gerektiğinde grip aşısıyla önlem alabilirsiniz.
85
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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TÜRKİYE’DE HER 10 KİŞİDEN 1’İ ANTİDEPRESAN KULLANIYOR
Avusturyalı Queensland Üniversitesi’nin, 2013 yılında yürüttüğü depresyon vakalarıyla ilgili araştırmasına
göre dünyanın %4’ü (yaklaşık 300 milyon kişi) depresyonda. Tedavi için uzmanlara başvurmayanlar
da dâhil edildiğinde rakamın çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2 Şubat 2015
tarihinde Türkiye’deki antidepresan ilaç kullanımıyla ilgili açıkladığı verilere göre Türkiye’de, her 10 kişiden
1’i antidepresan kullanıyor ve antidepresan kullanımında kadınlar erkekleri ikiye katlıyor.

Antidepresanlar “mutluluk hapı” değil
Antidepresanların duyguları değiştirerek;
mutluluğu artırdığı yönünde bir algının
olduğunu ancak bunun yanlış olduğunu
vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan
“Hatta popüler alanda, ‘mutluluk hapı’ olarak
da adlandırılırlar. Bu tamamen yanlış bir
kanıdır. Antidepresanların asıl etkisi bizim
duygu halimizde bir değişiklik yapmaktan çok,
aksamakta olan birtakım zihinsel foksiyonları
düzenlemek şeklindedir. Yani antidepresan
kullanırken olaylar karşısında yine üzülür, kızar,
paniğe kapılırız fakat bunlar olayların gerektirdiği
boyutlarla sınırlı kalır ve kısır döngü halini alıp
hastalığa dönüşmez.” dedi.
Antidepresanlar bağımlılık yapmaz

Dr. Cem Hızlan
Anadolu Sağlık Merkezi Psikiyatri Uzmanı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayımladığı
“2014 Ruh Sağlığı Atlası”na göre 2030
yılında depresyon küresel bir kriz yaratacak.
Antidepresan kullanımını doktor önermiş
olsa bile bir ilacın neden kullanıldığı, ilaçtan
ne bekleyebileceğimiz, gerekliliğinin nereden
doğduğu gibi konularda ilacı kullanan kişinin
bilgi sahibi olması yalnızca birtakım soruların
yanıt bulması için değil, tedavinin de etkinliğine
katkıda bulunacak önemli bir unsur. Anadolu
Sağlık Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem
Hızlan, antidepresanların özellikle “mutluluk
hormonu salgılatması”nın tamamen yanlış bir
inanış olduğuna dikkat çekerek antidepresan
kullanımına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
Günümüzde antidepresanların birkaç farklı
problemde kullanıldığını belirten Psikiyatri
Uzmanı Dr. Cem Hızlan özellikle depresyon ve
anksiyete bozukluklarının antidepresanların en
yaygın kullanıldığı sorunlar olduğunu söyleyerek

Antidepresanların bir uyuşturucu ya da uyarıcı
olmadığı için bağımlılık yapmadığının altını
çizen Dr. Cem Hızlan “Gerektiği takdirde çok
uzun süreler güvenle kullanılabilir. Genel bir
tıbbi uygulama popüler alanda yanlış bir kanı
yaratmıştır. ‘Bir antidepresanı kullanmaya
başlarsan altı ay boyunca kesemezsin.’ kanısı
doğru değildir, çok kısa etkili bir-iki antidepresan
dışında antidepresanlar kolaylıkla ve azaltmaya
gerek olmadan kesilebilir, bırakılabilir.
Burada sorun ilaçla ilgili değil, durumla
ilgili. Antidepresan kullanırken zamanından
önce kesildiğinde hastalığın belirtileri kısa
zamanda tekrarlar. Antidepresan kullanımı,
hastalığın tekrarlamayacağından emin olana
kadar sonlandırılmamalı. Bu da tabii ki doktor
kontrolüyle mümkündür. Bir antidepresan
kullanırken bunu doktor takibinde sürdürmek ve
sonlandırılacağı zamana doktorla birlikte karar
vermek en doğrusu.” dedi.
Antidepresanların yan etkileri ilaca bağlı
olarak değişiklik gösterir
Antidepresanların genelde uzun vadede bilinen
kalıcı bir yan etkisinin olmadığını belirten
Dr. Cem Hızlan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yan etkiler genelde günlük yaşam aktiviteleri
üzerinde görülür ve seçilen ilaca göre değişiklik
gösterebilir. Genelde en çok sorulan yan etki,
uyku yapıp yapmadığıdır. Fakat antidepresanların
pek çoğu hiç uyku yapmaz, aktif hayatı
etkilememesi için genelde uyku yapmayan
ilaçlar tercih edilir, bu tipteki ilaçların dikkat ve
hafıza üzerine de herhangi bir yan etkisi yoktur.
Uyku yapıcı özellikteki ilaçlar genelde ağır uyku
bozukluğu da varsa tercih edilir.”

DEPRESYONDA
ANTİDEPRESAN ETKİSİ
Depresyon ile mutsuzluk birbirine çok
karıştırılır. Mutsuzluk, bizi etkileyen bir
durum karşısında hissettiğimiz sağlıklı
bir duygudur. Depresyon ise mutsuzluk
duygusunun, olaylardan bağımsız hale
gelerek süreklilik kazanması; sağlıklı
bir duygu olan mutsuzluğun artık
olaylardan bağımsız olarak adeta bir kısır
döngü yaratıp kendi kendine varlığını
sürdürmesi halidir. İşte bu nedenle
antidepresanlar mutsuzluğu tedavi
etmez ya da biz mutsuz olduğumuzda
antidepresan kullanırsak duygu halimizde
bir değişiklik olmaz. Fakat depresyon söz
konusuysa, aksamakta olan fonksiyonu
yani olaylardan bağımsız olarak devam
eden mutsuzluk halinin kısır döngüsünü
ortadan kaldırır. Anksiyete ve diğer
kullanım alanları için de benzeri bir etki
biçimi söz konusudur.

EN MUTSUZ ÜLKE
Avustralya Üniversitesi’nin yaptığı bir
araştırmaya göre, depresyon dünyada en
çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde
görülüyor. Sonuçlara göre, dünyanın en
bunalımlı ülkesi her beş kişiden birinin
depresyonda olduğu Afganistan. En mutlu
ülke insanları ise Japonlar.
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“Ayrıca somatoform bozukluklar (Birden fazla
ruhsal sorundan dolayı ortaya çıkan ruhsal
bozukluk), yeme bozuklukları, bazı kişilik
bozukluğu tipleri gibi pek çok farklı durumda da
yaygın bir kullanım alanına sahip.” açıklamasında
bulundu.
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DİZ AĞRILARI İHMAL EDİLMEMELİ
Eklemdeki rahatsızlıklar ihmale geldiğinde, dizdeki hasar artabiliyor. Bu nedenle diz rahatsızlıklarını bilmek
ve doktora başvurmayı ertelememek, sağlığımız açısından büyük önem taşıyor.
Diz ağrıları, yaş gruplarına göre farklı
nedenlerle ortaya çıkıyor. Meslek ve sportif
aktivite durumu da etkili faktörler arasında.
Bazı diz rahatsızlıkları acil cerrahi müdahaleye
gereksinim duyarken, bazı rahatsızlıklar uzun
süreye yayılan ve rehabilitasyon gerektiren bir
tedavi süreci gerektiriyor. En çok bilinen diz
rahatsızlığı menisküs olsa da dizde oluşabilecek
sorunlar bununla sınırlı kalmıyor. Anadolu
Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir diz ağrılarının
ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Özdemir
“Eğer dizinizde bir darbe sonucunda şişlik,
hareket kısıtlanması oluşmuşsa, yürürken
dizinizde anormal bir durum hissediyorsanız,
dizde kilitlenme ya da ‘boşa gitme’ durumu
varsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Dizdeki
şişliğe, şişen bölgede ısınma ve yüksek ateş eşlik
ediyorsa, acil cerrahi müdahale gerektiren bir
durum söz konusu olabilir ve hemen doktora
gitmek gerekir.” dedi.
Sportif aktivite diz ağrısına neden olabilir
Diz ağrılarının nedenlerinin öncelikle yaş,
meslek grupları ve sportif aktivite yoğunluğuna
göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr.
Taner Özdemir “Ağrılar; dizin aktiviteler
sonucunda yaralanması, çeşitli nedenlerle
oluşan mekanik problemler ya da artrit
hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Bunların
dışında, nadir olarak görülen bazı anormallikler
de diz ağrılarına sebep olabiliyor.” dedi.
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Diz kapağının tam ortada olmaması da ağrıya
sebep olabiliyor
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Op. Dr. Taner Özdemir diz kapağının, anatomik
olarak olması gereken yerin dizin tam ortası
olduğunu belirterek “Bazı nedenlerle diz
kapağı tam ortada olmayabiliyor. İlk bakışta
pek önemli bir sorun olarak görülmese de
bu anomaliye sahip olanların çeşitli diz
rahatsızlıkları yaşama riski daha yüksek. Diz
kapağındaki ağrıların bir kısmının nedeni
genellikle bu anomalidir. Diz kapağınız
dizinizin tam ortasında değilse, bir yüklenme
anında diz kapağının yana kayması, kayarken
kıkırdakta zedelenme oluşması gibi riskler
oluşur. Diz kapağının hemen altında bulunan
kıkırdakla anormal şekilde sürtünmeler olur.
Bu anormal sürtünme osteoartrit yani halk
arasında bilinen ismiyle kireçlenmeye neden
olur.” açıklamasında bulundu.

Op. Dr. Taner Özdemir
Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Spor yaparken dize aşırı yüklenilmemeli
Spor yapmanın sağlığımız için son derece gerekli
olduğunu aktaran Op. Dr. Taner Özdemir ancak
yoğun sportif faaliyet ve aşırı yüklenmenin
çeşitli rahatsızlıklara, hatta bazen geriye dönüşü
olmayan hasarlara neden olabileceğini vurguladı.
Özdemir “Diz bağlarındaki yaralanmalar ve
menisküs yırtıklarının halk arasında “sporcu
hastalığı” olarak bilinmesinin nedeni de bu. Diz
bağlarının yaralanması, genel söylemiyle ‘ön
çapraz bağ yaralanması’ oldukça sık rastlanan bir
durum. Genellikle sportif aktiviteler sırasında ya
da ağır iş sonucunda meydana geliyor. Menisküs
de yoğun spor yapanlarda ve çalışırken sürekli
diz çökenlerde daha çok görülüyor. Sporcular
bunların dışında, dizin açılması fonksiyonunu
sağlayan patella tendonunda zedelenme riskine
karşı da dikkatli olmalı. Özellikle çocuklar
söz konusu olduğunda, dikkat ve hassasiyetin
dozajını artırmakta fayda var. Spor yaparken
aşırı yüklenmenin özellikle çocuklar açısından
tehlikesi var. Çocuklar spor yaparken fazla
yüklenme nedeniyle dizde çeşitli rahatsızlıklar
ortaya çıkabilir. Çocuklarda kemikler ve epifiz
kıkırdaklar çok yumuşaktır. Aşırı yüklenme,
dizin ön kısmındaki yumuşak kıkırdak parçasının
zedelenmesine, çeşitli rahatsızlıklar oluşmasına
neden olabilir.” uyarısında bulundu.
Dizde enfeksiyona dikkat
Diz ağrısı nedenlerinden birinin de enfeksiyonlar
olduğuna değinen Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir sözlerini şöyle

tamamladı: “Dizin iç kısmında ‘sinovya’ adı
verilen bir zar bulunuyor. Bu zar, eklemin daha
rahat hareket etmesini sağlayan bir sıvı salgılar.
Sinovyada mikrobik nedenlerle enfeksiyon
oluşabilir ve bu durum çok tehlikeli bir diz
rahatsızlığıdır. Septik artrit adı verilen bu
hastalık, acil cerrahi müdahale gerektiriyor. Peki,
septik artritin belirtileri neler? Herhangi bir
darbe olmamasına rağmen, dizde aşırı şişlik ve
şişen bölgede ısı artışıyla birlikte, hastada yüksek
ateş gözleniyorsa acil olarak doktora başvurmak
gerekir. Septik artrit, acil müdahale edilmemesi
durumunda, kıkırdakta zedelenmeye ve
sonrasında kireçlenmeye neden oluyor. Sinovya
zarında romatoid artrit rahatsızlığının oluşması
durumunda ise zar kalınlaşarak daha fazla sıvı
üretiyor. Bu rahatsızlığın tedavisini romatoloji
uzmanları gerçekleştiriyor.”
Diz kilitlenmesi: Diz ekleminin çalışamaz
hale gelmesi ve sabit bir konumda kalması.
Menisküs yırtığı ve kıkırdak zedelenmesi
başta olmak üzere birçok sebebi olabilir.
Dizin boşa gitmesi: Yürürken ya da koşarken
dizde anormal hareket hali hissedilmesidir.
Bağ yaralanması belirtisidir.
Bursit: Dizdeki “bursa” adı verilen küçük
yastıkçıkların iritasyon nedeniyle şişmesi
ve ağrıya neden olması. Bu küçük yastıklar
dizimizi darbelere karşı koruyor. Genellikle
işi gereği sürekli diz çökmek zorunda olan
kişilerde görülüyor.

BAKIMSIZ TIRNAK UZUV KAYBINA SEBEP OLABİLİR
Son yıllarda tırnak bakımı ve sağlının önemi daha profesyonelce vurgulanırken, pek çok insan artık podoloji
merkezlerine ve hastanelere daha sık uğramaya başladı. İhmal edilmiş tırnaklar birçok şikâyeti beraberinde
getirirken, bu tip tablolar uzuv kayıplarına kadar gidebiliyor. Tırnak sağlığını korumanın, günlük hayatımızda
uygulayabileceğimiz birçok yönetimi olduğunu ve bunları ihmal etmememiz gerektiğini belirten Anadolu
Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, yanlış uygulamaların geri dönüşü olmayan tırnak
hasarlarına yol açtığını belirtiyor.
Tırnak bakımı başta kadınlar olmak üzere
birçok insan için güzelliğin olmazsa olmazları
arasında. Özellikle son yıllarda tırnak bakımı ve
sağlığına artık daha profesyonelce yaklaşılıyor.
Bakım merkezleri, podoloji merkezlerine ve
hastanelere dönüşmeye başladı bile. Çünkü
tırnak bakımında yapılan yanlış uygulamalar ve
ihmaller geri dönüşü olmayan tırnak ve kozmetik
problemlerine yol açabiliyor. Doğru uygulanan
bakım ve alınan gerekli önlemlerle tırnak
problemlerinin önüne geçebileceğine dikkat
çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları
Uzmanı Dr. Figen Akın, sağlıklı tırnaklarla ilgili
yapılması gerekenleri paylaşıyor.

Deterjan, oje ve aseton gibi kimyasalların
da sürekli kullanımının tırnak yapısında
yumuşamaya ve tırnak altında boşalmalara neden
olabileceğini belirten Akın, onikoreksis adı
verilen tırnak sorununda, tırnakta uzunlamasına
kabartılar, çatlamalar ve kırılmaların meydana
geldiğini özellikle de oje ve aseton kullanımının
tırnak plağındaki yağın kaybına neden
olabildiğini söylüyor. Dr. Akın, bu maddeler
kullanıldıktan sonra tırnakların badem yağı,
susam yağı gibi doğal bir yağ ile mutlaka
nemlendirilmesi gerektiğine değiniyor.
Dr. Akın, “Sağlıklı beslenme her konuda olduğu
gibi sağlıklı tırnaklar için de önem taşır. Protein,
yağ, vitamin ve mineral eksiklikleri, bazı toksik
maddeler, tırnakların kırılgan ve cansız olmasına
sebep olur. Taze sebze-meyve, protein, tuzsuz çiğ
badem, ceviz, kuru siyah üzüm çekirdeği, kuru
meyveler ve günlük su tüketimi tırnak sağlığı için
oldukça faydalıdır.” diyor.
Tırnak kesiminin de önemini vurgulayarak

Dr. Figen Akın
Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı

ayak tırnaklarının düz, el tırnaklarının ise oval
kesilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Figen Akın,
“Özellikle ayak tırnaklarının kenar kısımlarının
kesilmesi ciddi tırnak batmalarına yol açabilir”
diyor. Ayakkabı seçiminin de ayak tırnak sağlığı
için dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta
olduğunu söyleyen Akın, ayak parmaklarının
ayakkabı içinde rahatça hareket edebileceği
ve ayağı tam kavrayan ayakkabıları seçmek

gerektiğine dikkat çekiyor.
Tırnak bakımının önemini anlatan Anadolu
Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr.
Figen Akın, bulaşıcı hastalıklardan korunmak,
deformasyon ve yanlış uygulama sonucunda geri
dönüşü olmayan hasarları önlemek için el ve ayak
tırnaklarına özen gösterilmesi gerektiğinin altını
çiziyor.
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Dr. Figen Akın, “Öncelikle sterilizasyon en
önemli konulardan biridir. Çünkü siğil, hepatit
B ve C enfeksiyonları, mantar ve bakteriyel
enfeksiyonların en çok alındığı yer manikür
salonlarıdır. Tırnak bakımında kullanılan
aletlerin sterilizasyonu için en uygun yöntem
ultrasonik bir temizleyicinin ardından özel
sterilizasyon çözeltilerinden yararlanmaktır.
Gidilen manikür salonlarında bu yöntemlerin
kullanılıp kullanılmadığını, hastalıklardan
korunmak için mutlaka kontrol etmek gerekir.”
diyor.
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FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Jüpiter karşıt evinizde ilerlemeye devam
ediyor. Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak kişiler olacak. Yatırımlardan veya çalışmalarınızdan payınıza
düşen maddi kazançlarınız sizi meşgul edecek. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda
başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve aynı zamanda onlarla bütünleşmek
isteyeceksiniz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek
için doğru bir zaman dilimi içinde olduğunuzu biliyorsunuz. Maddi açıdan parlak bir
dönemde olacaksınız. Paraya karşı ilginiz
artarken, para kazanma konusunda iddialı
bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir
bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Kişiliğinizin ve yaşantınızın yenilendiğini
hissedeceksiniz.
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Uzun süredir tanıdığınız kişilerin farklı yüzleri sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Oldukça
güçlü pozisyonlarda çalışarak, iş birliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Bazıları da, iş arkadaşlarınızdan
biriyle duygusal ilişkilere girebilir. İlginç bir
dönem ve sizin davranışlarınızla daha da orijinal hale gelecek. Çünkü bu dönem tutkulu
birliktelikler peşindesiniz ve özgürlüğünüzü
kurallarla sınırlandırmak istemiyor, güçlü
aşklar peşinde koşuyorsunuz. Özellikle, fikir ve düşünce bazında anlaşacağınız kişinin özel olması gerekiyor. Duygusal tatmin
sağlayacağınız aşklarınız gündemi meşgul
edecek. Eskiye olan özleminiz artıyor. Çevrenizdeki olayları abartmayın ve gereksiz
iyiliklerden uzak durun.

BOĞA
Güneş ruhsal evinizde ilerliyor ve Satürn
karşıt finans gezegeniniz Merkür geri hareketi geçmişte kaçırdığınız fırsatları yeniden
önünüze getiriyor. Bu dönem karşılaştığınız
kişilere dikkat etmelisiniz. Birçok iş fırsatı
yaratacak ve gelecekle ilgili kaygılarınızı bu
şekilde törpüleyeceksiniz. Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere savunma olanağı
vermeden etki altına alıyorsunuz. Zihinsel
faaliyetlerinizi güçlü bir şekilde dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki kişiler, bu kadar yoğun
bir projeyi nasıl yapılandırarak ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik
yapacaksınız. Özellikle maddi konularda hiç
kimsenin aklına gelmeyen konularda büyük
paralar kazanabilirsiniz.

ASLAN
Birlikte çalıştığınız kişilerin uyum içinde olmaları sizin de, motivasyonunuzu arttıracak.
Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın.
Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive
etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Bu ay daha esnek
olmalı, eksik kalan işlerinizi tamamlamalı,
yeni fırsatlar yaratmak yerine eskileri akıllıca
değerlendirmelisiniz. İletişim, haberleşme,
detaylı işler, hatalar, ihmaller ve unutkanlık
artacaktır. Bu dönemde günlük iş akışınızı
rölantide götürmeniz, durum değerlendirmelerini daha net yapmanızı sağlayacak,
daha hesaplı davranarak içinden çıkılmaz
sorunları çözeceksiniz. Hırslarınızı yaşama
geçirirken, gerektiğinde hırçın ve kavgacı bir
tutum da sergileyebilirsiniz.

İKİZLER
Bu ay, sosyal ilişkileriniz oldukça yoğun.
Enerjiniz oldukça yüksek seyredecek. Çevrenizde rakip tanımıyorsunuz. Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bu hafta,
eğlenceli ve sizi oyalayan yolculukları da
gündeme getirecektir. Merkür geri giderken
çevrenizle olan ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Satürn kariyer evinizde
bulunacağı için, iş değişiklikleri meydana
gelebilir. Mesleki konularda duygularınız
yenileniyor. Gezegenlerinizin çoğu horoskopunuzun doğusunda yer aldığı için, kişisel
bağımsızlığınız ve özgürlük duygularınız çok
baskın. Bu anlamda değişiklik istemlerinizi
bastırmayın, özgür iradeniz ne yapmak istiyorsa, onu gerçekleştirin. Sizin için doğru
olanı, en iyi siz bilirsiniz.

BAŞAK
Ortak çalışmalarınız ses getirecek, hayallerinizi hayata geçirirken daha fazla çaba
göstermeniz gerekecektir. Güneş; isteklerinizin gerçekleşmesine yardım ederken,
kendi inisiyatifinizle cesur davranışlar içinde
olacak ve sınırlarınızın ne olduğu konusunda
kendiniz karar vereceksiniz. Görüşeceğiniz
kişilerin de genelde yüksek mevkili kişiler
olmasına dikkat edeceksiniz. Kafanızın bir
kenarında beklettiğiniz olayları yeniden
başlatacaksınız. Fikir tartışmalarından hoşlanıyor ve meraklı yönlerinizi çevre ilişkilerinizle tatmin etmek istiyorsunuz. Bu dönem
gücünüzü herkes takdir edecektir. Hislerinizi
kontrol etmeyi öğrenmeli ve kendinizi iyi yönetmelisiniz. Fazla konuşmadan, daha köklü
ve somut davranışlar içine girmelisiniz.

Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına
özen göstereceksiniz. Bu dönemde, sosyal
yaşantınızın birden canlandığını hissedeceksiniz. Çevrenizin kalabalıklaşması sizi şaşırtmayacak ve iç disiplininizin bozulmasına
izin vermeyeceksiniz. Sizinle çalışan kişilerin
ruhsal durumlarını çok iyi gözlemleyeceksiniz. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi
daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor
düşüncelere alışık olmadığınız için, günlük
yaşam akışındaki toplumsal oluşumları bile
kendinize yönelik, bireysel değerlendiriyorsunuz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor.
Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak her
türlü çalışmaya açıksınız.

OĞLAK
Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her
türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir hafta. Arkadaşlarınız arasında
gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Kişiliğinizle ilgili değişimlerin
farkında olmanız, sizi daha olumlu bir kişilik
yapacaktır. Güçlü, iddialı, yapıcı ve kararlısınız. Disiplinli ve kuralcı yönlerinizin geliştiğini göreceksiniz. Zihinsel anlamda potansiyeliniz güçlenecek ve sorumluluk duygunuz
artacak. Enerjinizi ve hırslarınızı arkadaşlarınızla birleştirirken; sert ilişkiler yerine, uyum
içinde hareket edeceksiniz.

AKREP
Satürn para evinizde ilerliyor. Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi,
özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek.
Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler,
sizi tatmin etmeyebilir. Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne
geçebilir. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. İş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde,
yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Hayal gücünüz mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi
doğru kullanmalısınız. Gayrimenkul edinmek
isteyenler, bu düşlerini gerçekleştirecekler.
Görüşeceğiniz kişilerin de genelde yüksek
mevkili kişiler olmasına dikkat edeceksiniz.
Kafanızın bir kenarında beklettiğiniz olayları
yeniden başlatacaksınız.

KOVA
Fazla şanslı değilsiniz. Para kazanmak yerine
elinizde var olan paranızı değerlendirmeyi
yeğleyin. Yapmanız gereken işler konusunda
kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı baskıcı
davranışlar içinde olacak ve her türlü gelişmenin ardında maddi değerler arayacaksınız.
İş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler
söz konusu. Uzak yollarla ilgili planlarınız
gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri
gizlice sağlayacaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız
tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Mesleki
konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size
verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.

YAY
Fikir tartışmalarından hoşlanıyor ve meraklı
yönlerinizi çevre ilişkilerinizle tatmin etmek
istiyorsunuz. İlişkiler konusunda istediğiniz
rahat şartlar sizin için çok önemli olacak.
Uyumlu ve yapıcı düşüncelerinizle birlikte, kendinize her zamankinden daha fazla
güveneceksiniz. Bu dönem, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme
güçlükleri yaşayabilirsiniz. Her an kendinizi mutlu edecek işler buluyor ve ilgi odağı
oluyorsunuz. Geçmiş tecrübelerinizi, hayata
başarıyla geçireceksiniz. Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar
bulabilirsiniz. Yine bu dönemde kinci duygularınız atağa kalkabilir. Sıkı sıkıya bağlı olduğunuz kurallar belki de yaşantınızın yanlış
bölümleridir ve çıkarılması gerekiyordur.

BALIK
Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız.
Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek
istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve
sonuca gideceksiniz. Yükselen hedeflerinizden ve sonuçlarından memnun kalacaksınız.
İşinizi iyi yapacak ve farklı fikirlerle dikkat
çekeceksiniz. Ruhsal yönünüz ve manevi
duygularınızdaki artışlar sizin için önemli
olacak. Bu dönem, rutin işler size göre değil.
Bırakın ufak tefek işleri başkaları yapsın. Siz
hedeflerinize kilitlenmelisiniz. Tüm enerjinizi
yapacaklarınıza vermelisiniz. Dışa vuramadığınız öfkenizin etkisiyle istem dışı hareket
etmemeye çalışın.
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“TAKE A SEAT” EZBER BOZUYOR!
Farklı konseptiyle sıcak, samimi ve lezzetli Take a Seat, “Ne Yesek”
mottosuyla İstanbul’un yeni yaşam alanı oluyor.

servis restoran olarak hizmet veriyor. Alkollü/
alkolsüz içeceklere ve değişiklik iklimlere ait
lezzetli yemeklere ev sahipliği yapan Chet,
kaliteli bir akşam geçirmek isteyenleri içeri davet
ediyor.

Tasarımı kadar yarattığı konforlu alanlarıyla
fark yaratan Take a Seat, bünyesinde hizmet
veren birbirinden özel 7 farklı yiyecek & içecek
noktasında hayatın hızına uyum sağlayan en yeni
mekan olarak kapılarını açtı.

Altı yaşından itibaren çocukların iyi beslenme
ve sağlıklı yaşam dünyasına adım atmalarına
sağlayan Fine Kids, onlar için özel dizayn
edilmiş lezzetli menüleri, eğitici workshopları,
organize edebileceğiniz doğum günü partileriyle
eğlenceli ve sağlıklı bir seçenek sunuyor.

Renkli yapısı kadar dinamik çizgisiyle de
dikkat çeken Take a Seat, yenilikçi konsepti,
özel lezzetleri ve geniş menüsü ile keyifli vakit
geçirmek isteyenlerin tercihi olarak misafirlerine
özel bir deneyim sunuyor. Yemek yemenin yanı
sıra ruhunuzu da besleyebileceğiniz Take a Seat,
yaşamınıza yeni bir pencere açıyor.
Take a Seat bünyesinde farklı konseptleriyle Chet,
Filozofi, Meal Tray, Village, Papa Forni, Fine Kids
ve Take Me Home ile hayatın akışında yeni ve
vazgeçilmez bir uğrak noktası olacak.
Merak uyandıran tasarımıyla Chet, Take a
Seat'teki diğer alanlardan farklı olarak masaya

Lezzetli kahve çeşitleriyle Filozofi, ‘’Proper
Coffee’’ (nitelikli kahve) sloganı ile yemek öncesi
ve sonrası yeni nesil kahve deneyimi yaşatırken,
misafirlerine aradıkları konfor alanlarının
keyfini çıkarma fırsatı sunuyor.
Hızlı ve sağlıklı yemek isteyenler için de Meal
Tray, "Good Food in 90 seconds’’ sloganı
eşliğinde buharda atmsofer basıncında pişirme
teknolojisi ile sağlıklı menüleri ekolojik
tabaklarda 90 saniye içinde hazırlayarak fark
yaratıyor.
Salata çeşitlerine farklı sos ve taze filizlerle

canlılık katıp, lifli smoothieler, detoks
meyve&sebze suları sunan Village, wellness
dünyasının kapılarını misafirlerine aralıyor.
Papa Forni, pizza, katkısız ekşi maya ve baget
ekmeği çeşitleri, quiche ve diğer hamur işi
seçenekleri beraberinde kendi sandviçinizi
yapabildiğiniz lezzetli bir alternatif olarak yer
alıyor.
Take a Seat, vakti kısıtlı misafirlerini de
düşünüyor. Take Me Home'da Papa, Village
ve Meal Tray bünyesinde günlük tazelikte
sunulan ürünlerin paketlenmiş hallerini raflarda
bulabilecek, aradığınız gurme butik lezzetlere ve
tasarım ürünlere yine Take Me Home raflarında
ulaşabileceksiniz.
Sedef Tengizman, Cenk Tavukçuoğlu ve
Ayhan Cöner’in ortaklık yapısını oluşturduğu
Take a Seat, “Ne Yesek?”, “Ne zaman yesek?”,
“Nerede yesek?” “Nasıl yesek?” “Neden yesek?”
sorularının yanıtının yeni trendi olacak. Ne
mutlu ki, Take a Seat her gün saat 08.00'den
akşam 22.00'ye kadar, Chet ise saat 12.00'den
02.00'ye kadar olmak üzere, haftanın 7 günü
hayatımızda.
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Take a Seat, Akmerkez’in food court katında
1.800 m2'de, kapalı alan-teras alternatifi ve 7
farklı restoran seçeneğiyle alışılagelmiş AVM
yemek katı ezberini bozan konseptiyle hizmet
vermeye başladı.
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SAHNEDE KIRMIZI AYAKKABILAR ŞART
Sevgili Buray, hayatımıza hızlı bir giriş yapmanızı sağlayan “İstersen” isimli
şarkınızı da içinde barındıran albümünüz “1 Şişe Aşk”tan sonra yeni
albümünüz “Sahiden”in oluşum sürecinden kısaca bahsedebilir misiniz?
Sıkı çalışan bir takım olarak yolumuzda ilerliyoruz. Yol arkadaşım besteci
Gözde Ançel ile beraber yazıyoruz şarkılarımızı. 7 yıl önce işin mutfak
tarafında çalışmaya başlayıp “Ferhat Göçer - Unutmuş Çoktan”, “Ömür
Gedik - Radyoda”, “Selim Gülgören - Bir Ömürlüğüm” gibi şarkılara imza
atarak başladık. Ta ki 8 şarkıyı kendime ayırıp “1 Şişe Aşk” albümünü
hazırlayıp bizzat perdenin önüne çıkana kadar. Aranjör/prodüktörüm
Bahadır Tanrıvermiş’in demolarımı Sony Music Türkiye’ye ulaştırmasıyla
kendimi İstanbul’da buldum ve artık müziğin kalbinin attığı şehirden şarkılarımız
dünyaya yayılıyor.
Büyük çoğunluğun “single” çıkardığı günümüz müzik sektöründe neden “albüm”?
Sizce bu bir risk değil mi?
Maddi olarak daha külfetli ve zaman olarak çok vakit alması haricinde tam tersine
daha doğru bir strateji olduğuna inanıyorum. Şöyle düşünün, hedefi vurmak için
bir tek değil sekiz - on kurşununuz olmuş oluyor. Gözde’yle sürekli ürettiğimiz
için beste sıkıntımız olmuyor ve kendi aranjelerimizi kendimiz ürettiğimiz için
bize çok bir zarar vermiyor albüm yapmak. Sony Music’ten de bayağı güzel bir
destek var tabii ki. Bazen dinleyiciler kendi hitlerini kendileri seçiyor, “Sen Sevda
mısın”da olduğu gibi. Biz “İstersen”i hit olarak beklerken, dinleyiciler albümün
7 numaralı şarkısını (Sen Sevda mısın) benimseyip yayıyorlar ve şarkı
kendiliğinden yürüyor, hatta bir klasik kategorisine yükseliyor.
Yeni albümünüzün çıkış parçası “Aşk mı Lazım”ın hikâyesini kısaca
anlatabilir misiniz?
Bu şarkıda aklıma takılan nakarat melodisiyle başladık. Demo kaydını
yaptığımız günü dün gibi hatırlıyorum. Ben elimde gitarla akorları
çalıyordum. Gözde’nin bir türlü uyumayan kızı Aylis (1 yaşında)
kucağında gülücükler ve çığlıklar saçarken, Gözde sağ eliyle laptopa
sözleri yazmaya çalışıyordu. Şarkının hikâyesine gelince, sözlerinden
de anlaşılacağı gibi; ayrıldıktan sonra değerini anlayıp sevgilisini geri
kazanmaya çalışan bir kör aşığın hikâyesini anlatmaya çalıştık.
Sıradaki projeniz ne olacak? Albümü kliplendirmeye devam edecek
misiniz?
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Bir sonraki klibimiz muhtemelen daha hüzünlü bir slow şarkımıza
çekilecek. Önümüzdeki süreçte belki sosyal medyada ufak bir
anket başlatıp dinleyicilerin de fikirlerini almak istiyoruz.
Birinci albüme kıyasla bu albümden daha fazla
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klip çekmeyi hedefliyoruz.

beyaz, turuncu ve mavi renkleri sık kullanırım.

Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?

Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle alışverişe çıkarsınız?

Babam hayatta örnek aldığım kişilerin başında gelir. Kişiliği, saygınlığı
ve sağduyulu karakteriyle yoluma hep ışık saçmıştır. Kıbrıs kültürüne
derlediği ve bestelediği türkülerle bayağı katkıda bulunmuştur. Onun
bağlama sesiyle büyüdüm. O müzikal gelişimimde bana en çok ilham ve
destek veren dostumdur.

Genelde alışverişlerimi modaya ilgisi olan, görsel zevklerine güvendiğim
birkaç samimi arkadaşımla yapıyorum. Kendi başıma kaldığımda hiçbir
zaman giymediğim şeyleri dolabıma doldurduğum doğrudur.

Buray’ın bir günü nasıl geçer?

Tabii ki fırsatlardan yararlanmaya çalışıyorum. Ama illa almam gereken
şeyler olduğunda veya bir şeyi çok beğendiğimde indirimi beklemeden
alıyorum.

Dönem dönem değişir aslında. Son haftalarda, albüm yeni çıktığı için biraz
yoğun bir koşuşturmaca içerisindeyim. Röportaj ve radyo/TV yayınlarında
dinleyicilerle buluştuğum dopdolu haftalar var programımızda. Boş vakit
bulduğumda spora yoğunlaşıyorum. Daha sakin olan dönemlerdeyse
kendimi sahile atıp denizin sesine kulak veriyorum ve ilham depoluyorum.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz? Gidiyorsanız en çok tercih
ettiğiniz AVM hangisi?

İndirimleri takip ediyor musunuz?

Son olarak, boşluğu doldurabilir misiniz? “Bence AVM’ler ...................”
Bence AVM’ler toplumumuzun hem alışveriş hem eğlence kültürünü
bir arada taşıyan, yeni çağın sosyalleşme
merkezleri oldular.

18 yaş altı dinleyiciler için mini konser ve imza günleri genelde
AVM’lerde oluyor. Bu sayede birçok AVM’yi gezmiş bulunmaktayım.
Kendi alışverişlerim için de AVM’leri tercih ediyorum tabii ki.
Bir sürü marka ve seçeneğin topluca sunulması büyük kolaylık
sağlıyor.
Kıyafetlerinizde olmazsa olmazınız nedir?
Kırmızı ayakkabılara zaafım var. Evde sanırım on çiftten fazla
kırmızı ayakkabım var. Konserlerde bana ayrı bir enerji ve uğur
getirdiğine inanıyorum.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Yerine ve tarzına göre ayak uydurmaya çalışırım. Günlük hayatta
biraz daha salaş ve rahat giyinmeyi tercih ediyorum. Genelde
sade ve mono renkleri kullanmayı seviyorum. Sahnede kırmızı
ayakkabılar şart tabii :)
Neyi asla giymezsiniz?
Mecbur kalmadıkça çok dikkat çeken parlak renkleri
kullanmaktan kaçınırım. Tabii ki hiçbir şey için asla diyemem,
büyük konuşmamak lazım :)

Deri kolyelerimi çok severim. Çoğu zaman ucuna bana
özel şeyler takarım. Anlamlı şeyleri göğsümde taşımak
hoşuma gidiyor.
Kıyafet dolabınızı açtığınızda hangi renk ağırlıkta?
Kışın siyah, gri ve kırmızı renkler, yazın

Röportaj:
Burçin Sel
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Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
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HOPİ, 2016’NIN EN İYİ YERLİ UYGULAMASI

MALl&MOTTO / 35. Sayı / Ocak 2017

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nde
Türkiye’nin app’i Hopi, 2016’nın ‘’En iyi yerli uygulaması’’ ödülüne layık görüldü.
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Türkiye’nin köklü üniversitelerinden Boğaziçi
Üniversitesi’nin bu yıl dördüncüsünü
düzenlediği Boğaziçi Bilişim Ödülleri, Boğaziçi
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle
sahiplerini buldu. Boğaziçi Üniversitesi
Bilişim Kulübü Compec tarafından yapılan
organizasyonda her yıl yapılan halk ve jüri
oylaması ile bilişim alanındaki en iyi markalar ve
çalışmalar ödüllendiriliyor.
Kullanıcılarına 360 derece alışveriş deneyimi
sunan kişisel alışveriş asistanı Hopi, Boğaziçi
Bilişim Ödülleri tarafından gerçekleştirilen
halk ve jüri oylamasıyla ‘‘Yılın en iyi yerli mobil
uygulaması’’ seçildi. 2015 yılında da ‘’Yılın
yenilikçi mobil uygulaması’’ ödülünün sahibi olan
ve Paracık isimli ödül puan sistemi ve “orantısız
kazanç” anlayışı ile Türkiye’de ilklere imza atan
Hopi, 4.2 milyon üyesi ve 85 üye markası ile her
geçen gün büyümeye devam ediyor.

