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Sevgi dolu bir aydan herkese merhaba,
Kış uzun sürdü. His hepimizde aynı.
Hâlbuki her şey aynı.
Bu sefer zaman daha bir yavaş akıyor diyenler ve nasıl oldubitti diye
şaşıranlar arasındayız.
Şubat da öyle!
Aşklı bir ay!
“Sevgililer Günü” için bütün ayı al sen aşka çevir diyorsan... De boş ver!
Biraz da öyle olsun!
Özel günlerin ticari tarafı yüksek. Bundan hiçbirimiz kaçamıyoruz.
Sevgiye ihtiyacımız çok!
Bu arada alışveriş merkezlerine düşen görevler var.
“Nasıl yani görev mi?” diyeceksin!
Yaşamsal bir alan yönetiyorlar. Bir yaşam merkezini idare ediyorlar.
Küçük bir köy gibi o yönetimin bir sistemi var.
Ve o köyün meydanında birbirimize gülümsememiz lazım.
İşte burada AVM’lere düşen etkinliklerle, müzikle, sahnelerle, şovlarla;
sevgiyi yaşam merkezlerinde çoğaltmak.
Mall&Motto şubat sayımızda yine birbirinden önemli haberler, röportajlarla
karşınızdayız!
Keyifli 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
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Hüseyin Okumuş
Eskidji Bazaar Genel Müdürü

Yavaşlarsanız sizi geçerler, bundan dolayı
olmazsa olmaz kuralım karar sürecinin hızlı
olmasıdır.
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Bülent Gürcan
TeknoSA Genel Müdürü

2017’de teknoloji gündemi çok yoğun olacak.

81

Pedagog

Çocuğunuzun odasını kime göre hazırlarsınız?

88

ASTROLOJİ
Astrolog

İş dünyası burç yorumları.

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü

Türkiye’nin gücünü ve yatırım istikrarını,
MIPIM’de yabancı yatırımcıya daha güçlü
anlatabilmek için çalışıyoruz.

54

Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market Genel Müdürü

Metro Toptancı Market müşterilerinin yanında.

85

Gözde Erdoğan

Filiz Özkol
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MOTTO SAĞLIK
Özge Yüksel
ASM Beslenme Uzmanı

Probiyotikler stresi azaltıyor.

90

SOSYAL MEDYA
Sosyal Medya Ligi
İlk 20

AVM’lerin sosyal medya verileri.
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Burak Övünç
Flo Mağazacılık CEO’su

Flo’dan %26 satış artışı.

68

Hulusi Belgü
AYD Başkanı

Organize perakende ve AVM’ler birbirinden
bağımsız düşünülemez.

86

MOTTO SAĞLIK
Dr. Hişam Alahdab
ASM Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Astım soğuk havalarda artıyor.

94

Burçin Sel
Bilge Nihan ile röportaj

Babamın bana gitarıyla söylediği şarkılarla büyüdüm.

14 – 17 Mart 2017
Palais des Festivals Cannes, Fransa
mipim.com
19.000 m2 Fuar Alanı • 90 Ülke • 23.000 Ziyaretçi • 9.000 Firma
2.600 Stant • 5.300 Yatırımcı • 4.350 Geliştirici • 3.800 CEO & Yönetim Kurulu Başkanı
2.000 Mimar • 500 Şehir & Yerel Yönetim

DÜNYANIN EN BÜYÜK GAYRİMENKUL FUARI MIPIM’DE

TÜRKİYE’DEN
GÜÇLÜ ADIMLAR
MIPIM, dünyanın en büyük gayrimenkul
yatırımcılarının, markalaşmış ve
markalaşmaya kararlı yatırım şehirlerinin
bir kez daha gövde gösterisine sahne
olacak. 1.000.000 kartvizit alışverişinin
gerçekleştirildiği ve gayrimenkul
sektöründeki son trendlerin takip edildiği

MIPIM 2017’YE KİMLER
STANT İLE KATILIYOR?
Fuarda şimdiden yerlerini alan şehirler Antalya,
Balıkesir, Hatay, İstanbul ve Kocaeli’yken,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret
Odası’nın katkılarıyla, 685 m2 alanda İstanbul Çadırı,
Beyoğlu İş Adamları Grubu (BIG),
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB),

en önemli bilgi alışverişi platformu olarak

turkishceramics,

nitelendirilen MIPIM 2017’de 150 network

Avcı Architects,

etkinliği ve 100 konferans düzenlenecek.

Boytorun Mimarlık Limited,

Ülkeler bazında katılım istatistiğine
göre 90 ülke arasında 5. sırada yer
alan Türkiye ise, yatırım potansiyellerini
uluslararası platformda paylaşmak için
MIPIM’de gayrimenkul sektöründen
850’ye yakın kişiyle temsil edilecek.

Çelen Grubu,
Efekta Mimarlık,
Esas Gayrimenkul,
İGA Havalimanı,
Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,
ProPlan Proje Yönetim ve Danışmanlık,
Sabri Paşayiğit Architects,
Satya Construction,

MIPIM’de siz de firmanızla ve
projelerinizle yerinizi alın, sektörün
öncü isimleriyle iş bağlantıları sağlayın.

Tabanlıoğlu Mimarlık ve
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
stant ile yer alıyor.

Katılım
MüŞnufbeart i2t017’ye kadar
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1.720 €
ir.

il değild

MIPIM Head Office

ALKAŞ
Ulaş Özgüç Öner
ulas@alkas.com.tr • +90 212 284 86 50

www.alkas.com.tr

Edward Jervis
edward.jervis@reedmidem.com • +33 1 79 71 95 85

KDV dah
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ALP ALKAŞ PERAKENDE VE GAYRİMENKUL MERKEZİ SERTİFİKA PROGRAMI
Avi Alkaş’ın vefat eden oğlu Alp Alkaş anısına Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle 3 yıl önce kurulan ve
perakende, gayrimenkul sektörlerinde uzman akademisyenlerin yanı sıra her iki sektörün önde gelen üst
düzey yöneticileri, patronları tarafından ders verilen Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi (AA PGM)
4’üncü kez kapılarını açıyor.
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Özyeğin Üniversitesi, Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi, Perakende ve Gayrimenkul Yönetimi Sertifika Programı (6 Şubat / 16
Haziran)
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Dersler ve Eğitmenler
1.
Modül – Perakendenin Temelleri
a.
Perakendenin Temelleri (Serdar Sunay, Boyner Holding – Emrah İnel, Vakko, Mehmet Nane, Carrefoursa)
b.
Türkiyede Perakende Sektörünün Gelişimi (Avi Alkaş, JLL, Osman İllez, Bayraktar Holding)
c.
Makro Ekonomik Analiz (Ümit Özlale, Özyeğin Üniversitesi)
d.
Perakende ve Gayrimenkul Hukukuna Giriş (Av. Harun Tavşancıl, Av. Vehbi Kahveci, Av. Serkan Gül, Av. Serhan Koçaklı)
2.
Modül – Perakendede Dizayn ve Konsept Geliştirme
a.
Perakendede Dizayn Prensipler ve Denemeler (Ali Osman Öztürk, A Tasarım, David Leech, Haskoll Architects, Murat Kader, İki
Dizayn Grup)
b.
Sürdürülebilir Tasarım ve İnşaat (İbrahim İbrahim, Portland Design)
c.
Yeşil Binalar (Erkan Yönder, Özyeğin Üniversitesi)
d.
Mağaza Planlama (Mustafa Toner, Toner Mimarlık)
e.
Kiracı Koordinasyonu (Göker Erkman, CG Tasarım)
f.
Pazar Araştırması ve Konsept Geliştirme (Dr. Herman Kok, Multi)
g.
Kentsel Dönüşüm “Şehire Karşı İşlenen Suçlar” (Prof. Gürsel Öngören)
3.
Modül – Gayrimenkul & Finansman
a.
Gayrimenkul Yatırım ve Analizi ve Finansmanı (David Lebus, JLL UK, Işıl Erol, Özyeğin Üniversitesi, Şenay Azak Matt, Aeral Bank)
b.
Yer Seçimi – GIS Programı (Doç. Dr. Ayşegül Özbakır, Marmara Üniversitesi)
c.
Gayrimenkul Değerleme Teknikleri (Güniz Çelen, Çelen Değerleme)
d.
Muhasebe, Bütçe ve Denetleme (Hüsnü Güreli, Güreli YMM – Chairman CTA – Prof. Cemal İbiş, Karde Eğitim)
4.
Modül Kiralama & Strateji
a.
Perakende Matematiği (Emrah İnel, Vakko)
b.
Kira Yönetimi – Hukuki ve Muhasebesel (Osman İllez Bayraktar Holding)
c.
Kiralama Planı ve Stratejileri (Joe Karp, Apollo Rida)
d.
İş Verimini Geliştirmek İçin Stratejik Planlama (Cem Eriç, Kanyon, Yurdaer Kahraman, Fiba)
e.
AVM Değerini Arttırmak için Etkin Pazarlama Stratejileri (Aytaç Özçiçek, AVM Partners, Engin Yıldırım)
f.
Perakende Geliştirme Stratejileri (Sayat Delice, JLL)
g.
Konsept Geliştirme (Ümit Türüdü Şen, Emaar)
5.
Modül Yönetim
a.
Güven ve Risk Yönetimi (Melih Niyego, Pronet)
b.
Perakendede Değişim, Belirsiz Zamanlarda Şirket Yönetimi Yönetimi (Vahap Küçük, LCW)
c.
İnsan Kaynakları Yönetimi (İdil Türkmenoğlu, Boyner Holding)
d.
Takımların Yönetimi (Hayim Pinto & Aslan Saranga, Dominos)
e.
Liderlik ve Takım Kurma (Hülya Erbeyli, Smart People)
f.
Stratejik Tesis Yönetimi (Nevzat Yavan, JLL, Cüneyt Savaş, JLL)
6.
Modül – Pazarlama
a.
Pazarlama: Plan ve Strateji (Bahar Akyıldız, JLL, Dr. Nur Ziyaoğlu, JLL - Zorlu)
b.
Efektif Pazarlama Kampanyaları Yönetimi (Binnaz Dinçer, Multi)
c.
Pazar Araştırması (Flipa Fernandes, SES –Spar European Shopping Centers)
d.
Tüketici Davranışları (Sinem Atakan, Özyeğin Üniversitesi)
e.
Merchandising, Satın Alma ve Kategori Yönetimi (Bedia Akiş Meral, Boyner Holding)
f.
Müşteri Odaklılık (Sibel Üğdül, Boyner Holding)
g.
Sponsorluk ve Ortaklık Pazarlaması (Yonca Aközer, Alkaş Danışmanlık)
h.
E-ticaret ve Dijital Pazarlama (Yomi Kastro – Inveon)
i.
Efektif İş Planı Oluşturmak (Tufan Karaca)
j.
Yaratıcı Şirket Kültürü Oluşturma (Zafer Parlar, Ist Ventures)
k.
Akıldışı, Komplex ve Belirsiz Durumlarda Yönetim (Emre Soyer, Özyeğin Üniversitesi)
l.
Müşteri Yönetimi (Sinem Atakan, Özyeğin Üniversitesi)
m.
Yaratıcılık & Yönetim (Doç. Dr. Nuran Acur, Özyeğin Üniversitesi)
n.
Pazar Giriş & Çıkış Stratejileri (Asst. Prof. Mehmet Genç, Özyeğin Üniversitesi)
o.
Perakende Tipleri, Vitrinler, Dizayn, Yönetim (Dr. Vahit İpekçi)
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CAPACITY’DE ÇOCUKLARA YARIYIL COŞKUSU
Bakırköy’ün yaşam merkezi Capacity, ocak ayı boyunca küçük
konuklarına özel, birçok farklı ve eğlenceli etkinlik düzenledi. Sömestr
döneminde ise her gün yaratıcı atölyelerle yarıyıl tatilini renklendiriyor.
Alışveriş ve yaşam merkezi Capacity, ocak
ayında küçük konuklarını mutlu edecek yoğun
bir etkinlik programı sundu. Ocak ayı boyunca
her hafta sonu, 14.00 – 18.00 saatleri arasında
minik misafirlerini atölyelerde ağırladı. Çocuklar
mozaik yapımı, tuval boyama, 3 boyutlu puzzle
yapımı gibi atölyelerde yeteneklerini konuşturdu.
Sömestr etkinlikleri kapsamında ise her gün
yaratıcı atölyelere yer verildi. 7-8 Ocak’ta Tuval
Boyama Atölyesi, 14-15 Ocak’ta Mozaik Atölyesi
ve 21-22 Ocak’ta 3D Puzzle Atölyesi’yle hem
yeteneklerini geliştirme hem de sosyalleşme şansı
bulan çocuklar, eğlenceye 23 Ocak – 5 Şubat arası
her gün Sömestr Yaratıcı Atölyeleri’nde devam
ediyor.
Ayrıca 14 Ocak’tan itibaren, AVM’nin B1
katına kurulan "Satranç Alanı"nda eğitmenler
gözetiminde satranç oynayan ziyaretçiler,
sevdikleriyle satranç müsabakaları düzenledi ve
Capacity'nin her yıl mayıs ve kasım aylarında
geleneksel olarak düzenlediği satranç turnuvasına
hazırlama fırsatı buldular.
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Bakırköy’ün merkezinde yer alan ve yılda
ortalama 22 milyon kişiyi misafir eden Capacity,
ünlü marka karması, cafeleri, gece saat 02.00’ye
kadar açık restoranları, sanatsal etkinlikleri ve
özel günlerdeki aktiviteleriyle hem alışverişin,
hem yaşamın merkezi olmayı sürdürüyor.
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1 Aralık - 19 Şubat

Tarihleri Arasında Yapacağınız
Her 100 TL’lik Alışverişlerinizde

Mercedes - Benz
C 180 AMG
Kazanma Şansını
Kaçırmayın!

"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.
/CapacityAVM
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KANYON’DAN YARIYIL TATİLİNDE MODERN HİYEROGLİFLER ATÖLYESİ

MALl&MOTTO / 36. Sayı / Şubat 2017

Çocuklara yönelik eğitici, öğretici ve yaratıcılığı teşvik eden
etkinlikleriyle her zaman adından söz ettiren Kanyon, İstanbul Modern
ile iş birliği yaparak “Modern Hiyeroglifler Atölyesi”ni hayata geçiriyor.
Yarıyıl tatili boyunca Kanyon’a gelen çocuklar modern zamanın iletişim
simgesi emojilerden yola çıkarak tarih öncesi dönemin iletişim simgesi
olan hiyerogliflerin dünyasına girerek insanlığın ve iletişimin gelişimini
öğreniyorlar.
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Kanyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların
dört gözle beklediği yarıyıl tatili heyecanına
ortak oluyor ve yarıyıl tatilini İstanbul’da
geçirecek tüm çocuklar için İstanbul Modern
iş birliğiyle “Modern Hiyeroglifler Atölyesi”
ni hayata geçiriyor. Kanyon, yarıyıl tatili
boyunca Kanyon Çocuk Sokağı alanında
gerçekleştirilecek bu atölye ile çocukları, modern
teknolojinin ve iletişimin ayrılmaz bir parçası
haline gelen emojiler ve tarih öncesi zamana ait
olan hiyeroglifler üzerinde karşılaştırmalı bir
değerlendirmeye ve yaratıcı bir yorumlamaya
davet ediyor.
Program hiyeroglif örneklerinin ve günümüzde
kullanılan emojilerin incelenmesiyle başlıyor.
Bu simgesel anlatımların arasındaki farklılıkları
değerlendiren çocuklar, atölyedeki iletişimlerinde
kullanmak amacıyla kendi özgün karakterlerini
yaratıyorlar. Atölyede üretilen bu karakterler,
çocuklar arasında oynanan keyifli kısa bir oyunda
kullanılarak, kendi anlatımlarında rol alıyor.
Çocuklar etkinlikten ayrılırken, yarattıkları
karakterleri yanlarında götürebiliyor.
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KASAPDÖNER’İN YENİ SERVİSLERİNDE “HAYAT SENDE”
KasapDöner, Hayat Sende Derneği ile başlattığı iş birliği projesi
çerçevesinde masalarındaki amerikan servislerinde koruyucu ailelik
hakkında bilgi vererek uygulamayı teşvik ediyor.
“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz!”
sloganıyla ilerleyen Türkiye’nin en sıra dışı döner
markası KasapDöner, yeni bir sosyal sorumluluk
projesine daha imza attı. Halen 47 şubesi bulunan
firma, koruma altındaki çocuklarla ilgili çalışmalarıyla
bilinen Hayat Sende Derneği ile başlattığı iş birliği
kapsamında amerikan servislerini koruyucu ailelik ve
dernek hakkında bilgi veren yenileriyle değiştirdi.
“FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran
Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Bahar Özürün,
KasapDöner olarak Türkiye’de yardıma ihtiyacı
olan her kesimin yanında olmaya çalıştıklarını
belirterek, “Koruma altındaki çocukların bu sürede
ve korumadan çıktıktan sonraki süreçte yaşam
kalitesini arttırmak, onları hayata hazırlamak
ve toplumla uyumlu sağlıklı bireyler olmalarını
sağlamak için çalışan Hayat Sende Derneği ile bir
araya geldik. Bu konuda neler yapabileceğimizi
araştırırken derneğimizin yönlendirmeleriyle aslında
bu çocukların en önemli ihtiyacının sevgi olduğunu
fark ettik. Bunun da ancak aile ortamında hak ettikleri
sevgiyi alarak çözümlenebildiğini gördük. Koruyucu
ailelik uygulamasının çok fazla bilinmediği, bunun
daha çok insana anlatılıp özendirilmesi gereğinden
yola çıkarak misafirlerimizle iletişimimizi sağlayan
servis kâğıtlarında bu konuda bilgilendirme yapmaya
karar verdik. Uygulamanın hem koruma altındaki
çocuklarımıza yeni koruyucu aileler bulma yolunda,
hem de farkındalık yaratma noktasında başarılı
olmasını diliyoruz. Hayat Sende Derneği ile olan iş
birliği çalışmalarımız devam edecek. Yakın gelecekte
dernek vasıtasıyla istihdam yaratıcı projeler de
geliştirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
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KASAPDÖNER’E TEŞEKKÜR
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KasapDöner ve Bahar Özürün’e gösterdikleri duyarlılık
için teşekkür eden Hayat Sende Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Abdullah Oskay da, “KasapDöner gibi
bilinirliği oldukça yüksek bir markanın derneğimize
destek vermesi, özellikle farkındalık açısından
bizim için çok önemli. Umuyoruz ki KasapDöner
aracılığıyla birçok çocuğumuz yeni koruyucu ailelerine
kavuşacak.” şeklinde açıklama yaptı.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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FİBA GRUP İNEGÖL AVM’Yİ SATIN ALDI
Fiba Grubu Şirketlerinden Fiba Commercial Properties, Bursa’nın ilk
açık alışveriş merkezi olan İnegöl AVM’yi, Kırcalı Yapı’dan satın aldı.
Fiba Grup bünyesinde bulunan Fiba Commercial
Properties, Türkiye’nin önde gelen ticari
gayrimenkul yatırımcılarından biri olarak, yurt
içi ve yurt dışında 8 alışveriş merkezi başta olmak
üzere, 500 bin m2’den fazla kiralanabilir alan,
850’yi aşkın marka ve mağaza ile Türkiye, Çin,
Romanya ve Moldova’da alışveriş merkezleri, ofis
binaları ve rezidans operasyonlarını başarıyla
yürütüyor.
Fiba Commercial Properties, İnegöl AVM’yi
ocak 2017 tarihinde satın alarak portföyündeki
alışveriş merkezi sayısını 9’a yükseltti.
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Dünyadaki alışveriş trendinin etkileyici bir
mimari örneği olarak inşa edilen İnegöl AVM;
açık alışveriş merkezi konsepti, sokakları ve
marka karması ile Marmara Bölgesi’nin en dikkat
çekici AVM yapılarından biri. 70 bin metrekare
alanda toplam 60 bin metrekare inşaat üzerine
kurulu özel bir peyzaja sahip. Türkiye’nin en
büyük meydanlı açık alışveriş merkezi olmasının
yanı sıra, Bursa’nın ve bölgenin de ilk açık
alışveriş merkezi olarak konumlanmış durumda.
Sadece etkileyici, modern ve yenilikçi mimarisi
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ile değil, yurt içi ve yurt dışında faaliyet
gösteren önemli perakende marka karması ile
de Bursa’da ilklere imza atıyor.
Fiba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü
Özyeğin, Fiba Commercial Properties
olarak bugüne dek olduğu gibi bundan
sonra da benzer fırsatları değerlendirmeye
ve ticari gayrimenkul sektöründe, özellikle
Anadolu’da, büyümeye devam edeceklerini
belirtti.
Tüm büyüme hedeflerini uzun vadeli ve
sürdürülebilir planladıklarını belirten Fiba
Commercial Properties CEO’su Yurdaer
Kahraman, satın alma ile ilgili; uzun
süredir üzerinde çalıştıkları projeyi başarılı
bir şekilde gerçekleştirdikleri için mutlu
olduklarını belirtti. Portföylerine kattıkları
İnegöl AVM’nin, İnegöl ve çevresinde
oldukça ilgi gördüğünü, Fiba olarak yurt
içi ve yurt dışındaki yatırımlarından elde
ettikleri tecrübelerini buraya da aktarıp,
AVM’nin mevcut algısına değer katarak daha
da güçlendirmeyi istediklerini söyledi.
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Yurdaer Kahraman
Fiba Commercial Properties CEO’su
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CUSHMAN & WAKEFIELD, İSTANBUL ALIŞVERİŞ CADDELERİ
RAPORUNUN ÜÇÜNCÜSÜNÜ YAYINLADI
Cushman & Wakefield’ın yayınladığı ve Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini ele alan
“İstanbul Alışveriş Caddeleri” raporunun üçüncüsüne göre, üç alışveriş merkezindeki toplam marka sayısı
önceki yıla göre %3 düşüşle 656 olurken, 67 yeni marka girişi, 95 marka çıkışı gerçekleşti. Nişantaşı çekiciliğini
sürdürmeye devam ettirirken, İstiklal Caddesi’nde bazı restoranların ve uluslararası markaların çıkışlarıyla
perakende çehresi değişiyor. 3 ana caddedeki toplam kiralama işlemlerinin %40’ının gerçekleştiği Bağdat
Caddesi ise, sayıca en fazla kiralama işleminin kaydedilmesiyle ilk toparlanma sinyalini gösterdi.
artmasına bağlı olarak 43 marka caddeden çıktı,
sadece 9 marka mevcut binalarının yenilenmesi
nedeniyle caddede başka bir yere taşınmayı tercih
etti. Bununla birlikte Bağdat Caddesi’nde üç ana
caddedeki toplam kiralama işlemlerinin %40’ının
gerçekleşmesi ve sayıca en fazla kiralama işleminin
kaydedilmesi, önemli bir toparlanma sinyali verdi.
Bir başka deyişle Bağdat Caddesi özellikle de
erişilebilir lüks markaların Anadolu Yakası’ndaki
birincil konumu olmaya devam ediyor.
Nişantaşı cazibesini koruyor

Toğrul Gönden
Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı
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Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık
şirketlerinden Cushman & Wakefield'ın
yayınladığı ve Avrupa yakasında İstiklal Caddesi
ve Rumeli Caddesi, Teşvikiye, Vali Konağı ve
Abdi İpekçi'yi kapsayan Nişantaşı Bölgesi ile
Anadolu Yakası’nda Bağdat Caddesi olmak üzere
İstanbul'un 3 ana caddesini inceleyen üçüncü
“İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu” yayınlandı.
Rapora göre, 2016 eylül ayı itibarıyla toplam
perakende stoğu 965 mağazada yaklaşık 195.000
m2 civarında olan 3 önemli alışveriş caddesinde
toplam marka sayısı önceki yıla göre %3 düşüşle
656 olurken, 67 yeni marka girişi, 95 marka çıkışı
gerçekleşti. Aradaki 28 adetlik farkın perakende
pazarındaki konsolidasyon eğiliminin devam
ettiğini gösteren raporda uluslararası marka sayısı
3 yılda 173 adetten 140’a geriledi.
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Geçen yılın aynı dönemine göre toplam alanı
18.000 m2 olan 112 mağazayı kapsayan toplam
kiralama işlemlerinde hafif bir düşüş görülse de
toplam alanı 16.000 m2 olan 105 mağazalık toplam
yeni kiralama işlemiyle kullanıcı pazarı nispeten
canlılığını korudu.
Erişilebilir lüks markalar Cadde’den
vazgeçmiyor
Toplam stoğun, bina yenileme faaliyetleri
kapsamında yıkılmasıyla geçen yılın altında
kalarak 332 mağazada 75.000 m2 civarına
gerilediği Bağdat Caddesi’nde son on iki ayda 42
mağaza kiralanırken yüksek gelir grubuna hitap
eden alışveriş merkezlerinin açılmasıyla lüks
markaların bulunduğu konumların çeşitliliğinin

Toplam stoğu 380 mağazada yaklaşık 58.500
m2 olan Nişantaşı, rapora göre hâlâ cazibesini
koruyor. Boşluk oranının %5’ten %12’ye
çıktığı Nişantaşı’nda son on iki ayda toplam
39 kiralama işlemi kaydedilirken, bu rakamın
34’ünü yeni girişler oluşturdu. Toplam 49 marka
Nişantaşı’ndan çıkarken, bu çıkışların çoğunluğu
bina yenileme faaliyetlerinin yoğunlaştığı Abdi
İpekçi Caddesi’ndeki mağazalarda oldu. Bina
yenilemeleriyle gelecek yıllarda yeni perakende
alanlarının artmasının beklendiği bölgedeki başka
bir eğilim ise, bazı perakendecilerin ana caddeler
yerine bu caddelere paralel ikincil sokaklarda
konumlanmayı tercih etmesi oldu. Özellikle yeni
nesil kahve dükkânları Nişantaşı bölgesindeki
ikincil alanlarda büyümeye gitti.

Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden,
Nişantaşı’nın konumunu koruyacağını, Bağdat
Caddesi’ndeki durumun beklenenden daha hızlı
düzeleceğini, İstiklal Caddesi’nin ise üst segment
yeme-içme ve kültürel aktivitelerden kayarak, yerel
hazır giyim pazarı ve daha düşük profilli yemeiçme mekânlarına doğru dönüşümünü devam
ettireceğini öngördüklerini kaydetti.
Bina yenilemelerinin yeni çekici perakende
alanlarını stoğa dâhil ederek mevcut durumu
iyileştireceğini vurgulayan Gönden, şöyle devam
etti: “Bunun örneği, yeni kiralamaların %38’inin
hâlihazırda boş olan mağazalarda gerçekleştiği
Bağdat Caddesi’nde en belirgin şekilde görüldü.
Boş mağazalar yavaş yavaş doluyor bu nedenle
marka sayılarındaki düşüşü kısa vadeli bir eğilim
olarak nitelendirebiliriz. İlerleyen dönemlerde
yenileme projelerinin tamamlanmasıyla yeni ve
rekabetçi perakende alanları piyasaya girecektir.
Talebin devam edeceği ve lüks markalardaki
düşüşün erişebilir lüks markalardaki artış ile
dengelenmesi durumunun gelecekte daha
sürdürülebilir olmasını öngörüyoruz.”
“Makul kiralarla konsolidasyon yıl sonuna
doğru sona erebilir”

“Güçlünün ayakta kalması” eğiliminin devam
etmesiyle perakende pazarındaki konsolidasyonun
Ortadoğu etkileri İstiklal Caddesi’nde görülüyor 2017 yılında da devam edebileceğini ancak bu
eğilimin yıl sonuna doğru yavaş yavaş sona
İstiklal Caddesi ana caddeler içerisinde halen en
ermesini beklediklerini ifade eden Gönden,
kalabalık cadde olmasına rağmen artan güvenlik
“Değişen perakende ortamı, rekabet, Türk lirasının
endişeleri hem ziyaretçiler hem de perakendeciler zayıflaması, artan kira yükü ve bina yenileme
üzerinde bir baskı oluşturdu ve 2016’da yaya
faaliyetleri perakendecileri küçülmeye, birleşmeye
trafiğinde düşme görüldü. Toplam perakende
veya pazardan çıkmaya zorladı. Ancak boş
stoğu 253 mağazada yaklaşık 62.500 m2 olan
mağazaların artmasının yarattığı baskı nedeniyle
İstiklal Caddesi’nin çehresi 5 uluslararası ve 12
mal sahiplerinin kiracılara daha makul şartlar
yeme-içme markasının çıkışıyla değişmeye başladı. sunacağını tahmin ediyoruz. İlerleyen dönemlerde
Yeni girişler ise çoğunlukla yerel markalardan
Türk lirası cinsinden yapılan kiralamalarda artış
oluşurken sunulan perakende ortamı, günümüzde veya ABD doları üzerinden alınan kiralarda
turizme en yüksek katkıyı sağlayan Ortadoğu
önemli indirimler görülmesini bekliyoruz. Bu
ülkelerinin tercihlerini yansıtmaya başladı.
doğrultuda, perakendecilerin stratejik olarak
İstiklal’de %8 olan boşluk oranı ise son on iki ayda genişleme opsiyonunu en azından yeniden
%10’a çıktı.
değerlendirmek üzere ajandalarına alacağını
öngörüyoruz. Sonuç olarak, perakendecilerin
“Yenileme projeleri yeni perakende alanları
işletmelerini konsolide ettiğini düşündükleri
getirecek”
zaman pazar paylarını arttırmaları da her
zamankinden daha kolay görünmektedir.”
Rapor verilerini değerlendiren Cushman &
değerlendirmesinde bulundu.
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Endeksimiz eylül ayından beri yeniden artışa geçti. Bu hem
AVM’lerimiz hem de perakende markalarımız için oldukça
sevindirici bir ivme. Ekim ayındaki %1’lik artış sonrası kasım
ayındaki %6,9 artış aralık ayında ciroların daha da artacağına işaret
ediyor. Kategori bazlı artışlara baktığımızda ise son dönemlerde
harcamaların giyim, ayakkabı, hipermarket gibi zorunlu harcama
kalemlerinde yoğunlaştığını görüyoruz.
Tüketicinin bazı harcama kalemlerinde öteleme yapmayı tercih
ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kozmetik mağazalarının da yer aldığı
diğer kategorisinde devam eden düşüş, bu kategoride kredi kartı
taksitlerinin eylül ayı itibarıyla kaldırılması dolayısıyla yaşanan
olumsuz etkilerin sürdüğünü gösteriyor. Gerek ülke olarak
yaşadığımız üzücü olaylar, gerekse döviz kurundaki ani artışlar
dolayısıyla zor günlerden geçiyoruz ve ekonomimiz de bundan
etkileniyor. AVM’ler açısından baktığımızda perakendeci, AVM ve
kamu otoriteleri olarak hep birlikte bu zor günleri atlatmak adına
işbirliği içinde çalışmaya devam etmek zorundayız.

A n ali z / MALl&MOTTO

AVM CİRO ENDEKSİ KASIM AYINDA %6,9 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research Company tarafından ortaklaşa oluşturulan
AVM Endeksi’nin kasım ayı sonuçları açıklandı. AYD ve Akademetre tarafından 2010 yılından bu yana her ay düzenli
olarak yayımlanan AVM Endeksi verilere göre ciro endeksi, kasım ayı itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle
enflasyondan arındırılmadan karşılaştırıldığında %6,9’luk bir artışla 202 puana ulaştı.
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar, kasım 2016 döneminde İstanbul’da 869 TL, Anadolu’da 703
TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği aynı dönemde 770 TL’ye yükseldi.
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Kasım ayında en büyük ciro artışı ayakkabı kategorisinde gerçekleşti
Geçtiğimiz yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında 2016 kasım döneminde endeks %7’lik artış gösterdi. Kategoriler
bazında en yüksek ciro artışı ise ayakkabı-çanta kategorisinde oldu. Bu kategoride %24’lük artış gerçekleşti. Aynı
dönemde, giyim kategorisi ciroları %14, yiyecek ciroları %10, hipermarket ciroları %7 ve teknoloji kategorisi ciroları
%1 artış kaydederken AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde ise %2’lik düşüş yaşandı.

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Kasım 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %4.7’lik azalma
görüldü.
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Hüseyin OKUMUŞ
Eskidji Bazaar Genel Müdürü
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Hüseyin Bey, bize biraz kendinizden bahseder
misiniz?

26

1962 yılında Rize Hemşin’de doğdum.
Çocukluğum ve okul hayatım Ankara’da geçti.
Üniversitede bir yıl makina mühendisliği
okuduktan sonra mühendisliğin bana göre
olmadığını anladım. Kendimi ekonomik ve
idari konularda geliştirmek istedim ve iktisat
bölümüne geçerek buradan mezun oldum.
Okurken Mesa Holding’in sahiplerinden
birinin mali müşavirlik firmasında kendimi
muhasebe ve mali işlerde, özellikle de mevzuat
bilgisi konusunda çok iyi yetiştirdim. Bu,
meslek hayatımda karar alma ve denetleme
konularında hep bir adım öne çıkmamı sağladı.
Sonrasında üst düzey yönetici olarak Nurol
Holding’e geçtim. 3 yıllık çalışma hayatından
sonra Capitol Alışveriş Merkezi’nde daha
kuruluş aşamasında çalışmaya başladım. Capitol
Alışveriş Merkezi, benim için sadece perakende

“Yavaşlarsanız sizi geçerler, bundan dolayı olmazsa
olmaz kuralım karar sürecinin hızlı olmasıdır.”

sektöründe bir çalışma alanı değil aynı
zamanda üniversite niteliğinde bir süreç oldu.
Burada takım çalışmasıyla hareket ederek
ilkleri başardık. Zaten başka seçeneğimiz de
yoktu. O dönemde alışveriş merkezi nasıl
yönetilir, marketing sürecinde hangi aktiviteler
yapılır gibi konularda, ne bir eğitim alanı ne de
bu işi profesyonel yapan herhangi bir kişi veya
firma vardı. Bu nedenle bana ve bize bu şansı
veren, bizleri hep destekleyen, önümüzü açan
Tuncer Gülcü ve Mustafa Aksoy’a çok teşekkür
ediyorum.
Capitol’de 5 yıl çalıştıktan sonra Metro
Properties’te alışveriş merkezleri yönetimi ve
geliştirme bölümlerinde üst düzey yönetici
olarak 17 yıl çalıştım. 2009 yılında En
Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü- Alışveriş
Merkezleri dalında “Perakende Güneşi
Ödülü”ne layık görüldüm. Daha sonra Eskidji
Grup bünyesine katıldım. 2015’ten bu yana

Eskidji Grup bünyesinde bulunan Eskidji
Bazaar’da, genel müdür olarak çalışmaya
devam ediyorum.
Boş vakitlerinizde neler yaparsınız? Hobiniz
var mı? Bu yoğunlukta böyle bir imkân
bulabiliyor musunuz?
Ne bildiğinizin değil ne kadarını
paylaştığınızın önemli olduğuna inanıyorum.
Sektör ile ilişkili derneklerde görev almayı,
katkı sağlamayı, bilgi alışverişinde bulunmayı
yani gelişmeleri öğrenmeyi önemsiyorum.
Bu nedenle boş vakitlerimi dernek
çalışmalarımla değerlendirmeye çabalıyorum.
Buradan arda kalan boş vakitlerimi bateri
çalarak ve kitap okuyarak değerlendiriyorum.
Bateri hayatımda önemli bir yer kaplıyor.
Evimde bateri çalmak için düzenlediğim bir
odam var. Kışın da vakit buldukça snowboard
yapıyorum.
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Karar alma süreçlerimde hiçbir zaman
duygularımla hareket etmiyorum.
Başka bir deyişle inanmak değil bilmek
istiyorum. Bilim ve akla uygun bir done
bulabilirsem kesin kararlar alabiliyorum.
Eskiden büyük balık küçük balığı yer
mantığı ile hareket ediliyordu ancak
çağımızda hızlı olan her zaman yavaş
olanı geçer kuralının geçerli olduğuna
inanıyorum. Yavaşlarsanız sizi geçerler,
bundan dolayı olmazsa olmaz kuralım
karar sürecinin hızlı olmasıdır.
Ben her zaman takım çalışması ve katılımlı
yönetim metoduyla birlikte karar almanın
doğruluğuna inanırım. Elimden geldiğince
de bu şekilde aksiyon almaya çalışırım.
Edindiğim tecrübeler de bu şekilde alınan
kararların her zaman fayda sağladığını
ve doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Bu
yöntem ile ast ve üstler, herhangi bir
problemin çözümünde kendi önerilerinden
daha güzel öneriler gördüklerinde dar
görüşlülükleri ve inatçılıkları azaltarak
alınan kararları inanç ve özveri ile
uyguluyor. Bu inanç da sizi başarıya her

Emine Türkkan

zaman daha yakın tutuyor.
Uzun yıllardır gerek AVM gerek perakende
firmalarında yöneticilik yapıyorsunuz.
Türkiye’de perakendecilik sizce ne durumda?
Türkiye’de çok kısa bir süre içinde alışveriş
merkezleri ve perakende sektörü tüm dünyada
araştırma konusu olabilecek ve kıskanılacak
bir noktaya geldi. AVM yatırımları ile birlikte
organize perakende de başarılı bir şekilde
büyüdü, zincir mağazalar oluştu. Peki bu
başarılı duruma nasıl geldik? Perakendenin
yakın geçmişine baktığımızda dünya
genelindeki alışveriş merkezleri ile yarışan
hatta onları geçerek “best of best” ödülleri alan
alışveriş merkezi yatırımlarımızı görüyoruz.
Bu yatırımların Anadolu’ya yayılmasıyla
birlikte yalnızca büyük şehirlerde olan
organize perakende sektörünün genişlediğini
ve bununla birlikte bulundukları bölgelerin
kentleşmesine, istihdamının artmasına katkı
sağladığını söyleyebiliriz. Özellikle alışveriş
merkezleri içinde bulunan mağazalarla birlikte
geniş yelpazede çalışanlara istihdam sağlanıyor.
Bir örnek verecek olursak orta ölçekli bir
alışveriş merkezi yalnızca kendi içinde
minimum 1.000 kişi istihdam etmektedir.
Dışarıya sağladığı türevlerini de dikkate alırsak
istihdama katkı oldukça artmaktadır.

Ülke geneline vurulduğunda genel iş
istihdamının çoğunluğunu alışveriş
merkezlerinin oluşturduğunu söylemek
yanlış olmaz. İstihdamın yanı sıra alışveriş
merkezleri bünyelerinde bulundurdukları
kültür-sanat, spor ve eğlence etkinlikleri
ile tüketicilerin boş zamanlarının kaliteli
şekilde geçmesini sağlıyor. Başka bir deyişle
açıldıkları bölgenin kültüründe ve gelişiminde
ciddi değişiklikler sağlamaktadır.
Türkiye’de perakendeciliği nasıl bir gelecek
bekliyor?
Perakende sektörü yurt içinde ve özellikle
yurt dışında büyümeye devam edecek. Yurt
dışında gördüğümüz ve gurur duyduğumuz
mevcut Türk markaların sayısının oldukça
artacağını düşünmekteyim.
Son dönemde Türkiye’de pek çok AVM
açılışı yapıldı. Önümüzdeki süreçte
AVM’leri nasıl bir gelecek bekliyor?
Yukarıda bahsettiğim başarılı çalışmaların
yanında hiçbir fizibilite çalışması ve
araştırma yapılmamış veya yapılmış ama
sonuçları dikkate alınmamış yatırımlar
da görüyoruz. Size bir örnek vereyim
İstanbul’da bir lokasyonda yaptırdığımız bir

Hüseyin Okumuş
Eskidji Bazaar Genel Müdürü

MALl&MOTTO / 36. Sayı / Şubat 2017

Karar verme süreçlerinizde nelere
dikkat ediyorsunuz? Olmazsa olmaz
kurallarınız var mı?
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araştırmada potansiyel müşterilerle yapılan
bire bir görüşmelerde “Bu konseptte AVM
yaparsanız gelmeyiz.” sonucu çıktı. Bu sonuca
rağmen AVM yapıldı ve kaçınılmaz olarak
başarısız oldu. Bir dönem sonra da kapanmak
zorunda kaldı. Önümüzdeki süreçte bilimsel
araştırmalar yapılan, özellikle tüketicilerin
ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan konseptte
yapılan alışveriş merkezlerinin başarılı olacağı
kanaatindeyim. Son dönemde Türkiye’ de
“gerçek outlet” konseptte AVM’lere ihtiyaç var.
Girişimcilerin bu alana daha fazla eğilmeleri
gerektiğini düşünüyorum.
2016 hem bizim için hem de dünya
için zor bir yıl oldu. Finansal anlamda
değerlendirecek olursak 2016 için neler
söylersiniz?
2015’te başlayan durgunluk 2016’da devam

etti. Özellikle darbe girişimi ve terör
olayları tüm sektörleri etkiledi. Organize
perakende sektörü bu olaylardan etkilenen
sektörlerin başında geliyor. Tüm bu kötü
olayların üzerine yaşanan kur artışları da
sektörde ciddi sıkıntılar yarattı. Biz AVM
yöneticileri beklenmedik kur artışlarında kur
sabitlenmesi ile kiracılarımıza yardımcı olup
krizi en az zararla atlatmak için çalışmalar
yaptık ancak bu durum alıştığımız krizlere
hiç benzemiyor. İlk kez büyüme planlarının
yerini küçülme planlarının aldığı bir yıl
yaşadık. Bu tablonun 2017 yılında da azalarak
devam edeceğini düşünüyorum.

bu hedefe göre aksiyon almaları. Unutmamak
gerekir ki kişi baktığı yöne gider. Alışveriş
merkezleri ve perakende sektöründe uluslararası
düzeyde geçerliliği olan eğitimler var, bunları
takip edip hedeflerine uyan programlardan
maksimum düzeyde yararlansınlar. İşleri ile
ilgili derneklerle bağlantılı olsunlar hatta
mümkün mertebe buralarda görevler alsınlar.
İlgi bilgiyi getirir, ilgileri olmaz ise bilgileri de
olmaz, bilgi olmaz ise başarı da olmaz.

Yöneticilik konusunda gençlere
tavsiyeleriniz neler?

Şahsım adına, 2016 yılında üzerimizde dolaşan
kara bulutlardan en kısa zamanda kurtularak;
ticaretin geliştiği, mutluluğun ve refah
düzeyinin arttığı günlerin bir an önce gelmesini
en içten dileklerimle istiyorum.

Gençlere tavsiyem, kendilerine bir kısa
dönem bir uzun dönem hedef koymaları ve

Bizim sormak istediklerimiz bu kadar.
Eklemek istediğiniz bir şey veya vermek
istediğiniz bir mesaj var mı?

11 ŞUBAT CUMARTESİ

platoavm
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www.platoavm.com

Fatih Bulvarı No:97 Sultanbeyli / İSTANBUL

MALl&MOTTO / E t k i n li k

MURAT DALKILIÇ PALLADIUM ATAŞEHİR’DE
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JLL Türkiye tarafından yönetilen bölgenin en
gözde AVM’si Palladium Ataşehir, düzenlediği
etkinliklerle de ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş
ortamı sunuyor.
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30 Aralık’ta düzenledikleri Murat Dalkılıç akustik
konseriyle bir ilke daha imza attı. Dalkılıç, 1.
kattaki köprüye özel olarak kurulan sahnede
en sevilen şarkılarını Palladium Ataşehir AVM
ziyaretçileri için seslendirdi. Organizasyonunu
Farkındalık Stüdyosu’nun üstlendiği konsere
katılım oldukça yoğun oldu.

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.
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PERAKENDECİLERİN 2017 HEDEFİ “SAĞLIKLI ZAYIFLAMA” OLMALI
Deloitte’un hazırladığı Perakende Sektörü 2016 Değerlendirmesi ve 2017 Öngörüleri’ne göre 2016’da
makroekonomik trendler ve kur dalgalanmaları sektörü olumsuz etkilerken; AVM’lerin sayısı, kiralar
konusunda sektörün gösterdiği birlik ve “sağlıklı zayıflama” stratejisini hâlihazırda benimseyen oyuncular
2017’ye olumlu bakmaya olanak sağlıyor. 2017’de perakendeciler Türkiye pazarında verimsiz mağazaları
konusunda “sağlıklı zayıflama” stratejisini benimseyecekler ve yurt dışı yatırımlara mümkün mertebe daha
çok odaklanarak büyüme kaynaklarını değiştirecekler.
2017 büyüme hedeflerini aşağı doğru çekenler
bulunuyor. 2016’da yaşanan iflas ertelemeleri
ve mağaza kapatmaları da düşünülecek
olursa makroekonomik trendlerin ve önemli
kur dalgalanmalarının sektörü çok olumlu
etkilemediği görülüyor. 2017’de de sert
rüzgârların etkisinin devam edeceği tahmin
edilirken; bu olumsuz havanın yanında, 2017
için olumlu göstergeler de öne çıkıyor. Bu
göstergelerin başında alışveriş merkezlerinin
sayısı geliyor. Türkiye perakende sektörü için
bu rakam son derece olumlu sinyaller vermekle
birlikte, önümüzdeki yıllarda “sağlıklı zayıflama”
stratejisi ile bu artışın daha yavaş ilerlemesinin
sürdürülebilir olacağı değerlendiriliyor.
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Hakan Göl
Deloitte Türkiye

32

Son 10 yılda AVM sayısı yaklaşık 3 katına
çıkarak 2016 3. çeyrekte 379’a ulaşırken; toplam
kiralanabilir alan ise 11,2 milyon m2 civarında
bulunuyor. 2015’te bu rakamların sırasıyla 368 ve
10,9 milyon m2 olmasıyla birlikte, 2016’da AVM
sayısında yaklaşık %3 büyüme yaşandı. 2015’te
her 1.000 kişi başına 140 m2 kiralanabilir alan
olarak ölçülen Türkiye’nin perakende yoğunluğu,
2016 3. çeyrek itibarı ile hemen hemen aynı
seviyede kalarak 142 m2 oldu. Hâlihazırda
inşaatı devam eden 74 AVM’nin ise 2019’da
tamamlanması bekleniyor.

Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hakan
Göl’ün hazırladığı “2016 Değerlendirmesi ve
2017 Öngörüleri” çalışmasına göre 2016’da ortaya
çıkan negatif makroekonomik tablo, perakende
sektörünü de etkiledi. 2015’te 9 bin 261 ABD
doları olarak gerçekleşen kişi başı milli gelir, 2016
sonu için 9 bin 385 dolar olarak tahmin edilirken;
yeni orta vadeli programa göre ise 2017 yılında 9
bin 529 dolar seviyelerinde olacağı öngörülüyor.
Ekim 2016’da 74,04 olan Tüketici Güven Endeksi
ise kasımda 68,93 seviyesine geriledi. Perakende
güveni ise kasım 2016’da hem geçen yıla hem
de geçen aya göre azalarak -20,2 puan değerini
aldı. Şubat 2016’dan bu yana negatifte seyreden
perakende güven endeksi, arka arkaya 3 ay
düşüş sergileyerek son 7 yılın en düşük değerine
geriledi.

Kiralar azalmaya devam edecek

Perakende sektörü gerilese de 2017’de olumlu
gelişmeler bekleniyor

Deloitte; 2016’da yaşanan dalgalanmalar ve
ileride yaşanabilecek olası yeni sert rüzgârlar
karşısında perakendecilerin, sürekli büyüme
ve mağaza açma trendini kırarak 2017’de riski
azaltma, mevcudu koruma hatta “sağlıklı
zayıflama” stratejisi ile mağaza kapama

Deloitte değerlendirmesine göre perakende
sektörü özelinde ortalama sepet tutarı düşme
trendinde. En büyük perakendeciler arasında

Değerlendirmede, AVM ve kiralanabilir alan
rakamları geçmiş yıllara göre çok fazla büyüme
göstermezken kira gelirlerinin ise 2016 itibarı
ile azalma trendine geçtiği belirtiliyor. 2016’nın
3. çeyreğinde AVM birincil kira rakamı başına
aylık 90 euro’dan, 81 euro seviyesine düştü.
Son dönemde kurda yaşanan ciddi dalgalanma
karşısında sektör ise birlik duruşu göstererek
kiraların TL bazına çekilmesi ve indirim
yapılması gibi anlaşmalara vardı. Hâlihazırda 118
AVM, kiralarını TL bazında alma kararı almış
durumda. Deloitte, sürecin bu eğilimle devam
edeceğini öngörüyor.
2017’de mağazalar ne yapmalı?

hamlelerinden faydalanmasını tavsiye ediyor.
2017’nin maliyet ve nakit yönetimi açısından
sıkıntılı bir dönem olmaya devam edeceğinden
hareketle, belirsizliğin hâkim olduğu zamanlarda
perakendecilerin çevik pozisyon alabilmenin
ve sağlıklı kalabilmenin önemini daha çok
hissedecekleri öngörülüyor. Sağlıklı zayıflama
stratejisi kapsamında bugüne kadar mağaza
açarken çok da ince eleyip sık dokumayan
sektörün, artık mağaza açmak kadar, gerektiğinde
mağaza kapatmayı da öğrenmesinin gerekliliği
öne çıkıyor. Sektördeki bazı önemli oyuncuların
son dönemde bu stratejiyi uygulamaya başladığı
hâlihazırda görülüyor.
Tüketici ve perakendeci arasındaki beklenti
makası açılıyor
Yıllardır Türkiye’de iç pazarın cazibesine
kapılan, yurt dışı yatırımlarına ağırlık vermeyen
perakendeciler bölgesel ve/veya küresel
yatırımlarına finansal sağlıkları el verdiğince
yoğunlaşacaklar. Kısacası, Türk perakende
şirketleri için büyümenin kaynağının değişmesi
bekleniyor.
Paralelde, tüketicilerin perakende şirketlerinden
beklentileri artıyor; beklentiler ile gerçekler
arasındaki makas ise açılmaya devam ediyor.
Perakendeciler 2017’de çevik hamleler
yaparak sağlıklı kalmayı hedeflerken; tüketici
beklentilerini karşılama yolunda özellikle dijital
kanalda çalışmaya devam edecekler. 2017’de
perakende şirketleri için oyunu değiştirecek diğer
ana konu başlıkları ise şu şekilde:
- Kârlılık üzerine direkt etki olacak her türlü
aksiyon, indirimleri etkin yönetmek hiç olmadığı
kadar önemli.
- İç pazarın durgunluk beklentisiyle bir miktar
cazibesini yitirmesiyle dış pazarlara olan daha
ciddi açılım söz konusu olacak.
- Pop-up mağazalar gibi uygulamalar ile farklı
satış fırsatlarının değerlendirilmesi 2017’de
gündemde olacak.
- Büyüme, kârlılık ve işletme sermayesi
dengesinde etkin kategori yönetimi şart.
- Radikal iş modeli değişiklikleri 2017’de
perakendecilerin kapısını çalacak gibi görünüyor.
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41 BURDA AVM BİRİNCİ YAŞINI ÖZEL ETKİNLİKLERLE KUTLADI
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Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Kocaeli’de, Esas
Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren
alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, 1.
yaşını muhteşem bir konserle kutladı.
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Kocaeli’nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi
olan 41 Burda AVM, tüm Kocaeli halkının davetli
olduğu birbirinden özel ve keyifli etkinliklerle
1. yılını kutladı. Ateş dans şovları ve kortejle
başlayan kutlama, organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği romantik müziğin
usta yorumcusu Ümit Besen, pop-rock müziğin
renkli isimlerinden Pamela ve pop müziğin
sevilen ismi Bora Duran’ın verdiği konserin
ardından kesilen 1. yıl pastasıyla sona erdi.
Programı ünlü oyuncu-model Fatoş Kabasakal
sundu.

ayrı bir anlamı olduğunu belirterek bu güzel
organizasyon için teşekkür ettiler.

41 Burda AVM’de, 21 Ocak günü dağıtılan QR
kodlarını mobil aplikasyon üzerinden okutan
3 kişi Ümit Besen, 3 kişi Pamela ve 3 kişi ise
Bora Duran’la kuliste tanışma fırsatına sahip
oldu. Bu 3 ünlü isimle tanışma imkânına sahip
olan ziyaretçiler bugünün artık onlar için de

Kocaelililerin buluşma noktası 41 Burda AVM;
dans gösterilerinin yanı sıra Ümit Besen,
Pamela ve Bora Duran’ın en sevilen şarkılarını
seslendirdikleri muhteşem konserle tüm
ziyaretçilerine eğlenceli, sürprizli ve müzik dolu
bir gün yaşattı.

Ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra yeme-içme,
kültür-sanat ve eğlencenin de dahil olduğu
bir yaşam alanı sunan 41 Burda AVM, 1. yıl
kutlamalarında çocukları da unutmadı. Tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların
ilgiyle takip ettiği Harika Kanatlar çizgi filminin
kahramanları 1. yıl etkinlikleri kapsamında,
21-27 Ocak tarihleri arasında, 41 Burda AVM’de
çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
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MİGROS ÇALIŞMA ORTAMINI TEKNOLOJİYLE YENİDEN TASARLIYOR
“Migros size iyi gelecek” sloganıyla müşterilerine yeni hizmetler sunan Migros kendi çalışanlarına da iyi
gelen projelerle çalışma ortamını yeniden tasarlıyor. Cisco’nun sunduğu işbirliği ve iletişim çözümlerini
etkin şekilde kullanan Migros, operasyonlarında maliyet ve zamandan tasarruf ederken müşterilerine de
“kusursuz” bir alışveriş deneyimi sunuyor.
Bu sistem acil durumlarda hızlı aksiyon
alınmasına olanak sağlıyor.” dedi.

Lütfi Karagöz
Migros Ağ, İletişim ve Bilgi
Güvenliği Grup Müdürü
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Dünya teknoloji devi Cisco’nun işbirliği
çözümlerini 1000’in üzerindeki mağazasında,
şube müdürlüklerinin ve dağıtım merkezlerinin
iletişim altyapısında kullanan Migros, şirket içi
iletişimini artırıyor ve daha fazla değer üretiyor.
Türkiye’nin öncü süpermarket zincirlerinden
Migros, merkez ve mağaza altyapısında 10 yılı
aşkın süredir Cisco’nun uçtan uca tümleşik
işbirliği erişimi, LAN, WAN, kablosuz, ses, video,
güvenlik ve VPN çözümlerini kullanıyor.
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Yenilikleri takip edip uygulamakta önde gelen
kurumlardan biri olarak Migros, iletişim
altyapısını, Cisco Telepresence, Webex, Jabber
gibi işbirliği teknolojileriyle zenginleştiriyor.
Cisco çözümlerini Migros çalışanlarının
günlük hayatlarına entegre ettiklerini ve iş
yapış şekillerinde fark yarattıklarını ifade eden
Migros Ağ, İletişim ve Bilgi Güvenliği Grup
Müdürü Lütfi Karagöz, günlük iş akışlarında
zamandan tasarruf etmelerinin ve maliyetleri
azaltmalarının çalışanlarının bu teknolojileri
verimli kullanmasına bağlı olduğunu vurguladı.
Karagöz, Cisco’nun işbirliği çözümlerinin
zamanın kritik olduğu anlarda karar almalarını,
müşteri problemlerine doğru yaklaşmalarını
ve tedarik zincirinde oluşabilecek sıkıntıları
hızla çözüme ulaştırmalarını sağladığını
belirtti. Karagöz, “Migros bölge müdürleri,
mağazalardaki ürünlerin, raflardaki konumunun
doğruluğunu ve düzenini kontrol etmek için
tablet üzerinden Cisco video teknolojisini
kullanarak denetimlerini yapıyorlar. Ülkeyi bir
uçtan bir uca seyahat etmek zorunda kalmayan
bölge müdürleri bu sayede maliyetlerini azaltıyor
ve zamandan tasarruf ediyorlar. Ayrıca dağıtım
merkezlerimizdeki sevkiyat ve operasyonların
kontrolü de tablet üzerinden video ile yapılıyor.

Cisco’nun iş birliği teknolojilerinin sadece
teknik bir altyapıdan ibaret olmadığının;
insanları, diğer insanlara ve bilgiye daha hızlı
ve kolay ulaştıran bir iletişim ağı olduğunun
altını çizen Cisco Türkiye Kurumsal Pazar
Genel Müdür Yardımcısı Onur Akın sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bu ağ gerek çalışanlarınızın
gerekse müşterilerinizin mesafeden, zamandan,
kullanılan cihazlardan bağımsız olarak iletişim
kurmalarına olanak sağlıyor. Karar süreçlerini
hızlandırırken, zorlu rekabet ortamında
kurumların çevikliğini arttırıyor. Müşterilerin
ürün ve hizmetlere ulaşmak için kullandıkları
kanalları çeşitlendiriyor ve müşteri deneyimini
geliştiriyor.”
İş görüşmeleri “online” a taşındı
Migros hem operasyonel maliyetleri düşürmek
hem de çalışanlarının verimliliğini ve iş
memnuniyetini arttırmak amaçlı teknolojiyi iş
süreçlerinin bir parçası haline getiriyor. Buna
en güzel örneklerden biri video çözümleriyle
işe alımların yapılması. Türkiye’nin 70 iline
yayılmış mağaza zincirinde işe alım süreçleri, 5
bölge müdürlüğünde görev yapan İK uzmanları
tarafından gerçekleştiriyor. Mavi yakalı
personelin ön görüşmelerini video üzerinden
yaparak gereksiz seyahat masraflarını ve zaman
kaybını önlüyorlar. Örnek olarak Diyarbakır’daki
mavi yakalı personel adayı bu şehirdeki uygun
mağazadan, 5 bölge müdürlüğünden biri
olan Adana’daki İK uzmanıyla video uç cihazı
üzerinden görüşme yapıyor.

cihazlardan Cisco Jabber ile sesli ve görüntülü
görüşme yapmanın yanı sıra diğer çalışanların
uygunluk durumlarını görerek anlık mesajlaşma
da yapılabiliyor. Teknolojiyi etkin şekilde
kullanan Migros, ülke çapında ürünlerini
müşteriye sunduğu rafların belli bir düzeni ve
standardı olmasına önem veriyor. Her mağazada
sağlanması gereken raf düzenini, tabletler
üzerinden çalıştırdıkları video konferans
aracılığıyla bölge müdürleriyle paylaşıyor ve
kontrolünü sağlıyor.
Migros’ta toplantı kültürü teknolojiyle değişti
Görüntülü görüşme altyapısının
yaygınlaştırılmasıyla Migros genelinde toplantı
kültüründe de değişiklikler oldu. Migros
lokasyanlarındaki birçok toplantı odası “yüz
yüze” gerçek zamanlı etkileşim sağlayan video
uç noktalarıyla donatıldı. Şube müdürlükleriyle
haftada bir yapılan toplantılar bu altyapı
sayesinde haftada iki defa ya da ne zaman
ihtiyaç duyulursa yapılmaya başlandı. Bu kültür
değişimi iş kalitesinin artmasına ve süreçlerin
hızlanmasına olanak sağladı.

Migros, Green IT ve sosyal sorumluluk
projelerine çok önem veren ve bunu şirket
kültürünün bir parçası haline getirmeyi başarmış
bir şirket. Sunucu sanallaştırma çözümlerini
yoğun kullanmakla beraber; bulut çözümlerini
de mümkün olan her konuda değerlendiriyor.
Geleneksel kişisel bilgisayar kullanımı
yerine ince istemci (thin client) mimarisinin
yaygınlaştırılması, üretilen raporların dijital
ortamda değerlendirilmesi, görüntülü iletişim
çözümlerinin kullanılması, ülke kaynaklarının
verimli kullanılmasına, karbon emisyon oranının
İnsan kaynakları aynı zamanda görüntülü iletişim düşmesine katkı sağlıyor. Bütün bu önemli
ve web konferans çözümlerini, çalışanlara
adımlar Migros’a sosyal sorumluluk kapsamında
uzaktan eğitim vermek amacıyla da kullanıyor.
ciddi değer katmaktadır.
Planlanan her eğitim için, tüm çalışanları tek bir
merkezi lokasyonda bir araya getirmek yerine,
Önümüzdeki dönemde Migros ile beraber
her çalışanın kendi lokasyonundan eğitime
planlanan yeni projelerin başında görüntülü
katılması sağlanıyor. İş kanunu kapsamında
iletişimi tedarik zincirindeki firmalara da
zorunlu tutulan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
yaygınlaştırma planı geliyor. Tedarik zincirindeki
de çalışanlara Cisco Webex ile kısa sürede, daha
firmalar ile süreçlerin hızlandırılmasının
verimli ve masrafsız bir şekilde ulaştırılıyor.
yanı sıra, farklı firmalarla pazarlama ve satış
süreçlerinde de hız kazanarak fark yaratmak
Migros Genel Müdürlük, bölge lokasyonlar ve
amaçlanıyor.
mağaza genelinde kurulu kablosuz ağ altyapısı
ile Migros çalışanları, video uç cihazlarına
Müşterilere ulaşım kanallarından biri olan Sanal
ek olarak her Migros lokasyonunda akıllı
Market uygulaması için de Cisco’nun Jabber
telefonunu, tabletini veya kişisel bilgisayarını
Guest çözümü ile görüntülü iletişim sunulması
kendi dâhili numarası gibi kullanabiliyor; bu
da planlanan projeler arasında yer alıyor.
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PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN 2016 PERFORMANSI MASAYA YATIRILDI
Perakende sektörünün gelişimi için Türkiye genelinde farklı organizasyonlara imza atan Türkiye
Perakendeciler Federasyonu (TPF), İzmir’de Ege PERDER ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla perakende
sektörünün 2016 yılını değerlendirdi. TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, “Zor ve farklı bir yıl olarak hatırlanacak
olan 2016’yı, son 2 çeyrekte yaşanan durgunluğa rağmen, 10 yıldır olduğu gibi yine çift haneli büyümeyle
kapatıyoruz.” dedi.
Organize perakendenin en önemli halkası
olan yerel zincir marketler ve sektörün dev
üreticileri perakendenin 2016 performansını
masaya yatırarak, 2017 öngörülerini paylaştı.
Ege PERDER ev sahipliğinde İzmir Svalinn
Hotel'de gerçekleştirilen organizasyona Türkiye
Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı
Mustafa Altunbilek, Hayat Kimya Geleneksel
Kanal Satış Müdürü Murat Bayram, Coca Cola
Modern Kanal Pazarlama Grup Ürün Müdürü
Özlem Ateş, Ülker Genel Müdürü M. Emin
Atalay ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkinler konuşmacı
olarak katıldı.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TÜM KALBİMİZLE
LANETLİYORUZ"
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Organizasyonun açılış konuşmasını
gerçekleştiren Ege PERDER Yönetim Kurulu
Başkanı Vahdet Sarıkaya, Türkiye'nin kritik
bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek; "Birlik
ve beraberliğimizi bozmak için, hedef
gözetmeksizin, insanlığa sığmayacak bir şekilde
her geçen gün genç yaşlı, kadın erkek masum
insanlarımız, mehmetçiklerimiz, güvenlik
güçlerimiz katlediliyor. Birbirine daha da
kenetlenen halkımıza karşı daha da vahşileşen
terör örgütlerinin ismi ne olursa olsun, hepsini
tüm kalbimizle lanetliyoruz. Bilmeliler ki
bizleri ayrıştıramayacaklar. Ve yine bilmeliler ki
ülkemize bu acıları yaşatanlardan tek tek hesap
sorulacak. Hain saldırılarda hayatını yitiren tüm
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine,
milletimize sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza ise
acil şifalar diliyorum." dedi.
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"10'UNCU YILIMIZI DA ÇİFT HANELİ
BÜYÜYEREK KAPATIYORUZ"
Beklentilere rağmen yılın ilk 6 ayında
sektörün büyümeyle başladığını, ancak
2016'nın zor ve farklı bir yıl olarak hafızalara
kazındığını söyleyen TPF Başkanı Mustafa
Altunbilek, "Ramazan ayının hemen ardından
demokrasimize yapılan melun kalkışma hareketi
ülkemizi, tüm vatandaşlarımızı derinden etkiledi.
Bu durum genelde sakin geçen yaz sezonunu
daha da tahmin edilemez hale getirdi. Ertelenen
tatiller, kurban bayramı etkisi satışları etkiledi.
Son 2 çeyrekte olduğu gibi piyasalarda halen
dikkatli bir duruş hakim. Dönemsel etkilere daha
dayanıklı olan gıda perakendeciliği, tedbirli,
ihtiyatlı bir yaklaşımla bu yılı tamamlayacak."
dedi.
Toplantıda, yaşanan olumsuzluklara rağmen
yerel zincirlerin 10 yıldır olduğu gibi yılı yine
çift haneli büyüyerek kapatacağını belirten
Altunbilek sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ekonomimize katma değer yaratmak, daralan
piyasalardan etkilenmemek, sürdürülebilir
büyüme yakalamak adına 2016 yılında önemli
fedakarlıklarımız oldu. Geçen yıla kıyasla şube,
personel ve metrekare olarak küçüldük. Verimsiz
olan mağazalarımızı kapatarak yaşadığımız bu
küçülme, yıl başında koyduğumuz hedeflere
cirosal anlamda ulaşmamızı sağladı. Mevcut
mağazalarımızı daha etkin kullanarak 2016'yı
%10'luk bir büyümeyle kapatıyoruz. Maliyetlerin
sürekli arttığı, karlılık sağlamanın zorlaştığı,
market sayısının azaldığı sektörümüzde 2017
yılında verimlilik ve öz kaynak kullanımı ön

Mustafa Altunbilek
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Başkanı
planda olacak. Yerel zincirler olarak Türkiye
ekonomisine katma değer yaratmak için 2017
yılında da ciroda çift haneli büyüyebilmek için
var gücümüzle çalışacağız."
"YENİ BİR EKONOMİ HİKÂYESİNE
İHTİYAÇ VAR"
Perakende sektöründen 130 yöneticinin yer aldığı
organizasyonda İzmir Ekonomi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Hakan Yetkinler sektörün finans
ayağında 2016 yılının nasıl geçtiğini ve 2017 yılı
için öngörüleri paylaştı. Çift haneli enflasyon
riskinin kısa vadede tehdit olduğunu belirten
Yetkinler, karşılaşılacak diğer tehditleri çift haneli
işsizlik, resesyon, yapısal cari açık, azalan büyüme
hızı, ürken yabancı sermaye olarak sıraladı.
Hakan Yetkinler, 2023 ve 2017 için yeni bir
ekonomi hikayesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Katılımcılara önümüzdeki dönem için döviz
cinsinden borçlanmamaları gerektiğini söyleyen
Yetkinler; "Döviz satın almanız gerekiyorsa doları
tercih edin. Gelir ve nakit akışınıza bağlı olarak
harcama yapın. 2017 başta olmak üzere yatırım
kararlarınızı gözden geçirerek getirisi düşük ya
da ciddi belirsizlikler içeren yatırımları öteleyin."
dedi. Hakan Yetkinler gelecek dönem fırsatlarını
ise düşük petrol fiyatları, cari açıkta geçici
iyileşme, dengelenen döviz kuru, devam eden alt
yapı yatırımları olarak sıraladı.
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EKOLOJİK PAZAR, 41 BURDA AVM’DE AÇILDI
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Esas 41 Burda AVM, İzmitlilerin organik sertifikalı sağlıklı gıdalara en
kısa yoldan, uygun fiyatla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesi için %100
Ekolojik Pazar’ı kurdu. İzmit Belediyesi ve 41 Burda AVM ortaklığında,
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kocaeli Ekolojik
Yaşam Derneği (KEYAD) destek ve danışmanlığında hayata geçirilen
%100 Ekolojik Pazar; gıdadan tekstile kadar sunduğu birbirinden farklı
ürün seçenekleriyle büyük beğeni topladı.
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İzmit Belediyesi ve 41 Burda AVM
ortaklığında, Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği ve Kocaeli Ekolojik
Yaşam Derneği (KEYAD) destek ve
danışmanlığında yürütülen %100 Ekolojik
Pazar; Esas 41 Burda AVM’de açıldı. Bolu,
Düzce, Sakarya, Yalova ve Kocaeli illerinin ilk
ve tek organik pazarı olma özelliğini de taşıyan
%100 Ekolojik Pazar; açılışın ilk gününde
büyük ilgi gördü.
%100 Ekolojik Pazar’da tüm çeşitleriyle
taze sebze ve meyvelerin yanı sıra; süt ve et
ürünleri, bakliyat ve kuruyemiş gibi birçok
ürün, İzmit halkının beğenisine sunuluyor.
%100 Ekolojik Pazar ziyaretçilerine ayrıca;
ücretsiz otopark, yeme içme ve sosyalleşme

imkânı da sağlıyor. Üreticiden tüketiciye
organik ürünler sunmayı hedefleyen %100
Ekolojik Pazar; 41 Burda AVM’de her
cumartesi günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında
izmitlilerle bir araya geliyor.
%100 Ekolojik Pazar’daki ürünler; satışa
sunulmadan önce İzmit Belediyesi ve Buğday
Derneği tarafından denetleniyor. İl ve İlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
tarafından rutin olarak denetlenmekte
olan %100 Ekolojik Pazar’da yer alan tüm
ürünler kayıt altına alınarak; sertifikaları,
alıma dair mali belgeleri, etiketleri, işletme
gıda kayıt numaraları kontrol ediliyor. Tüm
bu denetimler tüketicilere güven duygusu
sunuyor.
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FORUM AYDIN’DA GRİPİN’E YOĞUN İLGİ!
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Sevilen şarkılarıyla herkesin beğenisini kazanan ünlü rock müzik grubu
Gripin, Forum Aydın’da verdiği mini konserde şarkılarını aydınlılar için
seslendirdi.
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Aydın'ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum
Aydın, müzik ve eğlence dolu bir etkinliğe ev
sahipliği yaptı. Sevilen şarkılarıyla herkesin
beğenisini kazanan ünlü rock müzik grubu
Gripin, Aydınlı sevenleriyle bir araya geldi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
üstlendiği etkinlikte yoğun bir ilgiyle karşılaşan
Gripin, 7’den 70’e herkesin beğenisini toplayan
şarkılarını Forum Aydın ziyaretçileri için akustik
olarak seslendirdi.
Güzel havayı değerlendiren aydınlılar, akustik
mini konserin ardından düzenlenen imza
etkinliği ile bol bol fotoğraf çektirip, imzalı
Gripin fotoğraflarının da sahibi oldular.
Forum Aydın, düzenlediği etkinliklerle bölgenin
nabzını tutmaya devam ediyor.
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Yonca AKÖZER
Alkaş Genel Müdürü
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Alkaş hakkında bilgi verir misiniz?
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Alkaş, 1997 yılında hem perakende hem de
gayrimenkul sektörünün en önemli isimlerinden
biri olarak kabul edilen Avi Alkaş tarafından
kuruldu. Özetle, kuruluş amacı alışveriş merkezi ve
perakende sektörüne proje geliştirme, kiralama ve
yönetim konularında hizmet vermekti. Şirketimizin
kilometre taşlarından en önemlilerinden biri, ocak
2007’de, Avi Alkaş’ın JLL Türkiye’de ülke başkanı
olmasıdır. Bu değişimle kiralama ve yönetim
hizmetleri fonksiyonu JLL Türkiye’ye devredildi.
2010 yılında “Hizmetlerin Sinerjisi” mottosuyla
yenilendik ve hizmet alanlarımızı genişlettik. Şu
anda perakende ve gayrimenkul sektörüne fuarcılık,
sponsorluk, etkinlik ve danışmanlık alanlarında
hizmet veriyoruz. Tüm ekibimiz için “Hizmetlerin
Sinerjisi” anlayışı son derece önemli. Bunun aslında
nasıl bir anlam taşıdığını özetlemeye çalışırsam
şunları söylemem mümkün:
Alkaş olarak perakende ve gayrimenkul alanında
“global network içinde yer almaları” konusunda
müşterilerimize güçlü platformlara erişim fırsatı
sunuyoruz. Türkiye temsilcisi olduğumuz ve

“Türkiye’nin gücünü ve yatırım istikrarını, MIPIM’de yabancı
yatırımcıya daha güçlü anlatabilmek için çalışıyoruz.”
alanlarında dünyanın en büyükleri olarak kabul
gören MIPIM ve MAPIC fuarlarıyla “dünyaya
açılma desteği” veriyoruz. Ayrıca, odağımıza
perakende, alışveriş merkezleri ve onlara hizmet
veren firmaları alarak, sektörü bir araya getiren
organizasyonları tüm içeriğiyle üstleniyoruz.
Etkinliklerimizle, müşterilerimizin pazarlama
faaliyetlerini güçlendirirken, aralarında güçlü
bir sinerji yaratan projeler geliştiriyoruz. Ayrıca,
derneklerde aldığımız görevlerle sektörün
gelişmesine katkıda bulunmayı ve firmaların
ulusal başarılarının küresel platformlara taşınması
anlayışıyla çalışıyoruz.
MIPIM’de bu sene nasıl yenilikler var? Bu
yeniliklerin sağlayacağı faydalar neler olacak?
MIPIM bu yıl “Yeni Düzen” temasıyla düzenleniyor.
Bu tema ile 100’ün üzerinde oturum düzenlenecek.
MIPIM’i ziyaret eden 23 binden fazla ziyaretçi,
düzenlenen bu oturumlarla trendler ile ilgili son
bilgilere sahip olacak.
Yeni Çevre, Yeni Oyuncular, Yeni İş Şekilleri, Yeni
Düzen içerikleriyle birçok oturum gerçekleşecek.
Ayrıca, yapay zeka, 3D baskı sistemi, Big Data’dan

Smart Data’ya geçiş, yeni teknolojilerle gayrimenkul
sektörüne giren yeni oyuncular gibi son derece
önemli konu başlıkları da yine uzman isimler
tarafından anlatılırken tartışmaya da açılacak.
MIPIM’in bu yılki keynote konuşmacısı dünyanın
önde gelen küresel stratejistlerinden biri olarak
kabul gören ve en çok satan yazarlar arasında yer
alan Parag Khanna. MIPIM’e özel “Bağlantı ve
Coğrafya Küresel Meselelerin Geleceğini Nasıl
Etkiliyor?” başlıklı konuşmasının katılımcılar
açısından ufuk açıcı olacağını düşünüyoruz.
3,5 gün boyunca birçok etkinliğe sahne olacak
MIPIM’de Kadınlara Özel “Women Networking”
Kokteyli ve MIPIM Şehir Yatırım Forumu
etkinlikleri olacak. 2003 yılında Tokyo’da başlayan
ve şu anda 900 şehirde düzenlenen PechaKucha
etkinliği MIPIM’de de düzenlenecek. PechaKucha
etkinliği ile genç tasarımcıların, çalışmaları 20
saniyede 20 fotoğraf ile katılımcılara gösterilecek ve
network ortamı yaratılacak.
MIPIM katılımcılarının büyük bir heyecanla
beklediği bir diğer etkinlik ise MIPIM RE-Invest
Zirvesi. Zirveye 20 ülkeden 51 yatırımcı lider
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Ayrıca, belirtmek gerekiyor ki, tüm bunlar, MIPIM
2017 için düzenlenen etkinliklerden sadece birkaçı.
Etkinlik sayısının 150’yi bulacağı MIPIM 2017’de
otelcilik ve turizm, sağlık, lojistik gibi sektörlere
özel yemek ve networking organizasyonları da
düzenlenecek.
Bir MIPIM klasiği olarak ödül töreninde bu yıl
da yine gayrimenkulün en iyileri belirlenecek.
Kategoriler ise; En İyi Ofis & İş Geliştirme, En İyi
Yenilenmiş Bina, En İyi Konut Geliştirme, En İyi
Alışveriş Merkezi, En İyi Endüstriyel & Lojistik
Gelişim, Geleceğin En İyi Projesi, Geleceğin En
İyi Mega Projesi, En İyi Otel & Turizm Tesisi,
En İyi Akıllı Yeşil Bina, En İyi Kentsel Dönüşüm
Projesi, En İyi Sağlık Geliştirme ve Ziyaretçi Seçimi
Ödülü olarak belirlenmiş durumda. Bu sene de
MIPIM Ödülleri’ne Türkiye’den çok yoğun başvuru
oldu. Finalistler Ocak sonunda belirlenecek.
Projelerimizin finalist olmalarını gönülden
diliyorum.
Ayrıca, MIPIM 19 bin metrekarelik alanda
düzenleneceğini ve önemli alt sektörler için de
pavilyonlar oluşturduğunu belirtmek gerekiyor.
İnovasyon Forumu, Lojistik ve Endüstri Pavilyonu,
Otel Turizm ve Eğlence Pavilyonu ve sağlık
sektörleri dikkat çekenler arasında yer alıyor.
MIPIM, gayrimenkul şirketleri ve mimarlar
kadar şehirlerin temsiliyetinde de ön plana
çıkıyor. Bu sene de Türkiye’den yoğun bir katılım
olacak mı?

bu yıl fuara stantla katılacak şehirler arasında
yer alıyor. Ayrıca, MIPIM 2016’da olduğu gibi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret
Odası’nın katkılarıyla, İstanbul Çadırı’yla fuarda
yer alacak. Beyoğlu İş Adamları Grubu (BIG)’in
de 2016’daki gibi MIPIM’e katılıyor. Bu yıl kuruluş
olarak İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)
ve turkishceramics de fuarda yer alacak. Avcı
Architects, Çelen Grubu, Efekta Mimarlık, Esas
Gayrimenkul, İGA Havalimanı, Lal Gayrimenkul
Değerleme A.Ş., ProPlan Proje Yönetim ve
Danışmanlık, Sabri Paşayiğit Architects, Satya
Construction, Tabanlıoğlu Mimarlık ve TSKB
Gayrimenkul Değerleme A.Ş. de stant ile yer alan
firmalar.
Türkiye adına Resmi Açılış Partisi, Yatırımcı
Yemeği, Türkiye’ye Özel Ana Oturum ile
şehirlerimizi, Türk firmalarımızı yabancı
yatırımcılar ile bir araya getireceğimiz etkinlikler
ile Türkiye’yi uluslararası platformda bir kez daha
ama daha da güçlü bir şek ilde ön plana çıkarmayı
hedeflemekteyiz. Özel firmalarımızın da davetlilere
özel yemekleri olacak. Esas Gayrimenkul ve İGA
Havalimanı’nın yabancı ve Türk katılımcılara
yönelik özel yemekleri olacak.
Bu yıl, şehirlerimiz, ilçelerimiz ve firmalarımızın bir
arada olduğu fuara katılım gösteren yatırımcılara
dağıtılacak bir dergi hazırlıyoruz. Bu dergi ile
şehirlerimiz ve ilçelerimizin projelerini tanıtan
ve genel bilgilerin yer alacağı söyleşilere ve özel
firmalarımızın proje tanıtımlarına yer vereceğiz. Bu
arada 2015 yılında olduğu gibi bu yıl da Türkiye’ye
özel kiralanan uçakla MIPIM’in gerçekleştirildiği
Fransa Cannes’a gideceğimizi belirtmek isterim.
MIPIM 2016 nasıl geçmişti? Hedeflere uygun
olarak tamamlandığı ifade edilebilir mi?

Gayrimenkul sektörünün dünya liderlerini
ağırlayan MIPIM Fuarı’na, 2016 yılında 90 ülkeden
Evet. Şehirlerimiz büyük bir dönüşüm ve buna bağlı 5.300 yatırımcı ve 23.500 ziyaretçi katılım gösterdi.
olarak yatırım atağı içindeler. Onların kendilerini
Ayrıca MIPIM’de günde 1 milyon kartvizit alışverişi
en iyi anlatacağı ve uluslararası yatırımcıyı
yapıldı ve bir bu kadar önemlisi, fuar 500 milyon
şehirlerine çekeceği en önemli platform MIPIM. Bu, dolarlık yatırım ödeneğine ev sahipliği yaptı.
sadece bizim tespitimiz değil. Katılım göstergeleri,
aldığımız talepler şehirlerimizde de bu yönde bir
Türkiye ise yine bir klasik olarak her yıl giderek
algının oluştuğunu gösteriyor.
Bu yıl fuara 18 – 20 şehir temsiliyetiyle katılmayı
planlıyoruz. MIPIM, sadece gayrimenkul ve
mimarlık şirketlerinin değil, yıldızının parlaklığını
korumaya kararlı dünya şehirlerinin de uzun
yıllardır katıldığı bir fuar. 2016’da Türkiye’den 15
şehir yer almıştı. Gelecek yıllarda bu sayının daha
da artacağını ifade etmek mümkün.
Türkiye, bu yıl MIPIM’de nasıl temsil edilecek?
Türkiye, MIPIM’e her yıl olduğu gibi iddiasını daha
da yükselterek gidiyor. Türkiye’ye ait stant alanını
1.700 metrekareden 2.000 metrekareye çıkarmayı
ve MIPIM’e 850’ye yakın Türk gayrimenkul
sektörü temsilcisiyle katılmayı hedefliyoruz.
Antalya, Balıkesir, İstanbul, Hatay ve Kocaeli

artan bir ilgi ve katılımla bu fuarda yerini buldu.
Bakanlıklarımızın, ticaret odalarımızın, sektör
derneklerinin, basın mensuplarının ve gayrimenkul
sektörümüzün öncü kuruluşlarının yoğun ilgisiyle
Türkiye, 2013’ten bu yana 120’nin üzerinde
protokol, 200’ü aşkın basın mensubu ile MIPIM’e
katılmıştır ve etkinliğin katılım istatistiklerine göre
ilk 10 ülke arasında yer alıyor.
MIPIM 2016’da Türkiye, 1.700 m2 alanda temsil
edildi. 685 m2 İstanbul Çadırı, Balıkesir, Bursa,
Hatay, Kocaeli ve Ordu’nun temsil edildiği Türkiye
Pavilyonu, Antalya ve Konya şehirlerinin yer aldığı
fuar alanı, Türkiye temsiliyetinin sadece bir kısmını
oluşturdu. Ayrıca, MIPIM 2016’ya Eski Çevre
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Güldemet
Sarı’nın da katılımları ile Türkiye’den 250 firma, 820
Türk gayrimenkul sektör temsilcisi, 30’un üzerinde
protokol, 67 basın mensubu katıldı.
MIPIM 2016’da, Türk gayrimenkul sektörü ve
şehirlerimiz toplamda 3,345 birebir görüşme
gerçekleştirerek gelecekteki uluslararası iş
bağlantılarının temellerini oluşturdu. MIPIM
2016’da Türkiye’ye özel ana oturumda Türkiye’nin
mega projeleri mimarların gözünden uluslararası
katılımcıya anlatılmış ve oldukça büyük bir ilgiyle
izlendi.
Son olarak MIPIM ve ALKAŞ olarak hedefleriniz
nelerdir?
MIPIM, gayrimenkul sektörünün en büyük ve en
önemli fuarı . Ve bu konumunu sürekli perçinliyor.
Biz de Alkaş ekibi olarak bu fuarda Türkiye
temsiliyetini giderek daha da yükselen bir iddiayla
anlatıyoruz. Ve anlatmaya devam edeceğiz. Her yıl
yükselen rakamlar, giderek yükseltmeye çalıştığımız
Türkiye iddiasının somut örneklerinden biridir.
Daha açık bir deyişle Alkaş ekibi olarak Türkiye’nin
gayrimenkul sektöründe yarattığı fırsatları
uluslararası platforma doğru ve güçlü bir şekilde
anlatmaya hep devam edeceğiz. Bu yolla gelecekteki
uluslararası yatırımların ve işbirliklerinin ilk
tohumlarını attığımıza ve atacağımıza olan
inancımız tam. Ayrıca Türkiye şehirlerinin de
gelecekte dünya arenasında yatırımın yıldız şehirleri
olarak anılacağına inanıyoruz.
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katılacak. Liderler sektörün güncel sorunlarını
tartışarak çözüm üretecekler. “Mayor’s Think
Thank” ise dünya çapında etkili 60 belediye
başkanını bir araya getirecek. “Occupier’s Zirvesi”
de dünyanın gayrimenkul profesyonellerini
kahvaltıda buluşturarak yeni ve küresel iş
olanaklarının gelişmesini sağlayacak.
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TEKNOSA CES’TE TEKNOLOJİ DEVLERİYLE BULUŞTU
Las Vegas’ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES)
katılan TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2017 yılında
teknolojinin gündeminin yine çok yoğun olacağını söyledi.
Hayatın farklı alanlarına dokunan yepyeni ürünleri yeni yılda
tüm satış kanallarından Türkiye ile buluşturacaklarını belirtti.
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Bülent Gürcan
TeknoSA Genel Müdürü

46

Las Vegas Nevada’da bu yıl 50’ncisi düzenlenen
dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı
CES’te dünya markalarının temsilcileriyle bir
araya gelen TeknoSA Genel Müdürü Bülent
Gürcan, 2017’de teknoloji gündeminin çok yoğun
olacağını söyledi.
Pek çok markanın 2017’de yepyeni ürünler
piyasaya süreceğini belirten Gürcan, “Hayatın
farklı alanlarında yeni ürünler görmeye
devam edeceğiz. Biz de TeknoSA olarak, hem
teknoloji ürünlerindeki gelişmelerin yaratacağı
hareketlilik hem de yenilikçi hizmetlerimiz ve
uygulamalarımızla değer yaratmaya devam
edeceğiz. Pek çok markanın yepyeni ürünlerini
yeni yılda tüm satış kanallarından Türkiye ile
buluşturacağız. 2017’de teknolojide tek adres yine
TeknoSA olacak.” dedi.

Boo-Keun Yoon
Samsung Electronics CEO’su

Hans Carpels
Euronics Yönetim Kurulu Başkanı
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FORUM ÇAMLIK’TAN GENÇ MÜHENDİSE SUPERB HEDİYE!

Düzenlediği kampanyalarla kazandırmaya devam
eden Forum Çamlık’ta 21 Ocak Cumartesi günü
gerçekleştirilen çekiliş organizasyonuyla Skoda
Superb kazanan talihli belli oldu. Aynı gün içinde
toplamda 125 TL ve üzeri alışveriş yapan Forum
Çamlık misafirlerinin noter huzurunda yaptığı
çekilişte denizlililer, Skoda Superb’nin yeni
sahibini belirledi.
Zemin katta gerçekleştirilen organizasyonda,
Uğur Ünal’ın sunumu ve çekilişi yapan
denizlililerin heyecanı etkinliğin renkli
görüntülere sahne olmasını sağladı. Çekiliş
sonucunda, Buldanlı Harun Altuntop, Skoda
Superb Active 1,4 TSI 125, 2016 model otomobil
kazandı. Ziraat mühendisliği bölümünden yeni
mezun olan Harun Altuntop, çekiliş sonucu araba
kazandığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.
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FORUMCAMLIK

Denizli’nin yaşam merkezi Forum Çamlık’ın düzenlediği araba kampanyasının
talihlisi belli oldu. 21 Ocak Cumartesi günü yapılan çekilişte Buldanlı genç ziraat
mühendisi Harun Altuntop Skoda Superb’yi kazandı.
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FORUM ÇAMLIK’TA GRİPİN RÜZGARI!
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FORUMCAMLIK
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Denizli’nin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Çamlık, gençlerin favori
gruplarından Gripin’i ağırladı. 28 Ocak Cumartesi günü mini bir konser veren
rock müziğin başarılı temsilcisi Gripin, en sevilen şarkılarını denizlililer için
seslendirdi.

Şehrin buluşma noktası Forum Çamlık, müzik ve
eğlence dolu bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.
Gençlerin en sevdiği rock gruplarından Gripin,
28 Ocak Cumartesi günü verdikleri mini konserle
Forum Çamlık ziyaretçilerini coşturdu.
Denizlililerin büyük ilgi gösterdiği konserde,
izleyiciler grubun tüm şarkılarına eşlik etti.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
üstlendiği mini konserin ardından, Facebook
üzerinden düzenlenen yarışmayı kazanan
üç şanslı hayran, Gripin üyeleriyle bir araya
geldi. Genç müzikseverlerin grup üyeleriyle
tanışmaktan dolayı çok heyecanlı oldukları
dikkat çekti.
Gençlerin yoğun katılımıyla düzenlenen imza
seremonisinde de Gripin üyeleri hayranlarıyla bol
bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.
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FLO’DAN %26 SATIŞ ARTIŞI

FLO Mağazacılık 2017 yılına hızlı giriş yaptı. Şirketin ocak ayının ilk 10 gününde satış performansı, geçtiğimiz
seneye göre %26 düzeyinde arttı. Kış ve yoğun kar yağışının da etkisiyle bu dönemde en çok kışlık botlar
ve kalın tabanlı kışlık ayakkabılar ilgi gördü.
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Burak Övünç
Flo Mağazacılık CEO’su

50

Türkiye’de 50 yıllık deneyimiyle, ayakkabı
perakende sektörünün lideri olan Flo
Mağazacılık, ocak ayının ilk 10 gününde
satış performansını %26 düzeyinde arttırdı.
Düzenlenen kampanyaların etkisinin yanı
sıra Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun
kar yağışıyla birlikte özellikle kışlık bot ve
ayakkabılarda satışlar yüksek miktarda artış
gösterdi. Markanın bot satışları bir önceki yılın
ocak ayına göre %34 düzeyinde artarken, kışlık
ayakkabılardaysa %17 oranında artış kaydedildi.
Kışlık botları ise outdoor ürünler ve kışlık
ayakkabılar takip etti.
İndirim sezonuna ek olarak yapılan
kampanyaların da satışa olumlu etkisi olduğunu
belirten Flo Mağazacılık CEO’su Burak Övünç
elde edilen rakamların, 2017 yılı için son derece
umut verici olduğunu söyledi. Flo Mağazacılık’ın
son yıllarda sergilediği yıllık %30 büyüme
grafiğini 2017 yılında da sürdüreceklerini
kaydeden CEO Burak Övünç açacakları yeni

mağazalarla Türkiye’nin her noktasına ulaşmaya
devam edeceklerini söyledi.
Övünç sözlerini şöyle sürdürdü: “Göstergeler
ne olursa olsun, önce ülkemize sonra da
kendimize güveniyoruz ve hızla büyümeye
devam ediyoruz. Flo Mağazacılık olarak, bu
yıl içerisinde yurt içinde 40, yurt dışında da
45 olmak üzere toplam 85 tane yeni mağaza
açacağız. Yine Türkiye’deki bir diğer perakende
markamız Sport in Street mağazalarımız ise
2017 yılı sonunda 100 mağazaya ulaşacak.
Avrupa pazarında ise gücümüze güç katan
Reno markasıyla 500’ün üzerinde mağazamız
var, büyümeye devam edeceğiz. Lumberjack
markamızla da ayakkabı satışı konusunda
iddiamızı sürdüreceğiz. 2017 yılı sonunda
Lumberjack’in bağlı olduğu Brand Park ile
İtalya’nın yanı sıra Fransa, İspanya, Yunanistan
ve diğer Avrupa ülkelerinde yaklaşık 2
milyon çift ayakkabı satışı gerçekleştirmeyi
öngörüyoruz.”
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PİNHANİ DİYARBAKIRLI SEVENLERİYLE BULUŞTU

Yönetimi Inside Danışmanlık tarafından
yürütülen Diyarbakır’ın ve bölgenin en büyük
AVM’si olarak hayata geçen Forum Diyarbakır
AVM, sosyal-kültürel etkinlikleri, eğlence
alanları ve keyifli alışveriş olanaklarıyla sadece
Diyarbakır’ın değil tüm bölgenin yaşam merkezi
oldu.
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Forum Diyarbakır AVM, düzenlediği
etkinliklerle de bölgenin nabzını tutuyor. 7
Ocak’ta düzenlenen Pinhani imza günü ve mini
konser etkinliğinde ziyaretçiler, unutulmaz bir
müzik ziyafeti yaşadı. Organizasyonu Farkındalık
Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte
Pinhani hayranları, şarkılara eşlik edip grup
üyeleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.
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GÜNAYDIN DUBAI’DE KAPILARINI AÇTI!
Türkiye’nin et konusundaki en iddialı restoranı Günaydın, Dubai’deki
ilk restoranını butikleri ve uluslararası restoranlarıyla ünlü Souk Al
Bahar’ın merkezinde açtı.
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Türkiye’de 40’ı aşkın restoranıyla etin en güvenilir
adresi olan Günaydın, yurt dışı yatırımlarına
Dubai ile devam ediyor. Yıllardır süregelen
uzmanlığıyla Türkiye’de et severlerin ilk tercihi
olan Günaydın, Dubai’deki ilk restoranını Souk
Al Bahar’da açtı.
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Yüksek kaliteli et seçenekleriyle konuklarını
ağırlayan Günaydın Dubai, özel kebapları,
dinlendirilmiş biftekleri ve kebap seçeneklerinin
yanı sıra Türkiye’ye özgü zengin ve otantik
lezzetlerden oluşan geniş bir menü sunuyor.
Menüde ayrıca geleneksel köfte, döner ve en iyi
kalite etle hazırlanan ev yapımı burgerler de yer
alıyor. Menü, lahmacun, adana ve fıstıklı kebap
gibi geleneksel lezzetlerinin yanında künefe,
katmer ve baklava gibi tatlı seçenekleriyle de
dikkat çekiyor.
Otantik hissi yaratmak için Türk kahvesi
öğütücülerinden mermer zemine ve Türk
mezelerinin sergilendiği açık mutfak konseptine
kadar her detayın düşünüldüğü restoran, içeride
124, dışarıda 88 kişilik oturma kapasitesiyle

toplam 800 metrekarelik bir alanda hizmet
veriyor. Konuklar, açık mutfak sayesinde
etlerinin pişirilme aşamalarının yanı sıra sıcak
ve soğuk mezelerin nasıl hazırlandığını görme
imkânı da buluyorlar.
51 yıl önce İstanbul’un Bostancı semtinde
küçük bir kasap dükkânı olarak faaliyete
başlayan Günaydın, o günden bu yana
Türkiye’de et konusundaki liderliğini koruyor.
Günaydın’ın kurucu ortağı Cüneyt Asan,
steakhouse restoran konseptinin modern
bir ortamda en kaliteli eti sunma hayali
ile başladığını belirtiyor. “Etin Profesörü”
olarak anılan Asan, “Dubai’de en iyi kalitede
et ile yapılan lezzetlerimizle misafirlerimizi
şaşırtacak ve ete doymak isteyenlerin
iştahlarını dindireceğiz.” diyerek açılış için
duydukları heyecanı vurguladı.
Burj Khalifa ve Dubai Fountain manzarasına
hâkim konumu ile Günaydın Dubai, öğlen
12.00 itibarıyla öğle yemeği servisine başlıyor
ve gece 24.00’e kadar hizmet veriyor.
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EKİCİ İLE SEVGİLİLER GÜNÜ ROMANTİZMİNİ GÜNÜN HER SAATİNDE YAŞAYIN!
Kendine has lezzetini yarım asırlık deneyiminden alan peynir uzmanı Ekici, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde
âşıklara birbirinden lezzetli ve pratik seçenekler sunuyor.
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Fırından yeni çıkmış, dumanı üzerinde tüten mis
kokulu vanilyalı bir kurabiye eşliğinde yaşanan
romantizme hangi sevgili hayır diyebilir? Lezzetli
peynir çeşitleriyle pratik tarifler sunan Ekici,
çiftleri enfes vanilyalı kurabiyeler eşliğinde aşk
dolu bir molaya davet ediyor.
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Yarım asırlık deneyimiyle tüketicilerin
damaklarını şenlendiren Ekici, Sevgililer
Günü’ne zengin kahvaltı sofrasıyla başlayan
âşıklara, günün diğer saatleri için de peynirli
lezzetler sunuyor. Ekici, peynirin sadece kahvaltı
sofralarının vazgeçilmezi olmadığını kanıtlayacak
alternatiflerle 14 Şubat romantizmine dâhil
olacak.
Yıllardır kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi Ekici,
20’den fazla peynir çeşidiyle tüketicilere farklı
seçenekler sunmaya devam ediyor. Ekici’nin
pratik ve birbirinden lezzetli tariflerine http://
www.ekicipeynir.com/tr/tarifler adresinden
ulaşabilirsiniz.
Ekici Peynir lezzetleriyle sevgilinize ellerinizle
hazırlayacağınız, mis kokulu bir kurabiye tarifi:

KALPLİ VANİLYA AROMALI KURABİYE
(4 kişilik)
Malzemeler
2,5 su bardağı un
220 gr Ekici Tereyağı
2/3 su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta akı
1/2 çay kaşığı vanilya
Üzeri için;
200 gr Ekici Labne Peyniri
2 yemek kaşığı pudra şekeri
150 gr beyaz kuvertür (eritilmiş)
100 gr Hindistan cevizi rendesi
Yapılışı
Bir karıştırma kabına Ekici Tereyağı ve pudra
şekeri alın ve iyice yoğurun.
Unu ve vanilyayı ilave edip yoğurmaya devam
edin.
Yumurta akını da ilave edip yoğurun, çok sert

olmayan bir hamur elde edin.
Yoğurduğunuz hamuru buzdolabında 30 dakika
dinlendirin.
Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgâha alın.
Merdane yardımıyla yarım santim inceliğinde
açın ve kalp şeklindeki kurabiye kalıpları ile
kesin.
Kalp şeklindeki hamurları fırın kabına
yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında
üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika
pişirin.
Pişmiş kurabiyeleri fırından çıkararak
soğumaları için bekletin.
Bir kâsede Ekici Labne Peyniri ve pudra
şekerini iyice karıştırın.
Soğumuş olan kurabiye kalplerin yarısının
üzerine kaşık yardımıyla labneli karışımdan
koyun. Hindistan cevizi serpin.
Eritmiş olduğunuz beyaz çikolatayı kalplerin
diğer yarısına fırça yardımıyla sürün.
Çikolata sertleşince servis edin.
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“ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ”İN GALASI LOVELET OUTLET’TE

“Çalgı Çengi İkimiz” filminin Samsun galası,
Lovelet Outlet Cinejoy Sinemaları’nda filmin
başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet
Kural’ın katılımıyla gerçekleşti.
Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı “Çalgı
Çengi İkimiz” filmine gösterilen yoğun ilgiden
memnun olduğunu dile getiren sempatik ikili,
filmin üçüncüsünü de çekmeyi düşündüklerini
söyledi.
Hayranları, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile
hem sohbet etme hem de bol bol selfie çekme
fırsatı buldular. Samsun’a ilk defa geldiğini
söyleyen Ahmet Kural, Samsun halkının
filmlerine yoğun ilgi gösterdiğini ve bu sebepten
dolayı gala için Samsun Lovelet Cinejoy
Sinemaları’nı tercih ettiklerini dile getirdi.

ÇOCUKLAR “ELİF’İN DÜŞLERİ” MÜZİKALİYLE DOYASIYA EĞLENDİ
TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi filmi
Elif ’in Düşleri, müzikal haliyle Lovelet Outlet’te
çocuklarla buluştu.

Karadeniz’in en büyük outlet alışveriş merkezi
olan Lovelet Outlet, yaptığı etkinlikler ve dört
mevsim outlet olma özelliğiyle Karadeniz
halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.
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Hayal dünyasında meyve ve sebzelerle konuşarak,
çocukların onları tanıyıp faydalarını eğlenerek
öğrenmelerini sağlayan Elif ve sevimli arkadaşı
Püsküllü; özel dekor kurulan sahnedeki 3 seanslık
profesyonel gösterileriyle, miniklere unutulmaz
bir eğlence yaşattı.
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METRO TOPTANCI MARKET TÜRKİYE YATIRIMLARINA
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan,
2016 yılında tüm olumsuzluklara karşın büyümeye devam ettiklerini
belirterek, bu yıl da yeni mağaza yatırımları olacağını açıkladı.
HORECA dağıtım noktaları da devreye alınacak.
Ayağa sevkiyat hizmeti verilecek bu depolar ve
mağazalarla farklı bölgelerdeki profesyonellerin
bulundukları yerlere sevkiyat yapılacak.
Sürdürülebilir tarım ve balıkçılık projelerine
devam edilirken, diğer taraftan farklı hayvan
ırklarının Türkiye’ye getirilmesini öngören yeni
hayvancılık projesi başlatılacak.
Metro Toptancı Market müşterilerinin yanında
Zor dönemde müşterilerinin hayatını
kolaylaştırmak için özel projeler de hayata
geçirdiklerini vurgulayan Genel Müdür Kubilay
Özerkan, iş birliği içinde bulundukları bankalarla
müşterilerini finansal anlamda rahatlatacak özel
ödeme çözümleri sunduklarını söyledi.
En vazgeçilmez yemeklerin arkasında “Kolay
Vazgeçmeyenler” var
Metro Toptancı Market’in sunduğu ürünlerin
ve hizmetlerin ardındaki mücadele, emek ve
fedakârlığı konu alan yeni reklam kampanyası
“Kolay Vazgeçmeyenler”, şirketin Türkiye’ye
duyduğu güven ve inancın bir yansıması olarak
karşımıza çıkıyor.
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Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market Genel Müdürü
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Metro Toptancı Market, “Gastronomi
keşif merkezi” olarak faaliyet gösteren
Gastronometro’da düzenlediği basın toplantısında
2016 yılına ilişkin değerlendirmelerde
bulunurken, 2017 hedeflerini ve yeni projelerini
aktardı. “Kolay Vazgeçmeyenler” adlı yeni
reklam kampanyasının da hikâyesinin aktarıldığı
toplantıda, reklam filmi katılımcıların büyük
beğenisini kazandı.
Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay
Özerkan, 2016 yılının kontrol edilemeyen
faktörlerin sosyal ve iş hayatını etkilediği bir yıl
olduğunu belirterek, “Yaşanan olaylardan hem
HORECA hem de perakende sektörü olumsuz
etkilendi. Bizim bu zorlukları aşmamızda,
stratejik yaklaşımımız ve öngörülerimiz yardımcı
oldu. Her zaman Türkiye’ye inancımızın tam
olduğunun, ülkemize yatırım yapmaya devam
edeceğimizin altını çizdik. Mağaza sayımızı ve
operasyon sahalarımızı genişleterek büyüme

isteğine sahip olduğumuzu her defasında
vurguladık.
Nitekim yıl içinde toplam 15 milyon euro
yatırımla Antalya Konyaaltı, Fethiye ve Ayvalık’ta
açtığımız 3 yeni mağaza ve Antalya Konyaaltı
mağazamızın altında devreye aldığımız
HORECA dağıtım noktası yatırımıyla da bunu
teyit ettik. 2016 yılını hedeflerimize ulaşarak
kapattık.” şeklinde konuştu.
Özerkan: “2017 yılında yeni yatırımlar ve
mağazalarla büyümemizi sürdüreceğiz.”
“27 yıldır Türkiye’ye yaptığımız yatırımlara, daha
nice 27 yıllar devam edeceğimizin bilinciyle
planlamalarımızı yapıyoruz.” diyen Özerkan,
2017 yılında da yatırımlara devam edileceğini
açıkladı. Metro Toptancı Market, bu yıl İstanbul
Kartal’da yeni bir mağazayı hizmete sokacak.
Hayata geçecek mağazanın yanı sıra yeni

Fatih Kızılgök’ün yönettiği ve Tayanç Ayaydın’ın
seslendirdiği filmler; tarladan ve balıkçı
ağlarından sofraya uzanan süreçte üreticilerin
ve gastronomi profesyonellerinin, Metro ile
birlikte ürünü son tüketiciye en iyi ve lezzetli
şekilde ulaştırmalarının arkasında yatan azmin
ve özverili çalışmanın hikâyesini anlatıyor.
Medina Turgul DDB tarafından hayata geçirilen
“Kolay Vazgeçmeyenler” kampanyasının reklam
filmlerinde “Vazgeçilmez lezzetlerin arkasında
kolay vazgeçmeyenler var.” mesajı veriliyor.
Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü
Kubilay Özerkan, “Yeni reklam kampanyamız,
Türkiye’ye olan ve devam eden inancımızın en
somut göstergelerinden biridir. Biz Metro olarak,
yerel değerlerimize, üreticimize, sektörümüze,
emeğe, özveriye sahip çıkmaya devam ediyoruz.
Değerlerimizden, emek vermekten, yerellikten,
üreticimizden, damak tadımızdan kolay
vazgeçmiyoruz! Sektörümüzde çıta yükselten
kalite standartlarımızı daha da artırmaya, en
vazgeçilmez yemeklerin arkasında olup kolay
vazgeçmemeye devam edeceğiz.” dedi.
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ÇİZGİ KAHRAMANLAR, KAHKAHA DOLU ŞOVLAR, OYUNLAR VE ÇOK
DAHA FAZLASI BU SÖMESTR MALL OF İSTANBUL’DA!

Çocuğuna unutulmaz bir karne hediyesi
vermek isteyen aileler Türkiye’nin en büyüğü
Avrupa’nın en iyisi Mall of İstanbul’da
buluşuyor. Çocuğuyla birlikte doyasıya
eğlenmek isteyen aileler için, Mall of İstanbul’da
yer alan Avrupa’nın en büyük kapalı eğlence
kolonisi MOİPARK en iyi seçeneklerden biri.
Kahraman olmak isteyen çocuklar içinse Mall
of İstanbul “Robin Hood” dünyasının kapılarını
çocuklar için açıyor. Türkiye’nin en çok genç ve
çocuk mağazasını bünyesinde barındıran Mall

Robin Hood macera dolu dünyasında
çocukları bekliyor
Kidz TV’de çocukların severek izlediği çizgi
film kahramanı Robin Hood, sömestr boyunca
Mall of İstanbul’da çocukları bekliyor. Daima
haklının ve ezilenin yanında savaşan asil
savaşçı Robin Hood, çocukları önce önemli bir
sınavdan geçiriyor. Tırmanış, engelleri aşma,
ok atabilme gibi parkurlardan geçen çocuklar
fiziki becerinin yanında zeka geliştirici oyunlara
da katılıyor. Robin Hood için özel olarak
kurulan alanda çocuklar origami sanatıyla
Robin Hood şapkası ile ok ve yay yapmayı
öğreniyor. Bir diğer sevilen karakter Sihirbaz
Marian de Robin Hood için hazırlanan alanda
bulunuyor ve çocuklara Sihirbazlık Atölyesi’nde
küçük illüzyonlar sunuyor. Sevimli karakter
Tuck’la çocuklar leziz kurabiyeler yapıyor
ve onları keyiflerince süslüyor. Yaklaşık 1
saat süren atölye çalışmaları ve oyunların
sonunda çocuklara sertifika veriliyor, sevimli

karakterlerle çektirdikleri fotoğraflar, yaptıkları
ok ve yaylar ve şapkalar hediye ediliyor.
Avrupa’nın en büyük kapalı eğlence kolonisi
MOİPARK
Yer çekimsiz alan deneyimi yaşatan “Yer
Çekimi Sıfır”dan “Dehşet Oteli”ne, çarpışan
otolardan atlıkarıncaya, atari oyunları ve
ödüllü yarışmalardan kahkaha geçitlerine
kadar yüzlerce keyifli oyun MOİPARK’ta yer
alıyor. MOİPARK’ta eğlenceli sahne şovları da
düzenleniyor.
Tiyatro, konser ve Türkiye’nin en büyük sinema
kompleksi
Mall of İstanbul alışverişin yanında kültür sanat
etkinlikleriyle de öne çıkıyor. AVM’de bulunan
İstanbul’un en renkli sahnesi MOİ Sahne’de
çocuklar, kendilerine özel oyun ve müzikaller
izleyebiliyorlar.
MOİ Sahne’de sömestr boyunca çocuk
oyunlarının yanında seçkin yetişkin oyunları ve
konserler de yer alıyor. 16 sinema salonu ve 3.500
koltuk kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük sinema
kompleksi Cinetech Mall of İstanbul’da yer alıyor.
Cinetech’te sömestr boyunca en yeni vizyon
filmleri ve çizgi filmler çocukları bekliyor.
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Gençlere ve çocuklara doyasıya bir tatil
yaşatmak isteyen Mall of İstanbul, sanat ve
eğlenceyi aynı çatı altında buluşturuyor.
Avrupa’nın en büyük kapalı eğlence parkı
MOİPark yüzlerce eğlence ünitesiyle çocuklara
doyasıya bir tatil keyfi yaşatıyor. MOİSahne,
tiyatro oyunları ve konserlerle hem çocuklar
hem de aileleri için keyifli bir tatil programı
oluşturuyor. Çizgi kahraman Robin Hood
ise bu sömestr tatilinde çocuklarla Mall of
İstanbul’da buluşup oyunlar oynuyor, atölyeler
düzenliyor.

of İstanbul’da sömestr hediyesi almak keyfe
dönüşüyor. Mall of İstanbul’da yer alan MOİ
Sahne’de sergilenen tiyatro oyunları, konserler
ve sahne şovları eğlence ve sanatla dolu bir
sömestr yaşatıyor. Türkiye’nin en büyük sinema
kompleksi Cinetech’te de sinema keyfi bir
şölene dönüşüyor.
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MODACRUZ’UN İLK POP-UP MAĞAZASI MARMARA FORUM’DA AÇILDI!
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İstanbul’un alışveriş ve eğlence merkezi Marmara Forum, moda
tutkunu kadınları akıllı alışverişin ve kız kardeşliğin gücünde birleştiren
ModaCruz’un ilk pop-up mağazasına ev sahipliği yaptı. İkinci el lüks
marka giysiler, çanta ve ayakkabıların sergilendiği ve Demet Akalın,
Başak Dizer Tatlıtuğ, Ece Erken, Deniz Akkaya, Gülşen gibi birçok
ünlü ismin de dolabının bulunduğu pop-up mağaza, 29 Ocak’a kadar
Marmara Forum’da yoğun ilgi gördü.
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Zengin marka karması ve farklı etkinlikleri ile
moda tutkunlarının buluşma noktası Marmara
Forum’da, lüksü demokratikleştiren akıllı alışveriş
platformu ModaCruz’un ilk pop-up mağazası
açıldı. ModaCruz’un pop-up mağazasında
birçok lüks markanın ikinci el ayakkabı, çanta
ve kıyafetleri sergilendi. Beğenilen ürünler
anında ModaCruz’un internet sayfası ve mobil
uygulamasından satın alındı. ModaCruz pop-up
mağazası, 29 Ocak tarihine kadar Marmara
Forum’da ziyaret edildi.
Ünlü blogger’lar dolaplarının kapılarını açtı!
Marmara Forum’da açılan ModaCruz pop-up
mağazada 7 Ocak Cumartesi günü eğlenceli bir
etkinlik gerçekleşti. Ünlü moda ve kozmetik
blogger’ları frenchos, makyajmidedin, zetfashion,
chunlibeauty ve ecem.bayar’ın katıldığı etkinlikte
blogger’lar takipçileri ve moda severlerle bir
araya gelerek kendi dolaplarındaki ürünleri

alanda sergilediler ve ürünlerin hikayelerini
anlattılar. 7 Ocak Cumartesi günü 12.30 - 14.30
saatleri arasında Marmara Forum’da ModaCruz
pop-up mağazada gerçekleşen etkinliğe pek çok
moda tutkunu ilgi gösterdi.
ModaCruz, isteyen tüm kadınlara kendi
dolaplarını oluşturarak, birkaç kez giyip kenara
koydukları ya da etiketini bile çıkarmadıkları
kıyafetlerini diğer ModaCruz kadınlarıyla
paylaşma imkânı da tanıyor. Bu sayede kadınlar
evdeki dolaplarını yepyeni bir iş potansiyeline
çevirerek kazanç elde edebiliyor. Yarattığı
paylaşma ortamıyla herkese kazandıran
ModaCruz’un çatısı altında toplanan 1
milyondan fazla kadın, kız kardeşliğin gücünden
faydalanıyor.
Ayrıca ModaCruz’da Demet Akalın, Başak Dizer
Tatlıtuğ, Ece Erken, Deniz Akkaya, Gülşen gibi
birçok ünlü ismin de dolabı bulunuyor.
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SMG’NİN ŞARKILARI AŞKINIZA EŞLİK EDECEK
Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, 14 Şubat’a özel hazırladığı
aşk şarkıları listesiyle alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar
8.500 farklı noktada romantik anlar yaşatacak. SMG Yönetim Kurulu
Başkanı Gül Gürer Alimgil, günümüzün popüler şarkılarından geçmişe
uzanan listelerde, herkesin kendisinden bir parça bulduğunu söylüyor.

Gürer Alimgil, günümüzün popüler şarkılarından
geçmişe uzanan listelerde, herkesin kendisinden
bir parça bulduğunu söylüyor.

Dean Martin’den Leonard Cohen’e, Whitney
Houston’dan Lana Del Rey’e birbirinden
özel sanatçıların seslendirdiği aşk şarkıları
listesi, SMG Müzik Departmanı tarafından
oluşturuluyor. SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül

SMG, aşk şarkılarının yanı sıra, profesyonel
seslendirme sanatçıları tarafından hazırlanan
özel anonslarıyla markaların kampanyalarını
duyurmalarına ya da müşterilerine Sevgililer
Günü mesajlarını iletmelerine de olanak tanıyor.

Sevgililer Günü’ne özel şarkıları markanın
kimliği, konsepti, hizmet verilen bölgenin
kültürel yapısı ve müşteri kitlesine göre
belirlediklerini ifade eden Alimgil, “Mağazalarda
sabah saatlerinde daha hafif tempolu müziklerle
yayını başlatıp ilerleyen saatlerde daha coşkulu
türlere geçiyoruz. Restoranlarda lounge, soft caz
öneriyoruz. Spa’larda ise zen-relaxing müzikler
seçiyoruz.” diyor.

İşte en sevilen 10 aşk şarkısı
1 - Whitney Houston - Could I Have This
Kiss Forever (ft. Enrique Iglesias)
2 - Gina G - Ti Amo
3 - Sade - No Ordinary Love
4 - Lana Del Rey - Honeymoon
5 - Kris Kristofferson & Lorrie Morgan Help Me Make It Through The Night
6 - Lisa Stansfield, Barry White - All
Around the World
7 - Leonard Cohen - Dance Me to the End
of Love
8 - Savage Garden - I Knew I Loved You
9 - Dean Martin - My Kind of Girl
10 - Santa Esmeralda - You’re My
Everything
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Hayatının her gününü Sevgililer Günü tadında
yaşayan çiftler için bile 14 Şubat’ın özel bir
anlamı vardır. Sevgilinin çok istediği “o” hediye
için gerekirse günlerce dolaşılır, ilk tanışılan
mekânda romantik bir yemek organizasyonu
yapılır ya da bir otelin spa’sında masajın keyfi
çıkartılır. İşte tüm bu özel anlara, arka fonda aşk
şarkıları eşlik eder. Dijital müzik yayıncılığının
lider şirketi SMG, alışveriş merkezlerinden
otellere, restoranlardan eğlence merkezlerine
kadar 300’ün üzerinde firmanın 8.500’e yakın
noktasında, 14 Şubat’a özel aşk şarkıları
yayınlıyor.
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EN ÇALIŞKAN MARKALAR THE ONE AWARDS’TA ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU
Marketing Türkiye’nin AKADEMETRE iş birliğiyle gerçekleştirdiği ve “İtibar ve Marka Değer Performans
Ölçümü” araştırmasını temel alan “The ONE Awards - Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu
yıl 5 Ocak’ta Raffles İstanbul Zorlu Center’da üçüncüsü gerçekleştirilen ödül töreninde 2016 yılında itibarını
en çok artıran markalar ve bu başarıda katkısı bulunan ajanslar “halk jürisi” tarafından ödüllendirildi.
The ONE Awards 2016’nın kazananları:
Atıştırmalık Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Eti
Gıda Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Pınar
Gazlı İçecek Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Fanta
Gazsız İçecek Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Hayat
İletişim / Telefon Operatörü Sektörü Yılın En
Başarılı Markası
Vodafone
Bankacılık Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Akbank
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Pazarlama sektörünün lider dergisi Marketing
Türkiye ile pazar ve tüketici araştırmaları
konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan
AKADEMETRE’nin ortaklaşa düzenlediği
“The ONE Awards - Bütünleşik Pazarlama
Ödülleri”nde sonuçlar görkemli bir törenle
açıklandı.

60

Bu yıl 43 kategori üzerinden değerlendirilen
“İtibar ve Marka Değer Performans
Ölçümü”nde saha araştırması tamamlanarak
ilk beşe kalan markalar belirlendi. Toplam
12 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze
görüşmeler sonucunda 38 sektörün yıl içinde
itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya
ortak olan paydaşları, 5 Ocak 2017’de Raffles
İstanbul Zorlu Center’da gerçekleştirilen
törenle ödüllerine kavuştu. İlk kez 2015
yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve
Marka Değer Performans Ölçümü”nde farklı
sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 2016
yılı ocak ayında ölçümlemenin ve ödüllerin
kapsamı genişletilmiş, kategori sayısı 32’ye
çıkarılmıştı. The One Awards üçüncü yılına
yakışır şekilde kapsamını daha da genişleterek
43 kategoride yılın itibarını artıran markaları
ve paydaşlarını ödüllendirdi. Araştırmada yılın
en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl
olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi. Ayrıca
bu yıl en çok ödül alan reklam, halkla ilişkiler,
medya planlama ve dijital ajanslar da “Yılın En
Başarılı Ajansları” ödülüne değer görüldü.

The One Awards: Markaların yıl sonu karnesi
Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni
Günseli Özen ödül gecesinde yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “Bizim
sektörümüzde iş reklamveren tarafından
yapılır ve paydaşlar arka planda kalır. Oysa
marka ve itibar, bir takım çalışması sonunda
ortaya çıkar. Ödüller ve festivaller bu arka
plandaki isimleri ortaya çıkarır. The ONE
Awards da üç katma değere vurgu yapıyor.
Bunun yanında araştırmanın halk jürisi
tarafından oylanması subjektiviteden uzak
bir değerlendirme imkânı veriyor. The ONE
Awards genel bir başarıyı değil yıl içinde
yapılan çalışmaları değerlendirdiği için
kıymetli. The ONE Awards’u markaların
yıl sonu karnesi gibi değerlendirmek yanlış
olmaz.”
Bu yıl The One Awards Ödül Töreni’nde
“İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde
Mesleki İlkeler” sözleşmesine imza atan
Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD),
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD),
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği
(İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD),
Reklamverenler Derneği (RVD), TOBB
Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Halkla İlişkiler
Derneği’nin (TÜHİD) başkanlarına da sektöre
yaptıkları katıdan dolayı plaket verildi.

Binek Otomotiv Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Ford
Ticari Otomotiv Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Mercedes
Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü Yılın En
Başarılı Markası
DKY
Kozmetik Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Avon
Giyim-Moda Sektörü Yılın En Başarılı Markası
LC Waikiki
Beyaz Eşya Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Beko
Elektronik ve Teknoloji Sektörü Yılın En
Başarılı Markası
Samsung
E-Ticaret Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Hepsiburada.com
Küçük Ev Aletleri Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
King
Holding Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Sabancı Holding
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Başarılı Markası
Karaca Home

Kişisel Bakım Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Gliss

Yılın En Başarılı Cafe/Coffee Shop Markaları
(Bu kategoride iki marka birincilik ödülünü
paylaştı)
Caribou Coffee & Gloria Jeans

Sigorta Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Allianz Sigorta

Mobilya Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Kelebek Mobilya

TV Sektörü Yılın En Başarılı Markası
TV8

Hava Yolları Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Pegasus

Gazete Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Hürriyet

Özel Eğitim Kurumları Sektörü Yılın En
Başarılı Markası
Bahçeşehir Üniversitesi

Radyo Sektörü Yılın En Başarılı Markası
TRT FM
Yayıncılık ve Medya Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
TRT
Ayakkabı – Çanta – Deri Giyim Sektörü Yılın
En Başarılı Markası
Derimod
Yılın En Başarılı Ünlüsü
Tarkan
Ev Tekstili-Dekorasyonu Sektörü Yılın En

Sağlık Kurumu Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Medipol Hastaneleri
Uluslararası Dernek-Vakıf Sektörü Yılın En
Başarılı Markası
Greenpeace
Ulusal Dernek-Vakıf Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Türk Eğitim Vakfı
Elektronik Market Sektörü Yılın En Başarılı
Markası

Media Markt
Akaryakıt Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Opet
Enerji Firmaları Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Enerjisa
Lojistik Firmaları Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Arkas Lojistik
İklimlendirme Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Alarko Carrier
Fast Food Sektörü Yılın En Başarılı Markası
MC Donald’s
Kredi Kartı Sektörü Yılın En Başarılı Markası
Worldcard
En Yenilikçi Çözüm Ortağı
Multinet
Yılın En İtibarlı Medya Planlama Ajansı
Mindshare
Yılın En İtibarlı Reklam Ajansı
Ogivly
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Turizm ve Seyahat Sektörü Yılın En Başarılı
Markası
Setur
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ÇIRAĞAN SARAYI’NDA AŞK DOLU SEVGİLİLER GÜNÜ ROMANTİZMİ

MALl&MOTTO / 36. Sayı / Şubat 2017

Nice aşklara ve anılara ev sahipliği yapmış tarihi
dokusu, estetik mimarisi, gösterişli ambiyansı
ve Boğaz’a nazır harikulade konumu ile Çırağan
Sarayı, Sevgililer Günü’nde benzersiz bir kutlama
yapmak isteyen sevgililere özel birbirinden
ihtişamlı seçenekler sunuyor.
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Romantik bir saray atmosferi, mumlarla
aydınlatılmış bir masa, özenerek hazırlanmış
leziz yemekler ve birbirine âşık bir çift... Çırağan
Sarayı’nın destansı güzelliğini yansıtan muhteşem
Boğaz manzaralı Tuğra ve Laledan restoran
bu romantizmi yaşamak isteyen âşıklar için
en romantik durak olacak. Ayrıca Sevgililer
Günü’nünde saray atmosferini doyasıya solumak
isteyen çiftlere Çırağan Palace Kempinski
muhteşem konaklama paketleri de sunuyor.
Sarayın Büyüsü İçinde Tuğra Restoran’da
Sevgililer Günü Yemeği
Tarihi Çırağan Sarayı’nın birinci katında yer
alan ve defalarca uluslararası yayınlar tarafından
dünyanın en romantik mekânlarından biri
olarak gösterilen Tuğra Restoran; Sevgililer
Günü’ne özel ve aşkla yoğrulmuş bir ziyafet
sunuyor. Deniztarağı, pazı yaprağına sarılı

ahtapot, uskumru dolmasından oluşan karışık
deniz mahsulleri dolma tabağı ile başlayan
romantik yemek; kalp şeklinde bıldırcın
mantı, demirhindi sorbe, Darüzziyafe usulü
kuzu incik, asma yaprağına sarılı kalkan
balığı ile devam edecek. Gecenin damakları
tatlandıracak, sakızlı muhallebi ve güllü lokum
ile servis edilen beyaz çikolata kabında nar ve
sumaklı keki ise tutku dolu bir dokunuşla geceyi
sonlandıracak.
Laledan Restoran’da Sevgililer Günü Yemeği
Romantik manzarası, baştan çıkartan Türk
ve dünya mutfaklarının seçme lezzetleriyle
Laledan Restoran, 14 Şubat Sevgililer Günü
akşamını özel kılmak isteyen sevgililer
için kapılarını açıyor. Boğaz’ın muhteşem
panoraması eşliğinde sevgilisiyle özel
hissedecek çiftleri başlangıçta mercan balığı
tatar, kumkuat, leylak soğanı marmeladı,
narenciyeli mayonez, kalamar mürekkepli
kıtır; ana yemekte siyah yer mantarlı püre ile
kabak pullu taş levreği, ayvalı sote ıspanak ile
yaban mantarı tozlu kuzu sırtı ve tatlı olarak da
kırmızı kış meyveleri, yeşil çaylı mascarpone ile
fıstıklı “dacquoise” tatlısı bekliyor.
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Romantik Sevgililer Günü Konaklama
Paketleri
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Romantizme saray dokunuşu katmak isteyenler
için Boğaz manzaralı odalarda bir gecelik
konaklama paketi, bu geceye özel odaya servis
edilecek ikramlar ve Laledan Restoran’da mum
ışıkları altında sunulacak romantik Sevgililer
Günü yemeği ile taçlanacak.
Saray’da olma ayrıcalığını ve heyecanını iki
gece boyunca sürdürmek isteyen çiftler ise
Dünya Seyahat Ödülleri tarafından Avrupa’nın
En İyi SPA’sı seçilen Sanitas SPA’da bu güne
özel sunulacak masaj terapisi dahil konaklama
paketini seçebilir.
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DAYANIKLI VE GÜÇLÜ: KONE’DEN TRANSYS™ YÜK ASANSÖRÜ
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Ağır yükler taşımak için güçlü bir servis asansörü gerekiyor. Finlandiya’da kurulan ve 1910 yılından bu yana
dünyada olduğu gibi ülkemizde de asansör pazarının önde gelen isimleri arasında yer alan KONE, TranSys™
yük asansör çözümüyle tüm beklentilerin ötesine geçiyor.
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Enerji etkin KONE EcoDisc® asansör
makinesine sahip olan, güçlü ve yüksek
performanslı KONE TranSys™ yük asansörü
çözümleri; süpermarketler, alışveriş merkezleri,
havalimanları, depolar, hastaneler, oteller,
endüstriyel tesisler ve ofisler gibi birçok alanda
zorlu dikey taşımacılık görevleri için en doğru
seçim olmayı başarıyor. KONE TranSys™
yük asansörleri, 5 tona kadar kaldırma gücü,

kapsamlı yük kapasitesi aralığı ve her ihtiyaca
uyacak kabin boyutlarıyla dikkat çekiyor. 3
sinyalizasyon serisi bulunan ürün, farklı stili
ve uzun yıllar kullanılabilmesi için dayanıklı
olarak tasarlanmış, iyi seçilmiş materyal ve
aksesuar opsiyonları ile de benzerleri arasından
sıyrılıyor. Özel olarak ürün taşıma seçeneklerine
uygun sağlam standart özellikler, değer katan ve
performansı zenginleştiren ek fonksiyonlar ile

KONE TranSys™ yük asansörü her yükü güvenle
taşıyor. Üstün dayanıklılığı sayesinde sert
yüklerle kolaylıkla baş ederken kırılgan yükleri
de zarar vermeden ve hassasiyetle istenilen kata
ulaştırıyor.
Geleneksel bir hidrolik makinenin yarısı kadar
elektrik tüketen KONE TranSys™ yük asansörü,
çevre dostu olma özelliğiyle de tercih sebebi oluyor.
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TAVUK DÜNYASI LEZZETLERİ, TRUMP TOWERS AVM’DE
Türkiye’de 29 şehirde, dünyada ise 3 farklı ülkede faaliyet gösteren Tavuk Dünyası, büyüme hedefleri
doğrultusunda Trump Alışveriş Merkezi’nde yeni şubesini açtı. Yenilikçi yaklaşımı ve ödüllü lezzetleriyle
aranan isim olan Tavuk Dünyası, İstanbul’da 47 şubeye ulaştı.

Türk mutfağının en sağlıklı hali
Tavuk Dünyası, tavuk ağırlıklı menüleri,
doyurucu tabağı ve uygun fiyatıyla Türkiye’deki
yeme – içme sektöründe, kendisine açtığı yepyeni
bir kulvarda yeni şubeleriyle büyümeye devam
ediyor. 2012 yılında girdiği pazarda, 4,5 senede
hızlı bir büyüme göstererek Türkiye’de 29 şehirde,
dünyada ise 3 farklı ülkede faaliyet gösteren
Tavuk Dünyası, büyüme hedefleri doğrultusunda
Trump Alışveriş Merkezi’ndeki ilk şubesini açtı.

Tavuk Dünyası, tüm ürün çeşitlerinde taze sebze
ve baharat kullanarak, konserve ve şoklanmış
ürünlere yer vermiyor. Ürünlerinde trans yağ
oluşumuna meydan vermeden tüm menüler
sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırlanıyor. Kişiye
özel her yeni sipariş için yıkanmış bir tava
kullanan Tavuk Dünyası, bu mükemmelliyetçi
yaklaşımı ile kaliteden ödün vermiyor.
Ödüllü lezzet ve konsept

Toplamda 100’ün üzerinde restoranıyla 1.700’ü
Karbonhidrat, protein ve sebze içeren “uzun
aşkın kişiye istihdam sağlayan ve bünyesinde yer tabakta servis” konseptini Türkiye’de uygulayan
alan AR-GE mutfağında geliştirip reçetelendirdiği
ürünleriyle Türkiye’nin güçlü bir değeri olma
yolunda sağlam adımlarla ilerleyen Tavuk
Dünyası, tavuk ağırlıklı menülerinin yanı sıra;
başlangıç, kırmızı et, salata, pizza, makarna ve
çocuk menüleriyle de dikkat çekiyor.
Türk damak tadına uygun, tavuk ağırlıklı
menüleri, enfes soslu makarna ve taptaze
Akdeniz salata ile birlikte sağlıklı ve dengeli
beslenmeyi bir arada sunan Tavuk Dünyası, lezzet
ve kaliteli yaklaşımıyla misafirlerini ağırlıyor.
Benzersiz lezzetlerin peşinde, sürekli yeni keşifler
yaparak birbirinden enfes tarifler geliştiren
Tavuk Dünyası, menülerini, dünyanın farklı
mutfaklarından aldığı ilham ile kendi AR-

öncü restoran zinciri Tavuk Dünyası, menüsünde
bulunan “Kekiklim” ve “Şefin Tavası” ürünleriyle
Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (The
International Taste & Quality Institute – iTQi)
tarafından düzenlenen “2016 Üstün Lezzet
Ödülü”nü aldı, Business Initiative Directions
(BID) tarafından sektöründe lider kurumlara
verilen 2014 International Star for Quality
Uluslararası Kalite Yıldızı” ve Dünya Tüketici
Akademisi tarafından verilen 2012 ve 2013
restoran dalı “Gıda Kalite” ve “Kaliteli Marka”
ödüllerinin sahibi oldu.
Ayrıca “Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz”un
üye tüketiciler arasında son bir yıl içinde markaya
ilgi ve kalite açısından markaların beğeni ve
derecesini ölçtürdüğü araştırmada 2014 yılı
restoran dalında “En Çok Beğenilen ve Tercih
Edilen Marka” Tavuk Dünyası seçildi.
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GE mutfağında, baş şefin liderliğinde, özgün
marinasyon yöntemi ve dünya lezzetlerini taşıyan
gizli reçetelerle hazırlıyor.

65

MALl&MOTTO / E t k i n li k

ÖMÜR GEDİK CEVAHİR’DE MİNİK HAYVANSEVERLER İLE BULUŞTU
Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin düzenlediği “Bir Yuva Bir
Mama” projesi, Haçiko Derneği Kurucusu Ömür Gedik’in katılımıyla
başladı. Sevgi dolu proje 5 Şubat’a kadar devam ediyor.

İstanbul Cevahir’in, sömestr’a özel olarak
hazırladığı “Bir Yuva Bir Mama” projesiyle
çocuklar yardıma muhtaç minik dostları için
kedi evleri, köpek kulübeleri yapıyor, mama
paketlerini süslüyor. Sosyal sorumluluk projesi
kapsamında, etkinlik alanını ziyaret eden Ömür
Gedik, hem bir söyleşi gerçekleştirdi hem de
minik hayvanseverlere eşlik etti. Söyleşiye
hayvansever yönüyle tanınan Seyyal Taner ile
birlikte katılan Ömür Gedik, hayvan hakları ve
dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
ÖMÜR GEDİK TASARLADIĞI KULÜBEYLE
AYNI RENKTE GİYİNDİ
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Kendi tasarladığı kulübeyi sokak hayvanları için
hediye eden Ömür Gedik’in kulübeyle uyumlu
olmak için aynı renkleri taşıyan kıyafetler giydiği
dikkatlerden kaçmadı. Proje sonunda hazırlanan
evler ve kulübeler, ihtiyaç duyulan noktalara
dağıtılacak. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklar,
paketlerini süsledikleri mamaları yanlarına
alabiliyorlar. Böylelikle mamalar çocuklar
vasıtasıyla ihtiyaç noktalarına ulaştırılırken,
çocuklar da soğuk havalarda sokak hayvanlarını
koruma bilinci kazanıyor.
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Hayvan sevgisini ve yardımlaşma bilincini
geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam
eden İstanbul Cevahir’in “Bir Yuva Bir Mama”
etkinliğine tüm hayvansever çocuklar davetli.
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SO CHIC…’TEN YEPYENİ BİR KOLEKSİYON: TÜM ZARAFET
VE MASUMİYETİYLE KAR TANESİ

Havaların soğuduğu bugünlerde kar tanesinin tüm
zarafetini ve masumiyetini So CHIC… tasarımlarıyla
üzerinizde taşıyın. Aynı kar tanelerinin ulaşılamaz
büyülü tasarımında olduğu gibi birbirinden farklı kar
tanelerinden tasarlanan koleksiyonda kolyeden küpeye,
bileklikten choker (tasma) kolyeye kadar birçok
ürün gamına sahip olan ‘’Kar Tanesi Koleksiyonu’’
sevdikleriniz için anlamlı bir hediye olmaya aday.
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Kent Meydanı AVM Meydan Çarşı Katı’nda bulunan So CHIC… gümüşün saflığıyla kar tanesinin tüm
güzelliklerini en masum haliyle “Kar Tanesi’’ isimli koleksiyonuyla bizlerle buluşturuyor.
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ALTIN KÜRE'DE GIORGIO ARMANI ŞIKLIĞI
74. Altın Küre Ödülleri'nde Giorgio Armani şıklığı dikkat çekti.
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Rosalind Ross & Mel Gibson
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Naomie Harris

Teresa Palmer
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Janelle Monae

Isabelle Huppert

Chris Pine

Denzel Washington
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Matt Bomer

69

MALl&MOTTO / Haberler

“ORGANİZE PERAKENDE VE AVM’LER BİRBİRİNDEN
BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ”

MALl&MOTTO / 36. Sayı / Şubat 2017

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company iş birliğiyle
hazırlanan, 7 yıllık karşılaştırmalı verileri içeren “AVM Endeksi” Wyndham Hotel Levent’te düzenlenen
basın toplantısında açıklandı. AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün ev sahipliğinde ve Prof. Dr. Emre Alkin’in
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Akademetre Research Company Yönetim Kurulu Başkanı Halil
İbrahim Zeytin, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz
da katıldı.
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Toplantının açılış konuşmasını yapan AYD
Başkanı Hulusi Belgü, AVM’lerin ülkemize
milli, fonksiyonel ve toplumsal fayda sağladığını
belirterek şunları söyledi: “Organize perakendeyi
besleyen AVM’lerimiz yabancı yatırımcı ve
uluslararası markaları ülkemize çekerken yerli
markalarımızın yabancı markalarla aynı ortamda
rekabet ederek güçlenmesini ve global pazarlar
için deneyim kazanmasını sağlıyor. Bu ülkemiz
için ‘milli bir fayda’ niteliği taşıyor.”
Belgü sözlerine şöyle devam etti: “AVM’lerimiz
bugün gelinen noktada 53,5 milyar dolarlık
yatırımı ve 450 bin nitelikli istihdamı temsil
ediyor. Bulunduğu bölgenin değerini %50 ile
%100 arasında artırdığı da bir gerçek. Tüm
bunları AVM’lerimizin ülkemize sunduğu
ekonomik faydalar olarak sıralayabiliriz.”
AVM’lerin kent ile bütünleşen ve dünya
standartlarında mekânlar olduğunun altını çizen
Belgü, bu yönüyle AVM’lerin toplumsal sosyal ve
kültürel anlamda katma değer sağladığını söyledi.
Belgü: “Ziyaretçilere ihtiyaç duydukları her şeye

kolay ve hızlı erişim imkânı vererek keyifli
alışveriş sunmak AVM’lerin hizmetlerinden
artık sadece bir tanesi. AVM’lerimiz
günümüzde toplumun tüm kesimlerinden
ziyaretçileri bir araya getiren birleştirici bir
yapı olma görevini üstlenmiş durumda.
Türkiye genelinde 2.230 sinema salonu (perde)
bulunuyor ve bunun %80’i AVM’lerde yer
alıyor. Dolayısıyla sinema salonları, çocuk
eğlence alanları, yeme-içme tesisleri ve sosyal
alanlarıyla AVM’ler birer yaşam alanı olarak
hizmet ediyor.
Ekonomik veriler hakkında da bilgi veren
Hulusi Belgü, Türkiye’de şu anda 377 AVM
olduğunu, bunun 80 tanesinin yabancı
yatırımcılar tarafından hayata geçirildiğini,
toplam 11.1 milyon m2 olan kiralanabilir alanın
ise 3 milyon m2’sinin yine yabancı yatırımcılara
ait olduğunu ifade etti. Belgü, YASED verilerine
göre; son 10 yılda ülke genelinde yabancı
yatırımcıların gerçekleştirdiği 150 milyar
dolarlık yatırımın 14 milyar dolarının AVM
yatırımları olduğunu belirtti.

Kısa ve uzun vadede hedef ve öngörüler hakkında
da bilgi veren Belgü şöyle konuştu: “2016’da 100
milyar TL olan cironun 2017’de 110 milyar TL,
2023’te ise 200 milyar TL olacağını, 377 olan
AVM sayısının 2017 yılında 385, 2023’te ise 475
olacağını öngörüyoruz. 11,1 milyon m2 olan
kiralanabilir alanların ise 2023 yılında 15 milyon
m2, ziyaretçi sayısının ise 2,1 milyardan 2,8’e
ulaşacağını düşünüyoruz.”
Son günlerde gündemde olan döviz kurlarının
yükselmesiyle birlikte AVM’lerde kiraların TL’ye
çevrilmesi konusunda ise Belgü şöyle konuştu:
“Serbest piyasa ekonomisinin gereklerini
yaşıyoruz. Bizler AVM yatırımcıları olarak
yaşanan sıkıntıların farkındayız. Görmezden
gelmemiz mümkün değil zira hepimiz bu
bütünün bir parçasıyız. Birimizin zarar görmesi
bu ekosistemin de zarar görmesi anlamına
geliyor. Dolayısıyla var olan sorunların çözümü
için biz AYD olarak her zaman buradayız,
sektörümüzün geleceği için de her türlü iş
birliği ve çözüm arayışına da varız. AVM’ler
perakendecilerin yanında olmaya devam
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edecektir. Her AVM kiralar konusunda önlem
amaçlı çalışmalar yapmaktadır. Çözümü yine hep
beraber bulacağız.”

Hulusi Belgü’nün ardından AVM Endeksi’ni
anlatmak üzere söz alan Akademetre Research
Company Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim
Zeytin 2010 – 2016 yıllarındaki verileri paylaştı:
AVM Endeksi’ne göre; 2010 yılında AVM toplam
kiralanabilir alanı 6,2 milyon m2 iken 2016
yılında toplam kiralanabilir alan 11,1 milyon m2
ulaşmıştır. Artış oranı 7 yılda %79 oranındadır.
Gerçekleşen ziyaret sayılarına bakıldığında
ise alışveriş merkezlerine 2010 yılında 1,16
milyar ziyaret, 2016 yılında 2,12 milyar ziyaret
gerçekleşmiştir. Ziyaret sayısındaki değişim 7
yılda %82 oranında artmıştır. Metrekare başına
düşen ziyaretçi endeksi 2010 yılının ocak ayında
100 puan olarak belirlenmiştir. Her yılın son
çeyrek periyodunda endeks puanının senenin
en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir. 2016
yılı son çeyrek periyodunda m2 başına düşen
ziyaretçi sayısı 2010 yılı ocak ayına kıyasla %5
oranında artış göstererek, endeks puanını 105
puan seviyelerine yükseltmiştir.
İstanbul ziyaret endeks puanları 2010-2016
döneminde tüm yıllarda Anadolu ziyaret endeks
puanlarının altında seyretmiştir. Anadolu ziyaret
endeksi 2015 yılı 3. çeyrek periyodunda 126 puan
ile, belirlenen yedi yıl içerisindeki en yüksek
puana ulaşmıştır. İstanbul ziyaret endeksinin
ulaştığı en yüksek puan ise 2011 yılı 4. çeyrek
periyodunda almış olduğu 99 puandır. 7 yıl
içerisinde Anadolu ziyaret endeksinde 18 puanlık
bir artış gözlenirken İstanbul ziyaret endeksinde
4 puanlık gerileme görülmüştür.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı
Türkiye geneli yıllık ciro endeksi 2010
ocak-2016 aralık döneminde 106 puanlık
artış göstermiştir. Yıllık ortalamalar göz
önünde bulundurulduğunda belirlenen yıllar
arasında ciro endeksinde düzenli bir artış
gözlemlenmektedir. Her yılın son çeyrek
periyodunda Türkiye geneli yıllık ciro endeksi
yılın en yüksek değerine ulaşmıştır.
İstanbul yıllık toplam ciro endeksi yıl bazında
artış göstererek 2016 yılı son çeyrek periyotta 205
puana yükselmiştir. Artış oranı belirlenen 7 yıl
içerisinde %105 oranındadır. Artışın en düşük
olduğu yıl 2016 olarak görülürken en yüksek
olduğu yıl 24 puan ile 2011 yılıdır.
Anadolu yıllık toplam ciro endeksi 2010-2016
yılları arası 108 puanlık artış göstermiştir. Her
yılın ilk çeyreğinde gözlemlenen endeks düşüşü
ilerleyen çeyrek periyotlarda yerini yükselişe
bırakarak bir önceki yılın endeks puanının
üzerine çıkmıştır. Endeksin en yüksek görüldüğü
yıl 209 puanla 2015 yılıdır.
Kategori bazında en yüksek artış ayakkabı, çanta
kategorisinde 2010-2016 yılları arasında yıllık
ciro endeksi tüm kategorilerde artış göstermiştir.
En yüksek artışın 104 puan ile ayakkabı-çanta
kategorisinde gerçekleştiği görülmektedir. 2016
yılında en düşük ciro endeksi hipermarket,
süpermarket, şarküteri kategorisinde
gözlemlenmiştir.
Teknolojik market, elektronik eşyalar

ve hipermarket, süpermarket, şarküteri
kategorilerinde yıl bazlı düşüşler görülse de diğer
tüm kategorilerde yıl bazında düzenli endeks
artışı görülmüştür.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz şu
anda 293 adet Türkiye’de, 193 adet yurt dışında
olmak üzere 486 mağazalarının olduğunu ve %40
büyüme hedeflediklerini belirtti. Yılmaz: “10
bin olan istihdam rakamımızı 2023’te 30 bine
ulaşacağını öngörüyoruz. Bu sene yurt dışında
39-40, yurt içinde 30 mağaza açacağız. Bu yıl ilk
defa yurt dışında Türkiye’den daha fazla mağaza
açmayı hedefliyoruz.” Yılmaz sözlerine şöyle
devam etti: “AVM’ler olmasaydı Koton da bugün
bu noktada olmazdı. Şu anda yaşanan sıkıntılar
da geçmişte olduğu gibi gelip geçecektir. Enseyi
karartmamak lazım.”
Toplantıda söz alan Kiğılı Yönetim Kurulu
Başkanı Abdullah Kiğılı: “Hazır giyim
sektöründe 51 yıldır varım. Bugüne kadar
görmediğim hiçbir şey kalmadı. 67 ilde hizmet
veriyoruz. AVM’ler olmasaydı Kiğılı da bu
noktaya gelmezdi. Örneğin Sivas’ta 3 km’lik
bir cadde var ve bu caddede 25 bin TL’ye
yaklaşan kiralar istiyorlar. Bu nedenle caddede
mağaza açmadık. Sivas’a AVM yapılınca daha
uygun kiralarla mağazamızı açtık. Bugüne
kadar sektörün menfaatini ön planda tuttum,
tutmaya devam edeceğim. Sektörde yaşanan
anlaşmazlıklar geçici olup en kısa sürede sektör
temsilcilerinin bir araya gelmesiyle iyi niyetli bir
şekilde aşılacaktır.”

MALl&MOTTO / 36. Sayı / Şubat 2017

Belgü sözlerine şöyle devam etti: “AYD,
yatırımcılarla yaptığı toplantıda perakendecilerle
kuru sabitlemeleri veya indirim vermeleri
için tavsiyede bulundu. Hemen hemen bütün
yatırımcılarımız da kurdaki dalgalanmaya
duyarsız kalmayarak ellerinden gelen desteği
her zaman olduğu gibi verdi. Bunun yanı sıra
AVM’lerimizde her ay düzenli olarak yaptığımız
değerlendirmeler sonucunda ciro konusunda
problem yaşayan kiracımıza çeşitli destekler
sunuyoruz. Diğer taraftan kur dalgalanmasının
önüne geçmek için yeni finansal enstrümanlar
üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor.
Perakendeci en çok kurdaki dalgalanmadan
şikâyetçi, takdir edersiniz ki bunu biz
engelleyemeyiz. Kur riskini tek tarafın üzerine
yıkmak hakkaniyetli bir yol değil. Biz her
iki tarafı da memnun edecek şekilde; içinde
perakendeci, AVM yatırımcısı ve bankacının
olduğu, kur riskini hedge etmek üzerine bir
yöntem üzerinde çalışıyoruz. Şimdiden 3
banka ile görüştük, yılın ilk çeyreğinde bu işi
çözmüş olacağımızı düşünüyorum. Bununla
birlikte perakendecilerin kredi ihtiyaçlarına
yardımcı olabilmek için de bir model üzerinde
çalışıyoruz.”
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CACHAREL SOĞUK HAVAYA MEYDAN OKUYOR
Derecelerin eksilere düştüğü bu günlerin en
sıcak önerileri Cacharel’den geliyor. Dış giyimde
montlar, alternatif kabanlar ve paltolar öne
çıkarken, içinizi ısıtacak kaşkollar, trikolar,
ceketler ve eldiven türü aksesuarlar da soğukta
yardımınıza koşuyor.
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Gustosundan ödün vermeden soğuğa karşı
koymak isteyen Cacharel erkeğinin tercihi,
farklı özelliklerle donatılmış montlar, yepyeni
formlar yaratan deri ceketler ve su iticilik
kazandırılarak bionic finish özelliğe sahip olan
ürünler. Ayrıca Cacharel’in kaşmir paltoları ve
yün kaşmir paltoları da yine sezonun geleneksel
ürünleri arasında. Kat kat giyinme ile gün içinde
değişen havaya uyum sağlamak isteyenler içinse
farklı renk seçeneklerinde trikolar ürün skalası
içerisinde bulunuyor. İçinizi ısıtmaya yardımcı
kravatlar ve kaşkollar, soğuyan günlerin olmazsa
olmazlarından. Cacharel, soğuk havalarda
şık göründüğü kadar konforu da yaşamak
isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
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BELUGA’DA AŞK DOLU BİR RANDEVU
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En özel duyguların, bağlılığın ve aşkın ifade edildiği Sevgililer Günü’nde, Beluga Fish
Gourmet lezzetli A’la Carte menüsüyle çiftlere romantik bir gün yaşatacak. 14 Şubat’ta
güzel ve romantik bir “aşk yemeği” planlayanlar için Beluga harika bir seçenek olacak.
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Beluga Fish Gourmet, 14 Şubat’ta en kaliteli
balık ve deniz mahsüllerini, sıra dışı deniz
mezelerini, seçkin ve ferah bir ortamda
sunarak çiftlere ve bu özel günü sevdikleriyle
geçirmek isteyenlere masal gibi bir gün
yaşatacak. Yüz çeşitten fazla meze alternatifinin
de yer aldığı zengin bir menüye sahip olan
Beluga Fish Gourmet, misafirlerini bu çok
özel günde farklı damak zevklerine göre
tercih edebilecekleri A’la Carte menüsüyle
ağırlayacak.
Hem sevgiliniz hem de sevdikleriniz için
masal gibi bir gün; 14 Şubat!
Sevdiğiniz kişiyle romantik ve unutulmaz
saatler geçirebileceğiniz 14 Şubat’ta Beluga
Fish Gourmet, sizleri masal gibi bir güne davet
ediyor. Usta Şef Cengiz Nalbant’ın hazırladığı
her damak zevkine hitap eden, lezzet dolu
menüsüyle unutulmaz bir “Aşk Yemeği” yemek
isteyenler rezervasyon yaptırmayı unutmayın.
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BOUTIQUE STYLE ROTALARIYLA SÖMESTR TATİLİNDE
ÇOCUKLAR HAYALLERİNE KAVUŞACAK
Kişiye özel seyahat hizmetiyle fark yaratan “Boutique Style”, sömestr döneminde çocuklara masalsı tema
parkları, vahşi yaşama tanıklık edilebilecek safari turları, seçkin rotalarda kayak tatilleri, birbirinden eğlenceli
ve ilgi çekici müze gezi seçenekleri ile tüm çocukların yarıyıl tatilini unutulmaz bir serüvene dönüştürüyor!
Kişiye özel tercihler ve seçimlerle şekillenen
tatillere imza atan, ayrıcalıklı seyahat danışmanı
“Boutique Style”, her sene tüm çocukların
heyecanla beklediği sömestr tatilinde, çocukları
ile beraber heyecan verici bir tatil geçirmek
isteyen aileler için birbirinden özel seçenekler
sunuyor.
“Boutique Style”, Avrupa’nın en görkemli tema
parklarından, “Rüyaların gerçek olduğu yer”
Paris Disneyland’da çocukların hayallerinde yer
alan masalsı kahramanlar ile dopdolu bir eğlence
sunuyor. Mickey Mouse, Örümcek Adam ve daha
bir çok çizgi kahraman ile birlikte özel eğlence ve
aktiviteler yapabilecekleri rüyaları süsleyen bir
“Boutique Style” seyahati aileleri bekliyor.
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Sömestr döneminde tatilini kışın tadını çıkararak
yapmak isteyenler için İsviçre ve Avusturya
Alpleri destinasyonlarını sunan “Boutique Style”,
dünyanın en önemli yarışmalarının yapıldığı
pistlere sahip, en ayrıcalıklı hizmetlerin verildiği
Heidi, Hansel ve Gretel’in yaşadıkları kartpostal
güzelliğinde köylerin masalsı atmosferinde
unutamayacağınız seçenekler de sunuyor.
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Doğa düşkünü miniklere Afrika’da vahşi yaşam
safari programlarıyla aslan, kaplan, fil ve zürafa
gibi dev hayvanların en doğal yaşam ortamlarında
gözlemleyebilecekleri bir seyahat sunan

“Boutique Style” çocuklara hayallerinin ötesinde
deneyimler sunuyor.
Tüm çocukların hayali, uzak rotadan kaçınmayan
aileler için Amerika’da bulunan Orlando,
Disneyland ve Universal Stüdyoları ve Bush
Gardens gibi dünyanın en eğlenceli tema
parklarında da kişiye özel seyahat danışmanlığıyla
hayalleri gerçeğe çeviren “Boutique Style”,
dünyanın en büyük Disneyland’ında masalsı çizgi
kahramanlar ile doyumsuz bir eğlence yaşatıyor.

Dilerseniz Universal Stüdyoları’nda Jurassic Park,
Shrek, Harry Potter gibi hikayelerin içinde gibi bir
gün geçirme imkanı da sunuyor.
Çocukları ile hem eğlenceli hem de öğretici bir
seyahat planlayan aileler için Viyana Doğa Tarihi
Müzesi’ni öneren “Boutique Style”, antik çağlardan
kalma dinazorlar dahil olmak üzere binlerce çeşit
canlının yer aldığı bu müzede çocuklara hem
öğretici hem de ömür boyu unutulmaz anılar
sunuluyor.
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Kışın ortasında sımsıcak bir tatil düşleyenler
için rotasını Dubai’ye çeviren “Boutique Style”,
eğlenceli bir Legoland ziyareti, özel bir çöl safari
turu, dev akvaryumu, eğlence merkezi ve su parkı
ile Atlantis çocuklar için unutulmaz bir deneyim
vaat ediyor.
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BALMUMU HEYKELLER ANKAMALL’DA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
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Dünyaca ünlü tanınmış birçok simanın birebir
benzerlerinin yer aldığı balmumu heykel
sergisi, geçen sene gördüğü yoğun ilgi sebebiyle
ANKAmall'da tekrar ziyaretçilerle buluştu.
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Da Vinci, Charlie Chaplin, Red Kit, Daltonlar,
Robert Pattinson, Şirinler, Samuel Jackson,
Dostoyevski, Albert Einstein, Michael Jackson,
Leonardo DiCaprio gibi birbirinden ünlü isim
ve çizgi karakterlerin yer aldığı balmumu heykel
sergisi ANKAmall'da ziyaretçilerini bekliyor.
Aralarında Hollywood ünlülerinin de yer
aldığı balmumu heykeller AVM içerisindeki
özel alanda sergilenirken en çok ilgiyi gören
ise çizgi filmi kahramanları oluyor. Red Kit,
Daltonlar ve Buz Devri filmlerinin kahramanları
miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken aileler
de çocuklarının fotoğrafını çekerek mutlu anları
ölümsüzleştiriyor.
Sanat, bilim, edebiyat gibi farklı alanlarda
tanınmış çok sayıda ismin yer aldığı sergideki
heykeller, sanatçı Cengiz Dolu tarafından gerçek
saç ve protez göz kullanılarak yapıldı.

M ak ale / MALl&MOTTO

ANTİDEPRESİF BESİNLERLE MUTLU YÜZLER

Fatma Fidan
Son zamanlarda neşenizi kaybettiyseniz, stres
ve sıkıntılar nedeniyle kötü hissediyorsanız
yapmanız gereken ilk şey beslenmenizi
düzenlemek olmalıdır.
Besinlerin içindeki bazı maddeler, hormonal
şekillerimiz için önemli bir işleve sahiptir. Bilinçli
beslenmeye sadece metabolizmanın düzenli
işlenmesi ve organların işlevlerinin yerine
getirilmesi için değil, aynı zamanda iyi bir ruh
haline sahip olmak için ihtiyaç duyulmaktadır.
Dopamin: Beyinde salgılanan bir hormon olan
dopamin sinir hücreleri arasındaki iletişimi
sağlamakla görevlidir. Beyindeki duyguları,
hareketleri, zevk ve acı algılarını etkileyen, hafıza
ve motor kontrolünde rolü vardır. Dopaminin
aşırı fazlalığı veya eksikliği ciddi sağlık
sorunlarına neden olur. Dopamin eksikliğinde
Parkinson hastalığı görülür.
Endorfin: Endorfin hormonu beyinde
salgılanır. Vücut tarafından üretilen en güçlü
uyuşturucudur. Morfin kadar güçlü ağrı kesici
özelliği vardır.
Mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinler
beyininizdeki kimyasal mesaj taşıyıcılarıdır.
Hislerinizden ve ruh halinizden sorumludur.
Stres, korku ve acı gibi uyarılara cevap verirler

Melatonin: Melatonin beyinde epifiz bezinde
bulunan özellikle geceleri ve karanlıkta salgılanan
bir hormondur. Doğal uykuyu sağlar. Melatonin
saat 21.00’den sonra salgılanmaya başlar ve gece
saat 02.00 – 04.00 arası en fazla salgılanır. Sabah
saat 07.00’de salgılanması azalır. Melatonin bu
nedenle gece uyku getirir sabah ise uyanmaya
yardımcı olur. Bu hormon triptofan adı verilen
bir aminoasitten elde edilmektedir.
Mutluluk her ne kadar duygu olsa da fizyolojik
olarak hormonlara bağlıdır. Mutluluk
hormonlarının yapımını artıran besin öğeleri;
omega-3 yağ asitleri, triptofan (amino asit),
magnezyum ve çinkodur.
Vücuttaki mutluluk hormonlarının salgısını
arttıran bazı besinler şunlardır:
Muz
Muzda triptofan denilen tüketildiğinde vücut
tarafından serotonine dönüştürülen bir amino
asit yer alır. Muz, güçlü potasyum içeriği ile zaten
mükemmel bir mutluluk kaynağıdır. Potasyum
ise, sinir sistemi sağlığı için çok önemlidir.
Doğal bir şeker kaynağı olan muz, nişasta içeriği
sayesinde, ruhsal açıdan daha iyi hissedilmesine
yardımcı olmaktadır. Yapılan bir araştırmada
katılımcılar güne kahvaltıda bir adet muz yiyerek
başladı. 3 aylık süre içinde tüm katılımcılar
istisnasız kilo verdi. Muzla yapılan kahvaltının
sindirimi kolaylaştırdığı ve kadınların vücudunu
stresten koruduğu da belirtildi.
Çok iyi bir endorfin salgılatıcı meyve olan muz,
içeriğinde bulunan kalsiyum ve magnezyum
mineralleri sayesinde, strese karşı da etkilidir.
Vücuttaki endorfin hormonu salgısını artıran
muz, özellikle de sinir hastalığı olanlar için
oldukça faydalıdır. Doğal bir şeker kaynağı olan
muz, nişasta içeriği sayesinde, ruhsal açıdan daha
iyi hissedilmesine yardımcı olmaktadır.

Bitter Çikolata:
Bitter çikolata içeriğindeki fenilalanin ile beyinde
Serotonin: Serotonin, vücut tarafından
serotonin, depomin gibi ruh halini yükselten
oluşturulan ve besinlerde bulunmayan bir sinir
hormonların üretimini arttırır. Mutluluk hissi
taşıyıcısıdır. Serotonin hormonu “mutluluk
veren endorfini serbest bırakmak için beyni
hormonu” adıyla bilinen ve ruh halimizi çok
teşvik eder. İçermiş olduğu “penilatilmanın” adı
etkileyen bir hormondur. Vücut serotonini
verilen kimyasal sayesinde çikolata, ruhsal olarak
kendisi üretir. Serotonin besinler ile alınmaz.
daha iyi hissedilmesine yardımcı olmaktadır.
Ancak yapı taşı triptofan isimli bir aminoasit olan Yapılan bir çalışmada bireylerin yatıştırıcı veya
serotonin vücutta üretilir. Triptofan, serotonin
antidepresan türündeki bir ilacın bırakılmasının

ardından tüketilen çikolata, kişinin ruh halini
olumlu yönde etkiliyor.
Portakal
Mükemmel bir C vitamini kaynağı olan portakal,
aynı zamanda iyi miktarda da B vitamini ve
falvonoidler de içermektedir. Bundan dolayı da
portakal, vücuttaki endorfin hormonu salgısının
artmasına yardımcı olmaktadır.
Ceviz
Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.
Omega-3 yağ asitleri depresyonla mücadele
etmektedir. Ceviz iyi bir B6 vitamini, triptofan
ve folat (B9 vitamini) kaynağıdır. Triptofan
özelliğinden dolayı da serotonin salgısını arttırır
ve stresi önler.
Somon
Somon beyindeki mutluluk hormonu düzeylerini
arttıran besin maddeleri içerir ve depresyonu
önlemede yardımcı olur.
Süt ve süt ürünleri
Süt ve süt ürünleri triptofan içermektedir. Bu
özellikleri ile depresyona karşı etki gösterirler. Süt
ve süt ürünlerinden yoğurt ve kefir probiyotik
özellikleri sayesinde bağırsaklardaki yararlı
mikroorganizmaların sayısını artırır, bağışıklık
sistemini güçlendirir ve vücuttaki yağ kütlesinin
azalmasına yardımcı olarak kilo kontrolünü
sağlar. Son yapılan çalışmalar probiyotiklerin
duygusal açıdan da önemli değişimlere sahip
olduğunu belirtmektedir.
Yumurta
Serotonin üretimi için gerekli amino asitleri ve
esansiyel yağ asitlerini içerir. Yumurta, yalnızca
protein ve besin değeri bakımından zengin
olmakla kalmıyor. Araştırmalar, kahvaltıda
yumurta tüketmenin gün boyu kalori alımını
azalttığını da gösteriyor.
Soya fasulyesi
Soya fasulyesi elzem aminoasitlerden zengindir.
Triptofan içeriğinin yüksek olması sebebiyle
soya sütü de dâhil olmak üzere soya ürünleri,
serotonin düzeyinin sabit tutulmasına yardımcı
olur.
Susam
Çok iyi bir protein kaynağı olan susam, bir
tür antioksidan vitamini olan E vitamini
ile kalsiyum minerali de içermektedir. Tüm
bu besin maddelerini içermesinden dolayı
susam, vücuttaki endorfin hormonu salgısının
artırılmasına destek olmaktadır.
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yapımında önemli bir maddedir. Triptofan
içeren besinlerin vücuda alınmasıyla serotonin
sentezi başlar. Yapılan çalışmalar sonucunda
depresyon, migren, obsesif kompulsif bozukluk,
obezite, insülin direnci, yeme bozuklukları gibi
bir çok hastalığın temelinde serotonin olduğu
düşünülmektedir.
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ZORLU PSM OPERA SANATININ BİNBİR RENGİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
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8 Ocak Pazar günü, “Yeni Yıl Konseriyle, Yeni
Umutlara” adıyla gerçekleşen gala konser,
operaseverlere, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da
adeta bir klasik müzik şöleni yaşattı. Dünyanın
farklı yerlerinden gelen ve Moskova'da Bolşoy
Tiyatrosu, Dresden'de Semperoper gibi önemli
opera sahnelerinde performans sergileyen
birbirinden yetenekli solistler, Zorlu PSM’deki
sanatseverlere yeni yılda umut aşıladı.
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Uzun yıllar Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü Başrejisörlüğü ve Uluslararası
İstanbul Opera Festivali Sanat Yönetmenliği gibi
görevler üstlenen, yurt içinde ve yurt dışında
sahnelediği operalarla ödüller kazanan Prof.
Yekta Kara'nın sanat yönetmenliğini yaptığı
konserde, 6 ülkeden gelen 7 farklı solist ve
onlara eşlik eden Antonio Pirolli şefliğindeki
“Bosphorus Sinfonietta” orkestrası, yeni yılın ilk
günlerinde klasik müzik sevenlere büyülü bir
deneyim yaşattı.
Zorlu hava şartlarına rağmen opera sevgisiyle
bir araya gelen seyircilerle buluşmaktan
mutluluk duyan solistler; bu hava şartlarında
konseri gerçekleştirdikleri için büyük sevinç
yaşadıklarını, özellikle buraya davet edilmenin ve
böyle bir konserde sahne almanın kendileri adına
değerli olduğu belirtti.

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

BAZI YARALAR SARDIKÇA KANAR

Kiminin çöle döner yüreği, kimi içinde bir
yanardağ saklar. Terk edip gitti sanmıştım. O
da böyle biliyordu. Ayrıldık, o kadar. Onun
için buydu yaşanan... Meğer içindeki çöllerin
kum fırtınasında savrulup gitmiş. Ardında için
için yanan bir yanardağ bıraktığını bilmeden...
Söndüğünü sandığım an yeniden patlıyor. Bu
patlayış ikincisiydi, ikinci kez kanadı yaram.
İki yıl sonra yeniden. Tam şuramda. Hiç
beklemediğim, tümüyle unuttuğum bir anda!

ben de hiç doğmayan güneşinden yanıp
kavrulmuştum. Beni görünmez bir ateşle
içten eritiyordu. Kendi elimle açtım yolunu.
Yaraladım kendimi öldüresiye, ölmek istedim.
Benim yıldızım kayarken o güneş doğacak,
kimsenin görmediği mezar taşım olacaktı.
Ama tekrar açtım gözlerimi, bileğimde derin
bir yarayla. İki kez unuttum, iki kez bir tene
dokundum, kıskanç bir âşık gibi yeniden patladı.
Neye uğradığımı şaşırdım!

Yüreğinde çöl taşıyana seraplar düşer.
Gördüğünün büyüsüne kapılır, bir su pınarı
gördüğünü sanır, ancak kana kana içmek için
avuçladığı sular elini yakınca kum olduğunu
anlar. Bir yalana kanıp sahte dünyaların
yaldızlarına kapılmıştı. Ben de onun aşkına
kanmıştım. Yalan değildi, ikimiz de çok
acemiydik sadece. Ben ona kendimi vermiştim,
o da bana bir serap. Bana bakarken ışıldayan
gözleri ruhumu kamaştırırdı, güneş kadar
gerçekti ama onun bir çöl güneşi olduğunu
nereden bilecektim! O kendi çöllerine savruldu,
güneşi bende kaldı. İçimde gizli bir yanardağ
vardı. Onu kum fırtınaları kasıp kavurmuş,

İçimde patlamaya hazır bir volkanla yaşıyorum.
Biri beni saracak olsa, yine patlayacak ve onu
da yakacak. Böylesi bir güneş tutulmasındayım.
Yüreğim tutsak, elim kolum eskimeyen bir
aşkla bağlı. Hani olur ya, yüreğine bir hançer
saplanır da hiç kanamaz, ama hançeri çektiğinde
öleceksindir. Öyle bir yarayla yaşıyorum. Hançer
yerinden birazcık oynasa, kan dökülüyor.
Hiç kimse anlayamaz benim çektiğimi. Öyle
suskunum ki, yazmaktan başka çare yok.
Acılar olgunlaştırır, derler. Demek ki, insan
aldığı yaralardan öğreniyor hayatı ve kendini.
Aşk yarası taşımayan aşkı bilmez. İnsan

yaralanınca, yarasını saracak birini arıyor.
Aşkın ikinci acemilik evresi bu... Oysa
aldığın yara seni hakiki aşka götürüyor, acı,
yol gösteriyor. Yaran kapanmadan bunu
bilemiyorsun. Aynı kaderin farklı yaralarıydık
onunla. Her şey bir cümleyle başladı. Bizi
kelimeler buluşturdu. Bazen bir cümle hayatı
baştan aşağı değiştirmeye yetiyor. Yaradan
fışkıran bir cümle başka bir yaralıyı sana
çekiyor. O da seni arıyor bilmeden. Ama
yarasına bağlanıp öyle sırt çevirmiş ki aşka,
bulduğunda bile inanmıyor.
Beni yaram bırakmıyor, yeni bir aşka yelken
açtığımda yeniden kanıyordu. O, yarasına
sadıktı. Aşk, insanı açtığı yarayla sınar. Karşına
iki engel çıkarır, biri kendinde diğeri onda.
Bu ikisini aşmadan, hakiki aşka varılmıyor.
Aşk yarası, aşkın pusulasıdır. Yaraya değil,
yarayı açana değil, yalnızca aşka bak. Bir yara
kapanmadan yeni bir sayfa açılmıyor. Ne
başkasıyla sarmayı dene ne de onu bile bile
yeniden kanat. Her yara bir geçittir. İki kişinin
geçemeyeceği kadar dar bir kapıdır. Tek başına
geçmelisin kendi yarandan.
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Kahraman TAZEOĞLU
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MALl&MOTTO / E t k i n li k

STRESTEN UZAKLAŞLMAK İSTEYENLER ZUMBA’YA
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Fitness dünyasının en popüler sporu olan Zumba ile tanışmak isteyenler,
alternatif spor arayanlar ve günlük stresten uzaklaşmak isteyenler
“Zumba Festivali”nde bir araya geldi.
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Astoria AVM’de düzenlenen Zumba Festivali,
Zumba’nın enleri eşliğinde halka açık bir davetle
gerçekleşti. Zumba sevenleri buluşturan festival,
renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Fitness
dünyasının en popüler ve en sevilen sporlarından
biri olan Zumba; kıpır kıpır müzik eşliğinde DJ
Herman Akdülger performansıyla başladı. Kano
Melez sunumu ve Kano Melez Strong danslarıyla
devam etti. Perküsyonda Ümit Peynircioğlu
ve spor dünyasının tanınmış isimlerinden DJ
Hüsrev Tunaboyoğlu, performanslarıyla etkiledi.
Bulmacadan Sonra Zumba
Fiziksel faydasının yanı sıra, ruh halinin olumlu
değişimine katkı sağlayan Zumba, vücudun her
yerini hareket ettirerek, karın, omuzlar, göğüs ve
kollarda etkisini çabuk gösteriyor ve incelmek
isteyen herkesin tercihi oluyor. Bulmacadan
sonra hafıza kuvvetlendiren en iyi spor seçilen
Zumba, sağ ayağı kullanırken, sol eli harekete

geçirerek vücudun tüm fonksiyonlarını harekete
geçiriyor.
Festivali düzenleyen Carrera Fitness&SPA
CEO’su Hüseyin Valentino Erikçi Zumba
Festivali ile ilgili şöyle konuştu: Zumba’nın
kökeni Kolombiya. Shakira'nın dans hocası
da olan Beto Perez, fitness dersi verirken
derste kullanacağı kaseti evde unutuyor.
Yanında da Shakira'ya koreografi çalıştırdığı
kaset bulunuyor. Derste o kaseti kullanıyor ve
üyelerine o müzikle hareketleri göstermeye
başlıyor. Bu hareketler, yapanların da çok
hoşuna gidiyor. Spor salonunun sahibi de
bunu fark ediyor. Sonra Beta Perez ile iş birliği
yaparak Alberto Beta Perez adındaki şirketi
kuruyorlar ve dünyada Zumba’nın yayılmasını
sağlıyorlar. Spor yapmak istemeyen, günlük
sorunlardan, stresten uzaklaşmak isteyen herkesi
Zumba yapmaya davet ettik. Eğlenceli, keyifli bir
gün geçirdik.”

Hüseyin Valentino Erikçi
Carrera Fitness&SPA CEO’su

M ak ale / MALl&MOTTO

ÇOCUĞUNUZUN ODASINI KİME GÖRE HAZIRLARSINIZ?

Bebeğiniz dünyaya geldiğindeyse bazen büyük
abi ya da abladan bebeğe geçen eşyalarla bir oda
oluşturulur, bazen abi ya da abla ile birlikte bir
odayı paylaşır bebeğiniz, bazen anne babanın
odası ve yatağı olur yeri… Hatta anne babanın
yanı o kadar tatlı olur ki alınan devasa oda
takımları yıllarca kullanılmamak üzere boş bir
odayı doldurur.
Bu özene bezene hazırlanan süslü, bir türlü
her alanı ile kullanılmayan odalar neye göre
hazırlanır? Hatta kime göre?
Bebeğinize ya da çocuğunuza dünyanın en iyi
ortamını sağlamak istiyorsunuz!
Haklısınız, o sizin en değerli varlığınız. Ama
çocuğunuza ya da bebeğinize en değerli, en
kaliteli, en rahat edeceği eşyaları alıp odasını
tasarlarken onun fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları

maalesef bizlerin istekleri ve bize göre
ihtiyaçları altında eziliyor. Bu bekleyen
odalar genellikle çocukların ihtiyaçlarına
uygun değil biz yetişkinlerin zevklerine, en
iyisini, en büyüğünü verme isteğine bağlı
tasarlanıyor.
Bir çocuk odasında en büyük ihtiyaç boş
bir alan!
Bu çoğumuzun unuttuğu ufak bir detay olsa
da bir bebeğin de bir çocuğun da odasında
ferah ve özgürce hareket edebileceği boş
bir alana ihtiyacı vardır. Çocuk odalarını
genellikle evdeki küçük odalara kuruyoruz.
Bu odalara bir de biz yetişkinlerin eşyalarının
boyutlarında yatak, dolaplar hatta koltuk
koyduğumuzda o küçük odada yalnızca
ufacık bir oyun ve hareket alanı kalıyor.
İşte tam da bu noktada o çocuk odası artık
çocuğunuza ait olmaktan çıkıp size ait oluyor.
Çocuğun boyutuna göre eşya seçimi
yapılmalıdır!
Sıklıkla karşılaştığımız bir durum var. Bir
çocuğun yatağı 1.5 kişilik hatta iki kişilik
yataklar olabiliyor. Bazen de durum tam

Gözde Erdoğan

tersi, 3 yaşına gelen bir çocuk hâlâ bebek
karyolasında uyuyabiliyor. Burada bir çelişki
olmuyor mu sizce?
Bir çocuğun yatağında kendini güvende
hissetmesinde, fiziksel rahatlığı ve uyku kalitesi
yatağın boyutu önemlidir. Bebek karyolasında
yatan yaşı geçkin bir çocuğa her ne kadar o
yatağa sığıyor olsa da verdiğimiz mesaj “Sen
bebeksin” oluyorken, çok dönen ve yatağın
içinde sıklıkla hareket eden çocuklar için iki
kişilik yatak tercih ettiğimizde verdiğimiz
mesaj “Sen de bizler gibi bir yetişkinsin” oluyor.
Şimdi “Ne alakası var?” diyebilirsiniz. Yatağın
kullanımının ve boyutunun çocuğunuzun
büyüme basamaklarına göre adım adım
büyütülmesinin, onun gelişim ve olgunlaşma
yolunda önemli bir sembol olduğu
unutulmamalıdır.
Şimdi bir bebek ya da çocuk odası düşleyin,
çocuğunuzun boyutuna göre tasarlanmış, az
eşya ve bol alanın olduğu, çocuğunuzun yerde
oyun oynadığı ve masasında etkinlik yaptığı,
oyuncak ve devasa eşyalarla boğulmadığı,
çocuğunuzun size bağımlı olmadan her
köşesine kendi uzanabildiği ve kontrol
edebildiği sade, basit ve çocuğunuzla ilgili
kurduğunuz hayallere göre değil, ruhsal ve
gelişimsel ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğiniz
bir oda…
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Kimi anne baba, dünyaya bir çocuk
getireceklerini öğrendikleri andan itibaren o
minik bebekleri için oda hazırlıklarına başlar.
Kimileri riskli hamilelik sebebiyle, kimileri
bebeğin cinsiyetinin belli olmasını beklediği
için, kimileri maddi imkânları nedeniyle, o
odayı doğumdan sonra kurmak için bekler.
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MALl&MOTTO / Haberler

SPOR HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA, DAHA KOLAY OLACAK

sporcu disipliniyle yaklaşan vizyonuyla Eskişehir
merkezli olup Eskişehir ve Bursa’dan sonra 3.
şube olarak Ankara Antares AVM’de bulunduğu
bölgede ilk tercih edilen spor merkezi olmayı
başarmıştır. Çok yakında Ankara’daki 2. şubesini
açacak olan marka, Türkiye geneline yayılma
hedefi doğrultusunda çalışmalarına hızla devam
ediyor.
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Yurt içinde ve yurt dışında spor salonları
kurulumu, spor aletleri ithalat ve ihracatıyla
pazardaki payını büyüten Esjim Ltd. Şti’yi
arkasına alan Gymfit, sektörün gelişimine bir
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Üyelerine şık ve kaliteli spor kulübü imkanı
sunan olan marka, bunu yaparken her türlü
bütçeye uygunluğu baz aldı ve sloganıyla ortak
bir paydada buluştu. Ekipman fazlalığıyla dikkat
çeken olan Gymfit’lerde, son teknoloji ürünü
cihazlar Esjim güvencesi ile yer alıyor.

Dünyada trend olmuş grup derslerine yeni
soluk getirerek asıl ilhamı üyenin kendisinden ve
beklentilerinden alan Gymfit, bu ilhamla diğer
markalar arasında fark yaratıyor.
ANTARES AVM GYMPLUS’TA NELER VAR?
3000 m2 alanda hizmet veren kulüpte yüzme
havuzu, 50 adet cardio makinesi, 70 adet izotonik
makine ve geniş bir serbest ağırlık çalışma alanı,
crossfit, spinning, pilates reformer, aerobik, tae
bo, crunch, zumba ve martial arts gibi birçok
grup dersinin yapılabileceği 3 adet stüdyo,
basketbol sahası, sauna ve buhar odasıyla birlikte
geniş ve konforlu soyunma odaları bulunuyor.

M ak ale / MALl&MOTTO

C VİTAMİNİNDEN DESTEK ALIN
Hava sıcaklıklarının bir hayli düştüğü şu
günlerde hastalıklar da art arda geliyor.
Dolayısıyla sağlığımızı korumak için
beslenmemize de dikkat etmemiz gerekiyor. İşte
bu noktada C vitamini önemli bir rol oynuyor.

güçlenmesine yardım eder.

C vitamini grip ve soğuk algınlığına karşı
vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmede
oldukça etkili bir vitamindir. Hayati önem
taşıyan pek çok olayda görev alır. Tüm vücutta
(kanda, karaciğerde, kalp ve beyinde, organların
içindeki hücrelerde) önemli bir işlev görür.

· Damarları tıkayan LDL kolesterolün
oksidasyonunu engelleyerek kardiyovasküler
koruma sağlar.

C vitamini soğuk algınlığı geçiren kişilerde
hastalık süresini kısaltır; burun akıntısı, baş
ağrısı, göz akıntısı gibi problemlerin ciddiyetini
azaltır; bunu hastalığa neden olan virüslerin
hareketliliğini azaltarak ve bağışıklık sistemini
kuvvetlendirerek gerçekleştirir.
C vitamininin işlevleri
· Kanda ve karaciğerde serbest radikal
denilen zararlı maddeleri etkisiz hale getirerek
metabolizmayı korur.
· Antioksidan bir vitamin olan E vitamininin
aktivasyonu için gereklidir.
· Hücre duvarlarının yapısal olarak

· Kan damarlarında lipoproteinlerle
yarışarak plaka oluşumunu, böylece damar
tıkanıklıklarını engeller.

· Tümör büyümesini engelleyerek ve
kanserli hücrelerin programlanmış ölümünü
gerçekleştirerek kanser riskini azaltır.
· Beyaz kan hücreleriyle beraber bakteri ve viral
enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasında
görev alır.
· Strese karşı koruma sağlar.
· Kemikler, eklemler ve epitel doku için önemli
olan kolajen ve kıkırdak dokunun yapılanmasını
sağlar.
· Egzersiz ve yaralanma sonrası bağ
dokusunun yeniden yapılması için gereklidir,
yaraların iyileşmesine yardım eder, eklem
ve tendonlardaki yıpranma veya yırtıkların
onarılmasını sağlar.

Taylan Kümeli

Turunçgillerin faydaları
Turunçgiller C vitamininin en önemli kaynakları arasındadır.
Genel sağlık açısından faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

· Yüksek potasyum ve düşük sodyum içerikleriyle yüksek
kan basıncına karşı koruma sağlar, vücudun sıvı dengesinin
ayarlanmasına yardım ederler.
· İçerdikleri çözünür ve çözünmez posa ile bağırsak
florasının dengesini sağlar, kabızlık probleminin
çözümlenmesine ve kan yağlarının düşürülmesine yardım
ederler.
· Viral enfeksiyonlara, alerjilere, mantar enfeksiyonlarına
karşı da koruma sağlarlar.
· Enerji içerikleri ve yoğunlukları düşüktür. Fazla kilolu
veya obez olmak kalp hastalığı, kanser, diyabet, yüksek
kan basıncı, inme, artrit gibi pek çok sağlık probleminde
artmış riske neden olacağından turunçgiller düşük enerji
içerikleriyle avantaj sağlarlar.
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· İçerdikleri C vitamini, karotenoidler, flavonoidler,
glutatyon gibi enzimlerle bağışıklık sistemini destekler,
kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar, gözü
korurlar.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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PROBİYOTİKLER STRESİ AZALTIYOR
Probiyotikler sağlık açısından faydalı canlı mikroorganizmalar. Probiyotik bakterilerin, vücuda zarar
vermediğini ve vücuda çeşitli şekillerde yardım ettiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Özge Yüksel “Probiyotiklerin çok çeşitli işlevleri var. Ayran, süzme peynir, yoğurt, lahana turşusu,
kefir gibi gıdalarda doğal olarak bulunurken son zamanlarda bazı gıdaların içerisine de eklenerek kapsül
formunda tüketilebiliyor.” dedi.

Özge Yüksel
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı

30 gün probiyotik tüketimi psikolojik sıkıntı
seviyesini azaltıyor
Son zamanlarda bilim adamlarının
probiyotiklerin kaygı ve depresyon tedavisinde
kullanılıp kullanılamayacağını araştırdıklarını
söyleyen Yüksel, “Probiyotiklerin beyni
nasıl etkilediği henüz belirgin değil ancak
probiyotiklerin bağışıklık sistemini etkileyerek

beyni etkileyebildiği söyleniyor (stres, anksiyete).
İngiltere’de yapılan 45 kişilik bir çalışmada
probiyotik kullananlar ve kullanmayanlar
bilgisayar testi kullanılarak değerlendiriliyor. Bu
testte probiyotik kullananların kullanmayanlara
göre negatif bilgilere daha az dikkat ettiği pozitif
bilgilere ise daha fazla dikkat ettiği görülüyor.
Benzer etki depresyon ve kaygı durumunda ilaç
kullananlarda da görülüyor. Fransa’da yapılan
bir çalışmada ise 30 gün boyunca probiyotik
kullananların psikolojik sıkıntı seviyelerinin
azaldığı görülüyor. Yapılan bir başka çalışmada
ise 1 ay boyunca probiyotik takviyesi alan erkek
bireylerin tüketmeyenlere göre kendilerini
daha az stresli hissettikleri, aynı zamanda bu
bireylerin kan değerlerindeki stres durumunda
artan kortizon seviyesinin daha az olduğu
gözlemleniyor. Kısacası tam etkisi belli olmasa
da uzun süreli probiyotik kullanımının stres ve
kaygıyı azaltabileceği söylenebilir.” açıklamasında
bulundu.

Probiyotikler ve probiyotik yoğurtların
faydaları
• Sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Özellikle
enfeksiyonlara bağlı ishalin ve antibiyotiğe
bağlı oluşan ishalin önlenmesinde, irrite
bağırsak sendromunda ve inflamatuar
bağırsak hastalığında kullanılabilmektedir.
• İshal durumuna iyi geldiği gibi bağırsak
florasını düzenlediği için kabızlık durumunda
da kullanılabilmektedir.
• Egzama ve alerjik rinit gibi alerjik
reaksiyonların tedavisinde ve önlenmesinde
kullanılabilmektedir.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu yüzden
soğuk algınlığına yakalanmamak için
tüketilebilmektedir.
• Diş çürüğü, diş eti hastalıkları gibi
çeşitli ağız sağlığı sorunlarında da
kullanılabilmektedir.
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Probiyotik gıdaların her gün düzenli olarak
tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Anadolu
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Özge Yüksel, günde 1 ya da 2 bardak kefir ya
da probiyotik yoğurdun probiyotik ihtiyacını
karşılamaya yettiğini belirterek “Stresli olunan
dönemlerde bağırsaktaki probiyotik bakterilerin
sayısı azalır. Dışarıdan alınan probiyotik ürünler
(yoğurtlar) bu bakterilerin sayısının artmasına ve
bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.”
dedi.
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ASTIM SOĞUK HAVALARDA ARTIYOR
Soğuk havalarda göğüs hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıkların arttığı ve özellikle astım
hastalarının daha çok etkilendiği görülüyor. Araştırmalara göre kış aylarında astım rahatsızlığıyla hastanelere
başvuruların arttığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam Alahdab, astım
ve solunum yolu hastalıkları konusunda önemli bilgiler verdi.

Dr. Hişam Alahdab
Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı
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Virüsler soğuk havalarda daha kolay
bulaşıyor
Soğuk ve kuru havaya maruz kalan solunum
sisteminde, sistemin geneline yansıyan
reaksiyonların görülebildiğini belirten
Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Hişam Alahdab “Soğuk hava
solunum organlarının iç tabakasını kurutur ve
travmatik etkiye neden olur. Buna bağlı olarak
inflamasyon tetiklenip inflamatuar hücrelerin
salınmasına ve bağışıklık sisteminde değişikliğe
neden olabilir. Dolaylı olarak solunum
sisteminin virüs enfeksiyonlarına karşı direnci
azalır ve solunum yolu enfeksiyonu geçirme
olasılığımız artar. Ayrıca bu virüsler aşırı
soğuk ve kuru havada daha kolay bulaşır ve
daha uzun süre havada asılı kalır. Solunum
sisteminin salgıları soğuk havalarda daha az
akışkan olup virüslere karşı korumayı daha az
sağlar.” açıklamasında bulundu.
Egzersiz bronş daralmasını tetikler
Soğuk havaların, astımı olan hastalarda da
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bronş daralmasını tetiklediğinin altını
çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.
Hişam Alahdab “Buna bağlı olarak astım
hastalarında daha erken yorulma görülür.
Egzersiz esnasında gelişen bronş daralması
daha sık olur. Bütün bu etkiler astımı
kontrolden çıkarabilir.” dedi.
Kronik solunum ve kalp rahatsızlığı olanlar
zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı
Astımdan korunmak adına özellikle yaşlılar
ve bebekler, ayrıca kronik solunum ve kalp
hastalığı olan insanların aşırı soğuk havalarda
çok gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını
öneren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam
Alahdab “Çıkılacaksa, uygun giyinmek,
yeterli miktarda sıvı tüketmek ve düzgün
beslenmek gerekir, ayrıca hareketsizlikten
kaçınmak gerekir. Solunum sistemini
soğuk ve kuru havaya karşı korumak için de
özellikle yüz, ağız ve burun bölgesine sıcak
tutup, solunacak havanın ısınarak içeriye
girmesini sağlamak gerekir.” açıklamasında
bulundu.

SOĞUK HAVALARDA EN ETKİLİ 10 BİTKİ ÇAYI
Soğuk havaların ve virüslerin kendini gösterdiği bu günlerde beslenmeye dikkat etmek kadar bitkilerden
destek almak da oldukça önemli. Bitki çaylarının buharının sinüs ve ciğerleri rahatlattığını vurgulayan
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, ılık çayların da boğaza iyi geldiğini
belirterek “İçilen çayın içeriği bağışıklık sistemimizi güçlendirip gripten korunmamızı ve gribin oluşturduğu
öksürük, mide şikâyetleri, halsizlik gibi yan etkilerin azalmasını sağlar.” açıklamasında bulundu.

1. Kuşburnu Çayı: Bağışıklık sistemini güçlendiren
bir yapısı vardır. Hastalıklara karşı direnci artırır
ve C vitamini deposudur. Günde 2-3 fincan kadar
tüketmekte fayda var.
2. Ekinezya Çayı: Bağışıklık sistemini
güçlendiren bir diğer çaydır. Üst solunum yolu
enfeksiyonlarından korunmak için de düzenli
tüketimi yardımcı olur. Her gün 2 fincan kadar
içebilirsiniz.
3. Hibiskus Çayı: İçeriğindeki antioksidanlar ve C
vitaminiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, bedeni
rahatlatır. Hastalıklardan korunmak için günde
maksimum 3 fincana kadar içilebilir.
4. Ihlamur: Buharı burun tıkanıklığını açmaya, çayı
ise boğaz ağrısını, öksürüğü azaltmaya yardımcı
olur. Ağrı ve iltihap giderilmesinde de kullanılabilir.
5. Adaçayı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve
gribe bağlı mide sorunlarında kullanılabilir.
6. Papatya Çayı: Boğaz ağrılarını gidermeye ve
vücudu sakinleştirmeye yardımcıdır. Uyumaya
yakın içildiğinde vücudun dinlenmesine ve sağlıklı
bir uykuya yardımcı olur.
7. Zencefil Çayı: Soğuk algınlığı ve öksürüğe
iyi gelir. Gribe bağlı oluşan mide sorunlarının
giderilmesinde de zencefilden yardım alabiliriz.
Limonla iyi bir ikili olduklarını da unutmamak
lazım.
8. Tarçın Çayı: Soğuk algınlığı semptomlarını
azaltmakta ve boğaz ağrısını gidermekte etkili bir
çaydır.
9. Nane Çayı: İçeriğindeki mentol ile gribin neden
olduğu boğaz ağrısı, bulantı, burun tıkanıklığı gibi
durumların çözümünde etkilidir.
10. Karanfil çayı: Gribe bağlı solunum ve mide
problemlerinin çözümünde yardım alacağımız
çaylardan biridir.

Küçük öneriler:
· Tarçın, karanfil ve zencefili başka çaylara
tane veya toz olarak da ekleyebilirsiniz.
· Bitki çaylarınızı tatlandırmak için baldan
yardım alabilirsiniz. Özellikle öksürüğe karşı
oldukça etkilidir.
Sinüslerinizde tıkanıklık varsa;
· 1 tatlı kaşığı adaçayı yaprağı
· 1 tatlı kaşığı nane yaprağı
· Su
· Limon
· Bal
Yaprakları koyup üzerine su ekleyin
ve üzerini kapatıp 15-30 dakika kadar
demlenmeye bırakın. İçmeden önce
yaprakları çıkarıp limon ve bal ekleyin.
Ateşiniz ve boğaz ağrınız varsa;
· 2 çay kaşığı yeşil çay yaprağı
· 2-3 küçük parça zencefil
· 1 çimdik kırmızı biber
· Su
· Bal
Suyu kaynatın ve yeşil çay koyduğunuz
fincana biraz ılındığında dökün. İçine
zencefil tanelerini ve kırmızı biberi ekleyin,
üzerini kapatıp demlenmeye bırakın. 10
dakika sonra içindeki yaprakları ve taneleri
çıkarıp fincana bal ekleyin.

Hazal Çatırtan
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve
Diyet Uzmanı
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Vücudu güçlendirmek, hastalıkları iyileştirmek
deyince aklımıza gelen ilk bitkinin ıhlamur ve
adaçayı olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan “Ancak
yeni yapılan bazı araştırmalar yeşil çay içerisindeki
kateşinlerin de bakteri ve virüslere karşı savaşta bize
yardımcı olduğunu gösteriyor.” dedi. Çatırtan hasta
olmadan önce veya hasta olduktan sonra kullanılan
en popüler 10 bitki çayı ile ilgili bilgi verdi.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru
kullanmalısınız. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız
kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye
başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için daha
hırslı ve gücünüzün bilenmiş olduğunu hissedeceksiniz. Kendi istekleriniz doğrultusunda hedefleriniz ve aile ilişkileriniz konusunda
yoğunluk yaşayacaksınız. Heyecanlı ve teşvik edici kişiliğiniz ile insanları kendinize çekeceksiniz. Davranışlarınızı etkileyen ve yönlendirebilen çevre etkenlerin kendi lehinize
çevirebileceksiniz. Fikirlerinize destek olan
arkadaşlarınız da sizi olumlu motive edecek.
Sistemli bir iş paylaşımı sizi daha iyi konumlara getirecek. Özgürce çalışabileceğiniz kişilerle görüşeceksiniz.
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Hayallerinizi fırsatlar zincirine çevirmek için
önünüzün açık olması çok güzel. Neptün
ve Uranüs size her konuda yardım edecek.
Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından
emin olduğunuz ve manevi duygularınızın
ön plana çıkacağı işler peşindesiniz. Bir çok
misyon çalışması sizi bekliyor. Uranüs’ün
Neptün’ü desteklemesiyle değişen şartlar;
size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta
size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Uzun süredir bulunmak istediğiniz, ortamlara girmeyi
başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif
anlamda gelişmeler var. Beklediğiniz haberlerin size ulaşmasını sağlayacak yeni konumlar, gündeme gelebilir. Bu ay birçok şey istediğiniz gibi olacak.

BOĞA
Yurt dışı ile ilgili projeleriniz gerçekleşebilir.
Ayın ilk haftası dikkatli olmalısınız. Bu dönemde beklenmeyen aksiliklere karşı önlemlerinizi almalısınız. Özellikle yol kazalarına
karşı tedbiri elden bırakmamalısınız. Kendinizle ilgili yepyeni düşünceler içinde olacaksınız. Duygu ve sezgilerinizi çevrenizdeki
olaylara yöneltecek ve hakkınızdaki olumlu
düşüncelerden hoşnut kalacaksınız. Akıllı ve
sıra dışı insanlara inanılmaz bir çekim gücüyle yaklaşacaksınız. Abartmayı çok seveceğiniz bir dönem. Ani olayların sürprizlerine
hazır olun. Zeki ve duygusal güzel konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. Seçimlerinizi fikirlerinize uygun kişilerle yapmak isteyebilirsiniz. Merkür sağlığınıza özen göstermenizi
isteyecek.

ASLAN
Mars gezegeni, ay boyunca fiziki enerjinizin
artmasına neden olmasına rağmen, Neptün
yüzünden heyecana kapılıp, hatalara neden
olabilecek davranışlar da sergileyebilirsiniz.
Sınırlarınızı genişletmek için hedeflerinizi
hırslarınızla besleyeceğiniz bir ay içindesiniz.
İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu
yenecek ve kendinizi rahatlatacak çalışmalara yönelin. Yine bu dönemde kariyerinizde size şans verecek kişilerle tanışacaksınız.
Düşüncelerinizi odaklaştıracak ve uyumlu
dostluklar sunacaksınız. İçsel yeteneklerinizi
doğru bir şekilde kullanırken, aynı düşünceyi
paylaştığınız kişilerle işbirliği içinde gerçekleştireceğiniz işleriniz olacaktır.

İKİZLER
Kültür düzeyi yüksek arkadaşlarınızla bir
araya gelecek ve duygusal etkileşimlerin de
yaşandığı beraberlikler kuracaksınız. Durum
değerlendirmesi yaparken çevredeki kişilerden yanlış fikirler alarak etkilenmemeye çalışın. Esnek olmanız gereken bazı konularda,
tüm inatçılığınızla sabit tavırlarınızı muhafaza etmeniz sizin için büyük bir engel. Hem
kendi katı kurallarınızı, hem de çevrenizden
gelebilecek yanlış yönlendirici esintileri aşmanız gerekiyor. Kendinizi kanıtlama savaşı
içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz,
hataya açık olmanıza neden oluyor. Kilo vermeye ve düzenli egzersiz yapmaya başlamalısınız. Güçlü bir enerjiye sahipsiniz ve bu
özelliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

BAŞAK
Meslek ve kariyerinizle ilgili ideal ve istekleriniz ön plana çıkıyor. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Birden fazla işle uğraşacak
veya iş teklifleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Zihniniz yeni değişimlere hazır.
Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak
ve fikirlerinizi çevrenize anlatma konusunda
başarılı olacaksınız. Düşündüğünüz konuları
gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara
göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler
yaratma konusunda gayretli olacaksınız.
Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Bazı kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu
tutmayı başaracaksınız.

Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir
dönemdesiniz. Bazı kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi
olumlu tutmayı başaracaksınız. Atılımlarınız
ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sevdiğiniz işi yaptığınız
zaman daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Tartışmalarda üstünlük sağlayacak, karşı
taraf üzerinde etkin fikir hakimiyeti sağlayacaksınız. Mesleki olayların gündeme gelmesi
nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz.
Gecikmiş işlerinizi tamamlamak için, önünüze çıkacak fırsatları yeniden gözden geçirmelisiniz. İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru
gidiyorsunuz. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

OĞLAK
Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun
artması sizi zorluyor. Birlikte çalıştığınız kişilerin size vereceği destek çok önemli. Bulunduğunuz ortamlarda baskıcı davranışlar
sergilediğiniz için, iş arkadaşlarınızın tepkisini alabilirsiniz. Ekip çalışmasını ön plana
çıkaracak ve olayları farklı açılardan irdeleme şansını yakalayacaksınız. Bulunduğunuz
şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızın sizi rahatsız
edecek boyutlara gelmesine izin vermemelisiniz. Bazı konularda herkesten farklı düşündüğünüz gerçek ve kendinizi ifade ederken,
çevresel koşulların sizi engellediğini görüyor
ve canınız sıkılıyor. Uzun vadeli planladığınız
projeleriniz gündeme gelecek.

AKREP
Birlikte çalıştığınız kişilerin, finans desteklerini isteyebilirsiniz. Onların size karşı tutumlarından farklı sonuçlar çıkarmadan önce,
olayların nedeni üzerinde durduğunuz zaman kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz.
İçsel sesinizin meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmasından dolayı, bilgi dağarcığınızı entelektüel düzeyde arttırabilirsiniz. Yaptığınız
işlere farklı bir vizyon getiriyorsunuz. Cesaret isteyen çalışmalarınız için gerekli donananıma sahip olmanıza rağmen, fikir ayrılıkları konusunda karşıt düşünceler içinde
kalıyorsunuz. Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler içinde yapıcı çalışmalar
sergileyeceksiniz. Etkileyici konuşmalarınızla
bulunduğunuz gruplarda ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak.

KOVA
Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız
her zaman göz dolduruyor. Jüpiter’in etkisiyle yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Maddi
konularda beklediğiniz açılımlar gündeme
gelecek. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız
düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri
uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz. Bazen, sizi panik içinde bıraksa
da; yaşamınızın rutinleşen bölümlerinde sergileyeceğiniz bu tür farklı değerlere yönelme durumu, daha sonra size yararlı olacaktır.
Esnek olmanız gereken bazı konularda, tüm
inatçılığınızla sabit tavırlarınızı muhafaza etmeniz sizin için büyük bir engel. Hem kendi
katı kurallarınızı, hem de çevrenizden gelebilecek yanlış yönlendirici esintileri aşmanız
gerekiyor.

YAY
Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel
tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Rekabet etmeyi seviyor, ince esprili zekanızla
problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Son
günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Hiçbir konuda haksız duruma düşmek
istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Uzun süredir
sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız
güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya
açıksınız. Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Fakat bu tür çalışmalarda ısrarcı
tutum izlememeye çalışın, aksi takdirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

BALIK
Jüpiter karşıt finans evinizde farklı kaynaklardan para artısı getirecek. Maddi hırslarınız
ön planda olacak. Kendinizi güven içinde
hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan
merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler
yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu
konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler
arayacaksınız. Sosyal ilişkilerinizi geliştirmek
için kapasitenizin üzerinde çabalarda bulunabilirsiniz. Sosyal ortamlar çerçevesinde;
yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak,
yeni ve başarılı organizasyonlar içinde bulunacaksınız. Toplumsal konuşmalar yapabilirsiniz. Öğreniminiz ve akademik kariyerinizle
ilgili gelişimlere açık olacağınız bir süreç.
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BABAMIN BANA GİTARIYLA SÖYLEDİĞİ ŞARKILARLA BÜYÜDÜM
Sevgili Bilge Nihan müziği hayatının içine nasıl kattın ya da müzik seni nasıl
hayatının içine aldı?
Müzisyen bir babanın kızıyım. Babamın Berlin’de her hafta özel davetlerde
bulunan bir orkestrası vardı. Hem basgitar çalar hem şarkı söylerdi. 3
yaşında onu sahnede ilk izlediğimde içimden geçen “Bir gün ben de o
sahnede olacağım.” olmuştu. Onun bana gitarıyla söylediği şarkılarla
büyüdüm. Hatta vokal yapma tekniğini ilk babamdan öğrendim.
Annemin de sesi güzeldi, o da babama eşlik ederdi. Demek istediğim
konuşmaya başladığım ve kendimi bildiğim andan itibaren müzikle
iç içe geçmiştik zaten. Sonrasında 8 yaşında piyano dersleri almaya
başladım. Aynı müzik okulunda burslu olarak klasik batı şan eğitimi
aldım. Eş zamanlı olarak Berlin Klasik Türk Müziği Derneği'nin
de en küçük solisti olmuştum. Profesyonel müzik hayatım ise
2002’de Ritim 68’in ilk kurucu müzisyenlerinden Engin Süelözgen
orkestrasıyla başladı. Yeterince tatmin olamayınca 2006 senesinde
İstanbul’a albüm yapma hedefiyle geldim ve şimdi bu noktada
duruyorum.
Son single’ın “Net”in hikâyesini bir de Mall and Motto okuyucuları
için anlatır mısın?
“Net”in müzik ve düzenlemesi Cüneyt Yamaner'e ait. Bestesi bitince söz
yazması için Bahadır Tatlıöz’e yolladı. Şarkı sözleri bize Bahadır'ın söylediği
demo haliyle gelince “budur” dedik ve içimizden bir ses bu şarkının
doğru şarkı olduğunu söyledi. Dinledikçe inandık, inandıkça
yükseldik ve “Net” teklisinin dinleyicilerle buluşması için
kolları sıvadık. Klip de içimize sinince ve tüm ekibin
de şarkıya olan inancı doğrultusunda single'ımız
“Net” dinleyicilerle buluştu ve yürüdüğü yolda
gayet güzel ilerlemekte. Aldığımız güzel
tepkiler ve mesajlarla beraber tüm radyo ve TV
listelerindeki yükselişi bize en azından böyle
olduğunu söylüyor. O yüzden beğenen, takip
eden ve paylaşan herkese sonsuz teşekkürler.
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Bahadır Tatlıöz ile aynı projede nasıl
buluştunuz?
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Bahadır’la çok eski arkadaşız. İstanbul’a
geldiğimde tanıştığım ilk değerli
müzisyenlerden biri. Onun önceden geliştirdiği
bir etnik-jazz projesinde solist olarak birlikte
çalıştık. Sonrasında da gerek stüdyo gerek sahne
işlerinde dirsek temasımız hep devam etti.
Hepsinde çok rahat bir çalışma arkadaşı oldu.
Bize demoyu yolladığı gün haliyle şarkıyı ilk
onun sesinden dinleyip ona da yakıştığını
fark edince niye bir düet projesi olmasın
dedik ve teklifimizi kabul etti. İyi ki de
etmiş.
Sıradaki Bilge Nihan projesi ne olacak?
“Net”ten sonra yine hareketli ve solo bir single
projesiyle karşınızda olmayı planlıyoruz. Ama şarkımız
çok taze olduğundan şu an için belirli bir tarihimiz yok.
Tabii ki hali hazırdaki sahne ve konser çalışmalarımız
devam edecek. Dinleyicilerden gelen talepler de var.
Onları da es geçmiyorum. Bu doğrultuda vakit
buldukça akustik cover şarkılar kaydedip sosyal
medyada paylaşmaya çalışacağım.

Kendine örnek aldığın bir isim var mı?

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

En başta da belirttiğim gibi müzisyen ve ilk rol modelim olduğu için babam Selahattin Doğan. Sadece
müzisyenliğiyle değil dürüst ve mütevazı kişiliğiyle de bana örnek oldu. Bana bu işi yaparken önce iyi bir insan
olmam ve saygılı olmam gerektiğini öğretti. Sonrasında benim gelişmemi sağlayan, takip ettiğim ve feyz aldığım
birçok şarkıcı oldu tabii. Ama aralarında en beğendiğim sanırım Lara Fabian. İyi bir konser ve performans şarkıcısı
olmasının yanında sahne duruşu ve içten yorumuyla şarkılara kattığı o büyü beni her zaman çok etkilemiştir.
Bilge Nihan’ın bir günü nasıl geçer?
Eğer sahnem varsa kostüm ve repertuar hazırlıkları ve yoğun bir telefon trafiğiyle geçer. Sahnemin
olmadığı günlerde stüdyo, toplantı ya da spora gitme gibi aktivitelerim olabiliyor. Eğer yoksa
genelde evimde olup sessizliği tercih ederim. Fırsat buldukça da ilk yapmaya çalıştığım şey
kitap okumak olur. Onun dışında evde sinema keyfi vazgeçilmezlerimdendir. Bir de keyifle
ilgilendiğim iki güzel kedim var. Bunlardan arta kalan zamanlarımda da sosyal medyadan ve
televizyondan elimden geldiğince gündemi takip etmeye çalışıyorum.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musun? Gidiyorsan en çok tercih ettiğin AVM hangisi?
Zorlu Center ve İstinye Park
Kıyafetlerinde olmazsa olmazın nedir?
Kışın siyah dar ya da deri pantolon, yüksek ya da düz ama rahat platformlu çizme ve
ayakkabılar, yumuşak dokulu çok boğmayan açık renk kazaklar, yakıştığına inandığım şapka
ve bereler, sesimi koruması için uzun şallar, yazın şort ve parmak arası terlik.
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Spor klasik. Rahat ve sıkmayan şeyler tercih ediyorum.
Neyi asla giymezsin?
Leopar desen ve kürk
Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?
Bir kulağım çift delikli olduğu için taşlı ve siyah küçük bazen de tek
zincirli küpelerim.
Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi renk ağırlıklı?
Ağırlıklı olarak siyah. Son iki senedir haki de artmaya başladı.
Alışveriş yapmayı sever misin? Kiminle alışverişe çıkarsın?
Aslan burcuyum haliyle özellikle canım sıkkınsa illaki tedavi
yöntemimdir. Genelde yalnız çıkarım. Ama şimdilerde beni
klibimde de giydiren stil danışmanım Cihan Gözel ile çıkıyoruz
İndirimleri takip ediyor musunuz?

Son olarak, “Bence AVM'ler ………..” (Boşluğu doldurur musun?)
Bence AVM’ler şehir yaşantısının vazgeçilmezi haline geldi. Ama
yine de ferah ve açık alanları olan alışveriş merkezlerini tercih
ediyorum.

Röportaj:
Burçin Sel
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Tabii ki. Her kadın gibi. Ama çoğu zaman çok beğenip de içime
sinen bir ürün olursa düşünmeden alırım.
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AKASYA KÜLTÜR SANAT’IN DOPDOLU ŞUBAT PROGRAMI
Tiyatro ve müzikseverlerin gözde adresi Akasya Kültür Sanat, birbirinden ünlü ve usta isimleri ağırlamaya
devam ediyor.
AKS’nin heyecanla beklenen akustik dinletiler
serisi kapsamında 17 Şubat Cuma akşamı
rock dünyasının sevilen gruplarından Mor
ve Ötesi, 24 Şubat Cuma akşamı ise müzik
dünyasının efsanevi gruplarından Yeni Türkü
müzikseverlerle buluşacak.
Tiyatroseverler 3 Şubat Cuma Ceyhun Fersoy ve
Özgür Özgülgün’ün başrollerini paylaştığı ‘Tuhaf
Bir Pazar Günü’ oyunu ile AKS’ de seyircilere
eğlenceli dakikalar yaşatacak.
Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu 10 Şubat Cuma
akşamı "Asi Kuş" oyunu ile tiyatroseverlerin
karşısına çıkacak. Asi Kuş’ta Bizet’in ünlü
operası Carmen’i müthiş bir kurguyla sunan
Ali Poyrazoğlu, opera, tiyatro, bale ve güldürü
ustalığını bir arada sunacak.
Sunay Akın 16 Şubat Perşembe akşamı AKS’de
‘Bir Çift Güvercin’ oyunu ile aşk öyküleriyle dolu
bir kitabın yapraklarını çevirecek. Sunay Akın,
izleyicileri mitolojiden başlayarak, Marmara’nın
Ege’nin ve başka denizlerin sularında yolculuğa
çıkaracak.
Başrollerini Yosi Mizrahi ve Buket Dereoğlu’nun
paylaştığı ‘Ne Seninle Ne Sensiz’ 18 Şubat
cumartesi akşamı AKS misafirlerine kahkaha
dolu bir ilişki komedisi izletecek.
AKS’nin minik misafirleri birbirinden eğitici ve
öğretici oyunlarla buluşmaya devam edecek. 4
Şubat Cumartesi çocuklar ‘Tatlı Rüyalar’ oyunu
ile Uyku Ülkesi’nin masalsı diyarına yolculuğa
çıkacak.
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25 Şubat Cumartesi günü çocuklar ‘Masal
Kahramanları Tartaronlara Karşı’ müzikli
oyunuyla yardımseverliğin ve birlikteliğin
gücünü masal kahramanlarıyla öğrenecekler.
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AKS çocuk oyunları saat 13.00'te, diğer tüm oyun
ve dinletiler saat 20.30'da başlayacak.
Biletler AKS Gişe ve Biletix'te.
AKS Şubat Ayı Programı:
3 Şubat Cuma ‘Tuhaf Bir Pazar Günü’
4 Şubat Cumartesi ‘Tatlı Rüyalar’
10 Şubat Cuma ‘Asi Kuş’
16 Şubat Perşembe ‘Sunay Akın ile Bir Çift
Güvercin’
17 Şubat Cuma ‘Mor ve Ötesi’
18 Şubat Cumartesi ‘Ne Seninle Ne Sensiz’
24 Şubat Cuma ‘Yeni Türkü’
25 Şubat Cumartesi ‘Masal Kahramanları
Tartaronlara Karşı’
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