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Geldi işte!
Haziran…
Festivalleri, yazı sıcağı, ramazan ayı, tatillisi, çok işi olanı derken geldi işte!
Hep söylüyorum; AVM’lerin, sadece alışveriş yapmak için kullanıldığını
düşünmek büyük hata olur.
Yirmi yıl öncesiyle bugünü arasında büyük fark var.
Diyeceksin ki; “Önce kendi yirmi yılıma bir bakayım”
Bak tabii…büyük değişimleri ancak o zaman anlarız.
Sıra geldi lokasyonlarına göre farklılık gösteren kültürlere hitap etme
durumuna!
Aslında iki yöntem var.
Birincisi; yapılacak etkinliklere, AVM’nin bölgesel konumuna uygun
davranmak.
İkincisi; yapılacak etkinliklere, AVM’nin bölgesel konumunu ileri bir
seviyeye taşıyarak davranmak yani misyon yüklenmek.
Her sayıda bize ne işlerle geliyorsun diye söylenmeyin lütfen.
Bakın bu işin komedisi gibi durabilir ancak. Artık kültür merkezleri bile
AVM bünyelerinde yer alıyorsa, bu hepimizin görevi
olacak. Görev basit!
Oyunları, tiyatroları, sahne şovlarına daha çok yer vermek.
Ressamlar, fotoğrafçılar ile konuşup açık alan sergiler oluşturmak.
Bak haziran ne güzel geldi değil mi :)
Mall&Motto haziran sayımızı keyifler okumanız dileğiyle,
Yasemin Şefik

İçİndekİler
8

Tuncay Özilhan
Anadolu Grubu Yön. Kur. Başkanı

Anadolu Sağlık Merkezi’nin başarısı gurur
verici.

36

Levent Çakıroğlu
Koç Holding CEO’su

Koç Holding, yılın ilk çeyreğinde 22,3 milyar TL
konsolide ciro elde etti.

64

Stil Danışmanı

Bu yıl, Rapunzel tarzı uzun saçların ve
örgülerin yılı olacak.

88

ASTROLOJİ
Astrolog

İş dünyası burç yorumları.

Oğuz Uçanlar
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü

Kendimize güveniyoruz, herkesi mutfağımıza
bekliyoruz.

42

Aziz Torun
Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı

En’ler ve ilk’ler Mall of Antalya’da.

70

Deniz Marşan

Filiz Özkol

10

Martin Wild
MedıaMarkt CDO’su

Dijitalleşme daha yeni başlıyor.

90

SOSYAL MEDYA
Sosyal Medya Ligi
İlk 20

AVM’lerin sosyal medya verileri.

20

Beytullah Aksoy
Zeydemir Genel Müdürü

Tüketicinin kalbini kazanan AVM uzun vadede
başarılı olacak.

56

Mehmet Göçmen
Sabancı Holding CEO’su

Sabancı Holding yılın ilk çeyreğinde 9 milyar
100 milyon konsolide ciro elde etti.

82

Bülent Gürcan
TeknoSA

Hedef 2023 yılına kadar 25 bin kadını teknoloji
ile tanıştırmak.

94

Burçin Sel
Batuhan Sevimo ile röportaj

Aldığım geri dönüşlerden çok memnunum.

MALl&MOTTO / Hab e rl e r

HERMES’İN ÖDÜLLERİ PALLADIUM ATAŞEHİR’E!
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JLL Türkiye tarafından yönetilen Palladium Ataşehir, geçen sene
gerçekleştirdiği Trickbox ve Kapadokya Günleri etkinlikleri ile,
Hermes Creative Awards 2017’den 3’ü Gold, 3’ü Platinum olmak
üzere 6 ödül birden aldı.
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Anadolu Yakası’nın en gözde alışveriş
merkezi Palladium Ataşehir, Hermes Creative
Awards'de 3 Gold ile ödüllendirildiği
Trickbox etkinliği ve 3 Platinum ödülü
aldığı Kapadokya Günleri ile fark yaratarak
toplamda 6 ödülün sahibi oldu.
Alışveriş merkezinin içerisine yerleştirilen
dev kutuya, etraftan gelecek tüm dikkat
dağıtıcı öğeye rağmen gözünü kırpmadan en
uzun süre bakmak üzerine kurulu eğlenceli
bir yarışma olan Trickbox etkinliği ile

Palladium Ataşehir, Hermes Creative Awards'un
Social Marketing Campaign, Special Event ve
Consumer Engagement kategorilerinde Gold
ödüllerine layık görülerek toplam 3 Gold ödül
kazandı.
Cappadox Festivali ile aynı dönem
gerçekleştirilen Kapadokya Günleri’nde ise
etkinlik, alışveriş merkezinin içerisini sıcak
hava balonları ve atrium süslemeleriyle
renklendirerek AVM ziyaretçilerine Kapadokya
ruhu yaşatılırken, “Düşünce Gücüyle Uçur” adlı

dikkat çekici yarışma ile farklı ve eğlenceli bir
deneyim sunan Palladium, Hermes Creative
Awards'un Communication / Marketing
Campain, Special Event ve Cultural Heritage
Survival kategorilerinde ödüllendirilip toplam 3
Platinum'un sahibi oldu.
Hermes Creative Awards 2017'den 6 ödül birden
kazanan Palladium Ataşehir, 2016’ya girerken
hazırladığı ‘Yılbaşı Köyü’ etkinliğiyle de geçen
sene yine Hermes Creative Awards’te 1 Platinum,
3 Gold olmak üzere toplam 4 ödül birden almıştı.
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YAŞAMA TUTUNANLAR’IN SEVİNCİ
Anadolu Sağlık Merkezi’nin, 2015 yılında
kemik iliği nakli tedavisi bekleyen ya da
tedavisi süren hastalara cesaret vermek
amacıyla kurduğu “Yaşama Tutunanlar
Platformu”, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay Özilhan’ın da katıldığı özel
bir etkinlikle tedavisi tamamlanan hastalar
ve yakınlarını bir araya getirdi. Hastaların
etkinlikte yaptığı konuşmalar duygusal anların
yaşanmasına neden oldu. Gebze Teknik
Üniversitesi’nin büyük destek vererek “Yaşama
Tutunanlar Hatıra Ormanı” için tahsis ettiği
alanda bir araya gelen hastalar, isimlerine özel
fidanları dikerek ormanın temellerini attılar.
Etkinlikte konuşan Anadolu Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: “Anadolu
Grubu yatırımları arasında Anadolu Sağlık
Merkezi’nin ayrı bir değeri ve önemi var.
Anadolu Vakfı bünyesinde kurulan Anadolu
Sağlık Merkezi’nin, ihtiyacı olan hastalara
nitelikli sağlık hizmeti ulaştırması çok değerli.”
dedi.
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Anadolu Vakfı çatısı altında 2005 yılında
“Sağlığın Merkezi” vizyonuyla kurulan Anadolu
Sağlık Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi’nde
lenfoma tedavisini tamamlayan hastaları ve
yakınlarını buluşturdu. Hastane bahçesine
kurulan çadırda gerçekleştirilen etkinliğe
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Özilhan, Anadolu Sağlık Merkezi Genel
Direktörü Türkan Özilhan Tacir, Anadolu
Sağlık Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Zafer Gülbaş, Anadolu
Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ve Anadolu
Vakfı Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projeleri
Direktörü Necmettin Özçelik katıldı.
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Etkinlik, Anadolu Sağlık Merkezi’nin
2015 yılında Türkiye genelinde kemik
iliği nakli tedavisi gören hastalara umut
olacak bir platform oluşturmak amacıyla
kurduğu “Yaşama Tutunanlar” kapsamında
gerçekleştirildi. Kemik iliği nakli olan
hastaların cesaret veren hikâyelerini http://
www.yasamatutunanlar.com adresinde toplayan
ve hastaların birbirleriyle iletişim kurmalarına
imkân veren Anadolu Sağlık Merkezi, etkinlik
ile Türkiye genelinde kemik iliği nakli olmayı
bekleyen ya da tedavisi süren hastalara da umut
mesajı verdi.
BUGÜNE KADAR 1500’ÜN ÜZERİNDE
NAKİL GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Anadolu Sağlık Merkezi, Türkiye'deki ve yurt
dışındaki hastalara hizmet verme amacıyla
kurulan ve uluslararası standartlara sahip olan
Kemik İliği Nakli Merkezi’nde bugüne kadar
1500’ün üzerinde nakil gerçekleştirdi.

Tuncay Özilhan
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
TUNCAY ÖZİLHAN: “ANADOLU SAĞLIK
MERKEZİ’NİN BAŞARISI GURUR VERİCİ”

dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak
için bunlar yeterli değil. Hastalarını anlayan ve
onların ihtiyaçlarına karşılık verecek hizmet
Kemik İliği Nakli Merkezi’nin çalışmalarından
kalitesini standart haline getirmelisiniz.” dedi.
gurur duyduğunu söyleyen Anadolu Grubu
Anadolu Sağlık Merkezi’nin hasta odaklı
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Sağlık, bakım konusundaki başarısını Türkiye’de
büyük bir özveri ve hassasiyetle odaklandığımız
“Planetree Bronz Akreditasyonu”nu kazanan
alanların başında geliyor. Anadolu Vakfı çatısı
ilk hastane olarak tescillediklerini anlatan Tacir,
altında dünya standartlarında sağlık hizmeti
“Hastanemiz Hasta Odaklı Bakım prensibini
sunmak ve bu hizmeti ihtiyacı olan hastalara
yaymak için dünya çapında sağlık kurumlarıyla
ulaştırmak misyonuyla kurduğumuz Anadolu
iş birliği içerisinde olan sivil toplum örgütü
Sağlık Merkezi’nin bugün ulaştığı başarıları
Planetree’den Bronz akreditasyon almayı
görmek benim için çok büyük bir gurur... Bu
başaran Türkiye’de ve bu coğrafyadaki ilk
eserin hayata geçirilmesi ile Grubumuzun ve
ve tek hastane oldu” diye konuştu. Tacir,
Vakfımızın kurucuları Kâmil Yazıcı ve İzzet
“Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerle hastalarla
Özilhan’ın ideallerinden birini de gerçekleştirmiş bir araya gelmeye ve tedavileri tamamlandıktan
olduk.” dedi.
sonra da yanlarında olduğumuzu bilmelerine
büyük önem veriyoruz.” dedi.
470 BİNİN ÜZERİNDE BEDELSİZ SAĞLIK
HİZMETİ
MORAL, TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLİYOR
Anadolu Vakfı’nın en önemli eserinin Anadolu
Sağlık Merkezi olduğunu söyleyen Anadolu Vakfı
Genel Müdürü Selim Güven, “Anadolu Vakfı’nın
yürüttüğü ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi’
kapsamında ihtiyaç sahibi hastalara bugüne
kadar 470 binin üzerinde dünya standartlarında
bedelsiz sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra
ülkemizin sosyo-kültürel kalkınmasına da
destek olmak hedefiyle eğitim alanında projeler
geliştirdik. Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarla gençlerimizin, dünyaya geniş
bir açıdan bakabilmelerini sağlayacak vizyon
kazanmalarını amaçlıyoruz.” diye konuştu.
HASTA ODAKLI BAKIM ANLAYIŞIMIZIN
BİR PARÇASI
Anadolu Sağlık Merkezi’nin tüm süreçlerini
hasta odaklı bakım anlayışı çerçevesinde
şekillendirdiğini anlatan Anadolu Sağlık
Merkezi Genel Direktörü Türkan Özilhan
Tacir, “Hastane olarak hem en güncel tıbbı
teknolojilere hem de uzman kadromuza yatırım
yapmayı sürdürüyoruz. Ancak biliyoruz ki,

Hastalarını sağlıklı görmenin en büyük
mutluluk olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık
Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Zafer Gülbaş, “Biliyoruz ki, tedavi
sürecinde hastanın moralinin yüksek olması
ve aile desteği, tedavi başarısını önemli ölçüde
arttırıyor. Hem hastalarımıza hem de Türkiye
genelinde lenfoma tedavisi olmayı bekleyen
ya da tedavisi süren hastalara buradan umut
mesajı göndermiş olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.” diye konuştu.
YAŞAMA TUTUNANLAR HATIRA
ORMANI’NIN TEMELLERİ ATILDI
Bazı hastaların tedavi öykülerini anlattığı
Lenfoma ile Yaşama Tutunanlar etkinliğinde
duygusal anlar yaşandı. Hastaların birbirleriyle
sohbet etme fırsatı bulduğu etkinlik
kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi
yerleşkesinde ayrılan özel alanda “Yaşama
Tutunanlar Hatıra Ormanı”nın temelleri atıldı.
Etkinliğe katılan lenfoma hastaları isimlerine
özel fidanları dikti.
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MCDONALD’S TÜRKİYE 1 MİLYARINCI HAMBURGERİNİ SERVİS ETTİ
Türkiye’deki 258 restoranı ve yaklaşık 5 bin çalışanıyla hızlı servis sektörünün öncüsü olan McDonald’s,
Türkiye’deki 1 milyarıncı hamburgerini servis etti. McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar,
“Türkiye’yi hızlı servis restoranı kavramı ile tanıştıran McDonald’s 11 yıl önce sektörde yine bir ilki
gerçekleştirerek “Herkese Açık Mutfak” projesini hayata geçirdi. 11 yıldır dileyen herkes mutfaklarımızı
gezebiliyor.” dedi.
Türkiye’de 30 yıldır ‘hamburger’ denince akla
gelen McDonald’s, hızlı servis sektöründe
standartları belirliyor, tarih yazıyor. Türkiye’de
kapılarını 1986 yılında açan McDonald’s
1 milyarıncı hamburgerini servis etti.
McDonald’s Genel Müdürü Oğuz Uçanlar,
McDonald’s’ın 11yıldır tüm tüketicilere kapısı
açık olan mutfağında misafirlere kendi pişirdiği
hamburgerleri ikram etti.
Oğuz Uçanlar: “İlk günkü heyecanla…”
30 yıllık Türkiye macerasında, sektöründeki
her dönemece adını yazdıran McDonald’s,
mutfağından 1 milyarıncı hamburgeri çıkardı.
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz
Uçanlar, “kalbimiz” dediği McDonald’s mutfağına
girerek, 1 milyarıncı hamburgeri pişirip servis
etti. Uçanlar, “Türkiye’ye adım attığımız
gün, hızlı servis sektörünün oyun kurucusu
olduk. Standartları biz belirledik, Türkiye’ye
hızlı, lezzetli, kaliteli hamburgerler servis
ettik. Sürdürülebilir kaliteye imzamızı attık. 1
milyarıncı hamburgerimizi hazırlarken de ilk
günkü özeni ve heyecanı duyuyoruz.” dedi.
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“Kendimize güveniyoruz, herkesi mutfağımıza
bekliyoruz”
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30 yılda 950 milyon adet ekmek, 1.3 milyar
hamburger köftesi, 106 milyon litre süt ve
süt ürünleri, 780 milyon kutu patates ve 14
bin 500 ton salata tüketildiğine dikkat çeken
Oğuz Uçanlar, “Bu rakamlar Türkiye’nin bize
güvendiğini, bizi sevdiğini gösteriyor. Biz de
kendi standartlarımıza çok güveniyoruz. Bu
yüzden de sektörde mutfağının kapılarını
misafirlerine açan ilk şirket olduk. Yıllardır
mutfağımızın kapıları tüm misafirlerimize açık.
Türkiye’yi hızlı servis kavramı ile tanıştıran bu
büyük mutfak bir yılda yaklaşık 100 milyon kişiye
hizmet verdi. Herkesi mutfağımızı ziyaret etmeye
davet ediyoruz.” diye konuştu.
“Sürdürülebilir Hamburger Stratejisi”
Tüm dünyadaki McDonald’s restoranlarını her
gün 70 milyon insanın ziyaret ettiğine dikkat
çeken Uçanlar, “Her gün bir Türkiye nüfusu
kadar insanın bizi sadece lezzetimiz için tercih
ettiğini söylemek mümkün değil. Biz lezzetimiz
kadar kaliteli ürünlerimiz ile de tercih ediliyoruz.
30 yıldır vazgeçilmez olmamızı sağlayan bu
iş modeline biz ‘Sürdürülebilir Hamburger
Stratejisi’ diyoruz.” dedi.

Oğuz Uçanlar
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü

Bu modeli 5 kademeli olarak değerlendirdiklerini
belirten Uçanlar, “Yarattığımız istihdam,
çalışanlarımıza sunduğumuz imkan ve fırsatlar,
tedarikçilerimizle birlikte oluşturduğumuz
muazzam sistem, 30 yıldır ülkemize yaptığımız
aralıksız yatırımlar ve tabii ki en önemlisi de
işimizin kalbine koyduğumuz tüketicilerimizin
beklenti ve ihtiyaçlarını dinlemek… Kısacası
ekibimize, tedarikçilerimize, müşterilerimize,
sektöre ve ülkemize yaptığımız yatırım. İşte
sürdürülebilir hamburger stratejisi budur.
En nihayetinde hedefimiz tüm McDonald’s
deneyiminin müşterilerimiz için hayatlarında
kısa ve keyifli bir mola olması.” dedi.
“McDonald’s Türkiye 81 ülkeye örnek
gösterildi.”
McDonald’s Türkiye’nin her alanda sektördeki

öncülüğünü kanıtlayan bir yıl geçirdiğini
belirten McDonald’s Türkiye Genel Müdürü
Oğuz Uçanlar, “Son 10 yılın en iyi performansını
sergiledik. Son iki çeyrekte Türkiye performans
olarak diğer McDonald’s operasyonlarının olduğu
81 ülkeye örnek gösterildi. İş bölümlerinde
uyguladığımız strateji ciromuza da olumlu
yansıdı. 2016 yılında 750 milyon TL’lik bir ciro
gerçekleştirdik. Hedefleri tutturmakla kalmayıp
%10 da üzerine çıktık. 2017 yılı hedeflerimizi de
bu ölçüye göre belirledik. Hedefimiz restoran
başına 240 bin müşteri. Bunun için sürdürülebilir
yatırımlar yaparak istikrarlı büyümeye
odaklanmaya devam edeceğiz. Yani her yerde
olmaya çalışmak yerine doğru yerde, doğru
lokasyonda olacağız. Restoran açılışlarımızla
büyüme planlarımızı da bu şekilde yapıyoruz.
Kendimize büyük hedefler koyduk, sistemimize
güveniyoruz.” dedi.
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KIRILMAK YOK İYİ OYNAYAN KAZANDI
Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin düzenlediği ‘Capacity AVM 4. Geleneksel Satranç
Turnuvası’nda Ödüller Sahiplerini Buldu…

Zengin marka karması ve müşteri odaklı
yaklaşımı ile yılda ortalama 22 milyon ziyaretçi
ağırlayan bölgenin en büyük Alışveriş ve Yaşam
Merkezi olan Capacity AVM, bünyesinde
gerçekleştirdiği pek çok etkinliklerle de bölgenin
nabzını tutmaya devam ediyor. Ziyaretçilerine
daima en kaliteli hizmeti sunmaya devam
ederken düzenlediği etkinliklerle de farklılık
yaratıyor.
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20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen, ‘Capacity
AVM 4. Geleneksel Satranç Turnuvası’
şampiyonları belirlendi. Türkiye Satranç
Federasyonu İstanbul İl Temsilciliğine bağlı
hakemler kontrolünde gerçekleşen turnuvada
dereceye giren Mustafa Yılmaz birinci olarak
HuaweiMateS model cep telefonunun sahibi
oldu. Turnuvada ikincilik ödülü olan HTC
828 model cep telefonunu Adil Feridun Öney
kazanırken, üçüncülük ödülü olan Sony E5
marka cep telefonu da Türker Kınataş’ın oldu.
Çekişmeli geçen organizasyonda hediye sponsoru
Brightstar olurken sağlık sponsorluğu da
Medicana Hastanesi tarafından gerçekleştirildi.
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Ramazan
Eğlenceleri

Ramazan
Ramazan Etkinlikleri
Etkinlikleri Hafta
Hafta Sonları
Sonları
14:00
14:00 -- 20:00
20:00 Saatleri
Saatleri Arasında
Arasında B1
B1 Katında
Katında Sizlerle.
Sizlerle.
27 MAYIS CUMARTESİ
27 MAYIS CUMARTESİ

28 MAYIS PAZAR
28 MAYIS PAZAR

14:00 KARAGÖZ VE HACİVAT PERDE OYUNU 14:00 İBİŞ KUKLA TİYATROSU
14:00TAHTABACAK
KARAGÖZ VE HACİVAT PERDE OYUNU 14:40
14:00SİHİRBAZ
İBİŞ KUKLA TİYATROSU
14:40
14:40RAMAZAN
TAHTABACAK
14:40SERAMİK
SİHİRBAZ
15:00
DAVULU ATÖLYESİ
15:00
ATÖLYESİ
15:00FASIL
RAMAZAN DAVULU ATÖLYESİ
15:00NEY
SERAMİK
20:00
20:00
VE TEFATÖLYESİ
20:00ŞERBET
FASIL İKRAMI
20:00GÜLLÜ
NEY VE
TEF İKRAMI
20:00
20:00
LOKUM
20:00 ŞERBET İKRAMI
20:00 GÜLLÜ LOKUM İKRAMI

03 HAZİRAN CUMARTESİ 04 HAZİRAN PAZAR
03 HAZİRAN CUMARTESİ 04 HAZİRAN PAZAR

14:00 “DEVRİ ALEM” TİYATRO
14:00JONGLÖR
“DEVRİ ALEM” TİYATRO
14:40
14:40KARAGÖZ
JONGLÖRTASFİR ATÖLYESİ
15:00
15:00FASIL
KARAGÖZ TASFİR ATÖLYESİ
20:00
20:00MACUN
FASIL İKRAMI
20:00
20:00 MACUN İKRAMI

14:00 KARAGÖZ VE HACİVAT PERDE OYUNU
14:00AŞUK
KARAGÖZ
VE HACİVAT PERDE OYUNU
14:40
İLE MAŞUK
14:40RAMAZAN
AŞUK İLE DAVULU
MAŞUK ATÖLYESİ
15:00
15:00NEY
RAMAZAN
20:00
VE TEF DAVULU ATÖLYESİ
20:00ŞERBET
NEY VEİKRAMI
TEF
20:00
20:00 ŞERBET İKRAMI

10 HAZİRAN CUMARTESİ 11 HAZİRAN PAZAR 17 HAZİRAN CUMARTESİ 18 HAZİRAN PAZAR
10 HAZİRAN CUMARTESİ 11 HAZİRAN PAZAR 17 HAZİRAN CUMARTESİ 18 HAZİRAN PAZAR

14:00 NASRETTİN HOCA VE KELOĞLAN
14:00KANTO
NASRETTİN HOCA VE KELOĞLAN
14:40
14:40KARAGÖZ
KANTO TASFİR ATÖLYESİ
15:00
15:00
KARAGÖZ TASFİR ATÖLYESİ
20:00 FASIL
20:00GÜLLÜ
FASIL LOKUM İKRAMI
20:00
20:00 GÜLLÜ LOKUM İKRAMI

14:00 İBİŞ KUKLA TİYATROSU
14:00JONGLÖR
İBİŞ KUKLA TİYATROSU
14:40
14:40SERAMİK
JONGLÖR
15:00
ATÖLYESİ
15:00
SERAMİK
20:00 NEY
VE TEFATÖLYESİ
20:00MACUN
NEY VEİKRAMI
TEF
20:00
20:00 MACUN İKRAMI

14:00 KARAGÖZ VE HACİVAT PERDE OYUNU 14:00 ZAMAN TÜNELİ
14:00ANİMATÖR
KARAGÖZ VE HACİVAT PERDE OYUNU 14:40
14:00TAHTABACAK
ZAMAN TÜNELİ
14:40
14:40KARAGÖZ
ANİMATÖR
14:40KAŞIK
TAHTABACAK
15:00
TASFİR ATÖLYESİ
15:00
KUKLA YAPIMI
15:00
KARAGÖZ
TASFİR
ATÖLYESİ
15:00
KAŞIK
YAPIMI
20:00 FASIL
20:00 NEY
VE KUKLA
TEF
20:00ŞERBET
FASIL İKRAMI
20:00GÜLLÜ
NEY VE
TEF İKRAMI
20:00
20:00
LOKUM
20:00 ŞERBET İKRAMI
20:00 GÜLLÜ LOKUM İKRAMI

21 HAZİRAN ÇARŞAMBA (KADİR GECESİ)
21 HAZİRAN ÇARŞAMBA (KADİR GECESİ)
20:00 SEMAZEN
20:00 SEMAZEN

24 HAZİRAN CUMARTESİ
24 HAZİRAN CUMARTESİ

14:00 KARAGÖZ VE HACİVAT PERDE OYUNU
14:00JONGLÖR
KARAGÖZ VE HACİVAT PERDE OYUNU
14:40
14:40KARAGÖZ
JONGLÖRTASFİR ATÖLYESİ
15:00
15:00FASIL
KARAGÖZ TASFİR ATÖLYESİ
20:00
20:00MACUN
FASIL İKRAMI
20:00
20:00 MACUN İKRAMI

25 HAZİRAN PAZAR
25 HAZİRAN PAZAR

15:00 NASRETTİN HOCA KELOĞLAN
15:00SİHİRBAZ
NASRETTİN HOCA KELOĞLAN
15:40
15:40KAFTAN
SİHİRBAZ
16:00
İÇİNE BAYRAM ŞEKERİ HAZIRLAMA
16:00 KAFTAN İÇİNE BAYRAM ŞEKERİ HAZIRLAMA

/CapacityAVM
/CapacityAVM
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P&G TÜRKİYE’DEN 30. YILINDA 30 SPORCUYA VE ANNELERİNE DESTEK
Türkiye’de 30. yılını kutlayan P&G, Olimpik Anneler projesini Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları ve
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda Türkiye’den 30 sporcuyu ve annelerini destekleyerek sürdürüyor.
Altın madalyalı Milli Güreşçi Taha Akgül’ün yer aldığı projede, jimnastikte Olimpiyat efsanesi Nadia
Comaneci, sporcularla bir araya gelerek geleceğin Olimpiyat şampiyonları ve annelerine ilham verdi.
Pantene, Ariel, Fairy, Orkid ve Prima gibi lider
markaları bünyesinde barındıran P&G, Olimpiyat
Oyunları global sponsorluğuna paralel olarak
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş
birliği ile 2014 yılı sonunda başlattığı Olimpik
Anneler projesini, 2020 yılına kadar devam
edecek bir Olimpiyat yolculuğuna dönüştürüyor.
9 Mayıs Salı günü jimnastikte Olimpiyat Efsanesi
olan Nadia Comaneci ile Olimpiyat Altın
Madalyalı Güreşçimiz Taha Akgül’ün katıldığı
basın toplantısı ile P&G Türkiye, Pyeongchang
2018 Kış Olimpiyat Oyunları ve Tokyo 2020
Olimpiyat Oyunları yolunda 30 sporcuyu ve
annelerini destekleyeceğini açıkladı. “Çocuğuna
spor yaptıran her anne, bir Olimpik Annedir”
mottosuyla yürütülen Olimpik Anneler projesi
kapsamında P&G, aralarında badminton,
eskrim, judo, bisiklet, modern pentatlon,
okçuluk, yelken gibi Olimpik spor dallarında
yarışan 30 sporcunun ve ailelerinin hikayelerini
iletişim kanallarına taşıyarak Türkiye’de daha
fazla çocuğun spor yapması ve annelerin de
çocuklarını spora yönlendirmesi için ilham
olacak.
Desteğin önemli bir parçasını iletişim
çalışmaları oluşturacak
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“P&G olarak Türkiye’de 30’uncu yılımızı
kutlarken, yaşamları iyileştirme vizyonumuz
doğrultusunda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
sporun en büyük destekçileri arasında yer almayı
önemsiyoruz” diyen P&G Türkiye ve Kafkasya
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu,
açıklamasını şöyle sürdürdü:
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“2012 yılında Türkiye’de, değerli iş ortağımız
TMOK ile başlattığımız Olimpik Harekette yeni
bir adım atıyor ve Türkiye’deki 30’uncu yılımızı
kutladığımız bu yıl, Olimpiyat Oyunları’nda
yarışmaya aday 30 sporcumuza ve bu sporcuları
büyük bir özveri ile yetiştiren annelerine
desteğimizi açıklamaktan büyük bir mutluluk
duyuyoruz. 2014 yılında başlattığımız Olimpik
Anneler projemiz ile anneler başta olmak üzere
ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri için
çalıştık. Türkiye’de 30’uncu yılımızı kutladığımız
bu yıl ise Olimpik Anneler projemizle geleceğin
30 Olimpiyat şampiyonuna ve annelere destek
vererek gençlerimize spor konusunda ilham
vermeyi hedefliyoruz. Rio 2016’da bizlere
Olimpiyat altın madalyası gururu yaşatan Taha
Akgül gibi azimli gençlerimizin başarılarının
anlatılmasının Türkiye’de spor ve Olimpiyat

Taha Akgül

Hasan Arat

Nadia Comaneci

kültürünün yaygınlaştırılması açısından oldukça
önemli olduğuna inanıyoruz.”
Türkiye’nin ilk spor haritası
Olimpik Anneler projesi çerçevesinde P&G
Türkiye, Türkiye’nin ilk spor haritasını da
yayınladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan
Turnaoğlu, “Gençlerimizin spor yapmalarını
destekleyebilmek amacıyla hayata geçirdiğimiz
bu harita ile Türkiye’deki tüm spor tesislerini tek
bir noktada buluşturmayı hedefliyoruz. Online
platformlarımızda paylaşmaya başlayacağımız
bu haritada aralarında İstanbul, Bursa, Adana,
Erzurum, Gaziantep ve Trabzon’un bulunduğu
10 şehirde 300’e yakın spor merkezi ile ilgili
bilgilere yer vermeye başladık. Haritamızın
tüm Türkiye’deki merkezleri yansıtabilmesi için
çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Haritaya
http://db.kadinlarbilir.com/olimpik-annelerharita sitesinden ulaşılabilir.
Basın toplantısına katılan TMOK Başkan
Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat ise P&G
Türkiye birlikte 5 yıldır yürütmekte oldukları
iş birliğinin spor ve Olimpiyat kültürünün
desteklenmesi anlamında oldukça değerli
olduğunu dile getirerek, “P&G, hali hazırda
Türkiye’de TMOK’un en büyük iş ortakları
arasında yer alıyor. Türkiye’deki 30’uncu yılını
spora ve sporculara yönelik desteğini sürdürerek
kutlamasından da büyük memnuniyet duyuyoruz
“dedi.
Annelere büyük iş düşüyor
Daha 14 yaşındayken katıldığı Olimpiyat
Oyunları’nda jimnastik alanında aldığı 10

Tankut Turnaoğlu

kusursuzluk puanı ile Olimpiyat Oyunları
tarihine adını altın harflerle yazdıran Nadia
Comaneci, Olimpik Anneler projesi ile ilgili
şu açıklamada bulundu: “6 yaşımda okul
öğretmenim spora olan yeteneğimi keşfettiği
için çok şanslıydım. Onun sayesinde jimnastik
ile hayatım değişti. Ancak tüm çocuklar
benim kadar şanslı olmayabilir. Ailelerin,
özellikle de annelerin çocuklarını doğru spora
yönlendirmeleri çok önemli. Sadece profesyonel
sporcu olmak amacıyla değil, çocukların
gelişiminde sporun önemi konusunda annelerin
bilinçli olması ve çocuklarını teşvik etmesi çok
önemli. Bu konuda onlara büyük iş düşüyor.”
Şimdiye kadar iki kez Dünya Şampiyonu olan ve
Rio Olimpiyat Oyunları’ndan altın madalya ile
dönen Milli Güreşçimiz Taha Akgül ise Nadia
Comaneci gibi bir efsane ile yan yana olmaktan
duyduğu mutluluğu paylaştı.
“Şimdi Her Paket Spora Destek” kampanyası
ile tüketicilerden de spora destek
P&G Türkiye’nin TMOK işbirliği ile Londra
2012 Olimpiyat başlattığı “1 paket = 1 destek”
kampanyası 30. yılda 30 sporcuya destek verildiği
yeni dönemde de devam ediyor. 1 Mayıs – 1
Temmuz döneminde geçerli olacak “Şimdi Her
Paket Spora Destek” kampanyası ile tüketiciler de
spora destek verebilecekler. Kampanya ile 81 ilde
81 okula spor malzemesi bağışında bulunarak
çocukların ve gençlerin sporla büyümesi
hedefleniyor.
Tüketiciler Alo, Ariel, Braun, Head&Shoulders,
Pantene, Orkid, Oral-B, Fairy, İpana, Gillette,
Prima gibi P&G markalarından satın alarak
kampanyaya katılabilecekler.
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TEKNOSA 2017’YE BÜYÜME VE KARLA BAŞLADI
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider markası TeknoSA, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2017 yılına aynı
mağazalarda büyüyerek başlayan TeknoSA, 689 milyon ciro elde etti.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider
markası TeknoSA, 2017 yılının ilk çeyreğinde
689 milyon TL ciro elde ederek yıla pozitif
bir başlangıç yaptı. Kamuoyu Aydınlatma
Platformu’na (KAP) ilk çeyrek sonuçlarını
açıklayan TeknoSA, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine
göre aynı mağazalarda %2,4’lük büyüme sağladı
ve bu büyüme mart ayında %10 seviyesine
ulaştı. Online kanalı teknosa.com’da çift haneli
büyümesini sürdüren TeknoSA, 2017 yılının
ilk çeyreğini 1 milyon TL’lik kar ederek geride
bıraktı. Şirket, ilk çeyrekte FAVÖK (Faiz ve
Amortisman Öncesi Kar) rakamlarında 1 puanlık
artış sağlayarak %3’den %4’e çıkardı.
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2017 birinci çeyrek finansal ve operasyonel
sonuçlarını değerlendiren TeknoSA Genel
Müdürü Bülent Gürcan, “2016 yılının son
çeyreğinde kar ederek yılı pozitif tamamlamıştık.
2017 yılına müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına
paralel olarak daha fit şekilde giriş yaptık ve
ilk çeyrekte hedeflediğimiz büyüme ve karlılığı
yakaladık. Perakende sektörü için genelde durgun
geçen ilk 3 ay içinde yükselen bir grafiğimiz
var. Mart ayında, benzer mağazalarda %10’luk
büyüme gerçekleştirdik. Tek adreste teknoloji
ürün ve yenilikçi hizmetlerini bir arada sunarak
sektörde fark yaratıyoruz. 2017 yılının devamında
da hayata geçireceğimiz yenilikler, insan kaynağı
ve fark yaratan hizmetlerimizle pozitif değer
yaratmayı hedefliyoruz” dedi.
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Bülent Gürcan
TeknoSA Genel Müdürü
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TÜRKİYELİ TASARIMCILAR RAISA & VANESSA HOLLYWOOD’DA
Maksimalist ve eklektik tasarım bakış açılarıyla
her koleksiyonda kendi sınırlarını zorlayan
tasarımcı ikizler Raisa&Vanessa; Amerikan şov
dünyasına da adını altın harflerle yazdırıyor.
Tasarımcıların Dünya moda haftalarından önce
sunarak dikkatleri üzerine çektiği Sonbahar Kış
2017-18 Koleksiyonu'yla birlikte okyanus ötesine
taşınan ünleri de pekişti. Sezonun hit trendlerini
öncü bir şekilde sunan markanın tasarımların
tercih eden isimler arasında Rita Ora, Chrissy
Teigen, Vanessa Hudgens yer alıyor.
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Vanessa Hudgens
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Victoria Justice
Chrissy Teigen

212 İstanbul Alışveriş Merkezi’nden,
aynı gün içinde toplamda 75 TL ve
üzeri alışveriş yapın,
Umre seyahatini kazanan
10 kişiden biri siz olun.

Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2017 tarihli ve
24951361-255.01.02/1190-2861 sayılı izni ile 27.05.2017(Saat:10.00)-28.06.2017(Saat:22.00) tarihleri
arasında düzenlenmektedir. 18 yaşından küçükler katılamaz. Kazanılan hak devredilemez, nakde veya
mala çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler ve
harcamalar talihlilere aittir. Ayrıntılı bilgi www.212istanbul.com internet sitesindedir.
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Beytullah AKSOY
Zeydemir Genel Müdürü
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Türkiye’deki özellikle AVM konsept kültürü
hakkında ne düşünüyorsunuz?

22

Bir alışveriş merkezi yatırımcısı olarak,
Türkiye’de AVM konseptleriyle ilgili olumlu
şeyler söylemeyi çok isterdim. Ama maalesef
bir konsept kargaşası içindeyiz. AVM’ciliğin
bizde 600 yıllık tarihi var diyerek Kapalıçarşı
örneğini veriyoruz. Çok iyi bir örnek, çok yeni
ufuklar açabilecek, çok şey öğrenilecek, bize ait
bir deneyim Kapalıçarşı ama yaptıklarımız henüz
elimizdeki bu değerin tam farkında olmadığımızı
gösteriyor.
Şunu artık sektördeki herkesin net bir şekilde
anlaması gerekir; AVM’ler sadece gidip alışveriş
yapılıp çıkılan yerler değiller. Bulundukları
şehirlerin, semtlerin buluşma merkezleri,
meydanları, sinemaları, restorantları, gezilecek
yerleri, en popüler caddeleri, kendileri de
tüketici yaşına ulaşan bir neslin artık çocukluk
hayallerinin kaçınılmaz bir parçası AVM’ler.

aı

“Tüketicinin kalbini kazanan AVM uzun vadede
başarılı olacak.”

Yani AVM konseptleri tasarlanırken artık bu
sosyolojik anlamı yok sayamayız. Bunun farkında
işler yaptığımızda AVM’ler, geçici hevesler değil,
Kapalıçarşı gibi yüzlerce yıl değeri azalmayan
merkezler haline gelecek.

piyasa yaptığı, en iyi dükkanların olduğu ünlü
caddeler vardı. Kötü şehirleşme, park sorunu,
trafik derken o güzel caddeler artık yürünebilir
olmaktan çıktı, işte o caddelerin yerini AVM’ler
alıyor.

AVM Sektöründe giderek büyüyen önemli
bir aktörsünüz bu bağlamda sektöre yatırım
yapmanızın nedenleri nelerdir?

Zeydemir de işte tam bu noktada bir boşluğu
dolduruyor. Açık AVM konseptiyle şehirlerin
günlük hayatının kolayca bir parçası haline
gelecek, şehirlerle doku uyuşmazlığı yaşamayacak
alışveriş merkezleriyle büyümek vizyonumuz. O
yüzden Türkiye’nin AVM’lerle dolmuş taşmış, her
şeye doymuş büyük şehirlerinde yatırım yapmak
yerine kendimize hedef olarak Anadolu’yu seçtik.

İstanbul’dan bakınca AVM’cilik kan kaybediyor
çünkü tüketiciler artık online alışverişe kayıyor.
Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezleri
online alışveriş siteleri. Ne kira, ne raf ne de
personel maliyeti olmadan bir tıkla giriyorsunuz,
alışverişinizi daha uygun fiyata tamamlıyorsunuz.
Anadolu’da ise durum çok farklı. Tüketiciler
bir alışveriş merkezine girip, uzun süre orada
vakit geçirmek istiyorlar. Alışveriş merkezleri
Anadolu’daki birçok şehirde ilerlemenin,
modernliğin, iyi yaşamanın da sembolü. Eskiden
şehirlerde herkesin yürüdüğü, tabiri caizse

Zincir markamızı “Avlu” olarak belirlememizin
özel bir anlamı var. Projelerimizin hepsi çok geniş
bir alana yayılmış, yeşil alanlarla kaplı, tüketiciyi
yormayan açık hava alışveriş merkezleri. Çok
eski ve yerleşik bir şehir kültürü olan Şanlıurfa’da
açtığımız Novada Park da şehrin merkezinde
yer alıyor ve kısa sürede Urfa şehir hayatının

a a
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bir parçası haline geldi. Geçenlerde gidince
fark ettim, gelip geçenlerin orada dinlendiği,
çimlerine uzandığı bir AVM haline gelmiş ki
tam da amacımız buydu. Şanlıurfa Novada
Park’taki Gönül Kahvesi’nde akşamları klarnet
ve akustik gitarla yapılan müzik dinletileri için
şehir dışından gelen ziyaretçiler bile oluyormuş.
Artık Anadolu’da şehirli bir orta sınıf oluştu
ve bu insanların yeni zevkleri, talepleri ve
ihtiyaçları var. Bazen akşamları canlı müzik
yapılan, büyükşehirlerde kimsenin farkına bile
varmayacağı bir cafe bile Anadolu’daki şehirlerin
hayatında büyük bir boşluğu doldurabiliyor.
Avlu Balıkesir projenizden biraz bahseder
misiniz? Bölgede hangi eksikleri giderecek
sizce projeniz?
Balıkesirlilerin alışveriş yaptıkları iki ana cadde
var. Avlu Balıkesir de Balıkesir’in tam ortasında
240 dönümlük yemyeşil bir alana yayılmış bir
açık hava alışveriş merkezi. Bir nevi şehrin
üçüncü ve en büyük caddesi. İçinde Balıkesir
Ticaret Odası, çocuk köyü, göletler, yapay bir
ırmak, gösteri ve performans merkezi, sergi
salonları, golf alanı, teleferik, sinema, macera
parkı, meydanlar, açık otopark ve mağazalar yer
alıyor. Bütün bunları yemyeşil bir açık havada
şehrin ortasında Balıkesirlilere sunacak Avlu
Balıkesir. Böylece kent merkezinin değerini
artırırken, AVM’ler deyince akla gelen beton
yığınları anlayışını yıkacak. Sadece bir alışveriş
merkezi demek haksızlık olur, burası aynı
zamanda şehrin nefes alacağı bir yeşil alan ve
ritminin atacağı bir sosyal tesis olarak tasarlandı.
Avlu Balıkesir üç ay sonra açılacak. Açıldığında,
Balıkesirlilerin doğrudan hayatının bir
parçası haline gelmesi amacımız. Çocuklarını
gezdirmek isteyen annelerin ilk aklına gelecek,
güvenle caddelerinde dolaşacakları, evlenme
teklif etmek isteyen bir gencin içinden akan
ırmağın üzerindeki bir gondolda bunu yapmayı
düşüneceği, güzel hatıralara ev sahipliği yapacak
bir merkez olmasını istiyoruz.

Avlu, bu talepleri karşılamayı hedefliyor. Çikolata
festivali, kahve festivali gibi festivallere ev
sahipliği yapacağız. Performans sanatları için
hazırladığımız sahnede Balıkesir’de yaşayanları
konser, tiyatro, opera, diğer gösteri sanatlarıyla
buluşturacağız. Bütün bunlar bir alışveriş
merkezini gerçekten bir merkez haline getirecek
adımlar. Eğer bunu başarırsak, dükkanların
cirosunu düşünmek gibi dertlerimiz olmayacak,
kısa süre pek çok yatırımcı için de şehrin kalbinin
attığı bu alışveriş merkezi bir cazibe merkezi

haline gelecek.
Balıkesir dışında başka hangi bölgelere yatırım
yapmayı düşünüyorsunuz?
Halihazırda Şanlıurfa, Balıkesir ve Ordu’da
alışveriş merkezi yatırımlarımızı duyurduk.
Duyurduğumuz yatırımlarımız toplamda 300
milyon TL değere sahip.
Bu şehirlerin dışında, Anadolu’da beş ayrı
şehirde daha alışveriş merkezi geliştiriyoruz.
Avlu zincirini kasım ayında gerçekleşecek
Perakende Günleri’nde ana sponsor olarak
tanıtacağız. Beş ayrı şehirde, toplamda 280.000
m2 inşaat alanında, 130.000 m2 kiralanabilir
alana sahip, 420 milyon TL değerinde alışveriş
merkezi yatırımlarımızı yine Perakende
Günleri’nde duyuracağız. Yatırımlarımızın

hepsi, başta bahsettiğim gibi o kentteki insanlara
dokunan, çok iyi noktalarda yer alan projeler.
Perakendecilerin seveceğinden şüphemiz yok.
Gelecek yıl ise Zeydemir için büyük bir yıl
olacağa benziyor. Çünkü çok sayıda yatırım
talebi alıyoruz. Neredeyse her gün Anadolu’nun
bir şehrinde ya da büyük bir ilçesinde saha
ziyaretindeyiz. Gittiğimiz kentlerde enine
boyuna düşünüyoruz. Tüketim alışkanlıklarını ve
perakende noktalarını inceliyoruz. Kenttekilerin
gelir durumunu, nasıl bir projeye ihtiyaç
duyduklarını ele alıyoruz. Potansiyel kentlerin
hangileri olduğu konusunda, ciddi bir bilgi
birikimi edindik. Gelecek yıl için yatırım sırasına
koyduğumuz 12 adet yatırım yapılmaya değer
nokta var. Bunları geliştirmeye devam ediyoruz.
Hızlı büyüme yolunda olduğumuzu fark eden
başka yatırımcılardan, ortak olmak isteyenler
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Balıkesir milli gelirin yüksek olduğu, şehirli ve
eğitimli bir orta sınıfın yaşadığı bir şehir. Ama
buna hitap eden imkanlar maalesef az. Büyük
şehirlere yakın bir şehir ama insanlar doğdukları,
ait oldukları bu şehirde o imkanları yaşamak
istiyorlar.
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vadede kaybetmeye mahkum. Yürüyen merdiveni
dolandırayım da tüketici daha çok gezsin
zihniyeti çoktan geride kaldı. Çünkü yapılan
araştırmalara göre, tüketici artık onu neden
dolandırdığınızın gayet farkında ve merdivene
ulaşmak için dolandığı yoldaki dükkanlardan
alışveriş yapmak istemiyor.
Bu anlayışlarla yeni yapılan birçok AVM, hem
aileler hem de gençler tarafından çok seviliyor.
Çocuk oyun alanları, doğal yapıları ve yeşil
alanlarıyla kötü şehirleşmeyle sokakların
yürünmez hale geldiği pek çok şehirde hayat
kurtarıyor AVM’ler. Özellikle de çocuklu
anneler için. Geçenlerde Reçel isimli bir kadın
blogunda okudum. Bebeğini alıp AVM’de
alışveriş yapmakta olan bir anne, kimlikle bebek
arabası alıyor, bebeğini uyutmak için de mescidi
kullanıyormuş ve bu yüzden de o AVM’ye

var. Benzer vizyona sahip olanlarla ortaklık
kurmaktan çekinmiyoruz.
Perakendeciler bizim için çok önemli. Büyüme
vizyonumuzu Türk perakendecilerine anlatmak
istediğimiz için Perakende Günleri bizim
için eşsiz bir fırsat olacak. Yatırımlarımızı
standımızda perakendecilere sunacağız.
Zeydemir ile yola çıkan perakendeciler, aynı anda
bütün Avlu AVM zincirinin de kapısını aralamış
olacak.
Bazı bölgelerde AVM’ler arası kıyasıya rekabet
yaşanıyor. Sizce bir projenin dominant olması
için hangi şartları taşıması gerekiyor?
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Çok basit. Biraz klişe gelebilir ama kelimenin
tam anlamıyla tüketici dostu olması gerekiyor.
Alışveriş merkezinin sunduğu yaşam alanlarında
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tüketiciler alışverişleri arasında oturup
dinlenebilmeli, dostlarıyla sohbet edebilmeli.
AVM’lere gezmeye gelen insanlar en büyük
veli nimetimiz. Onları kuru kalabalıklar olarak
gören, koridorlara insanların dinleneceği rahat
koltuklar bile koymak istemeyen AVM’ler uzun

sadakat duyuyormuş. Şu an inşaa ettiğimiz
AVM’de mescide ne kadar yer ayırmalıyız
sorusunu düşünürken, bu örneği aklımdan hiç
çıkarmıyorum.
Ticari alanları maksimize etmeyi artık birincil
hedefimiz olmaktan çıkarıp, uzun vadeli
tüketici kazanma planları hazırlamamız
gerekiyor. Pazar payı (market share) artırmak
bizim için hep elzemdi, müşterinin bizim
ürünümüzü daha çok tercih etmesini
istiyorduk. Sonra bu kavramın yerini mide
payı (stomach share) aldı. Tüketicinin
midesine giren ürünlerin ne kadarı bizim
ürünlerimizden oluşuyor, onu hedefler olduk.
Şimdi ise bunun yerini gönül payı (heart
share) alacak, tüketicinin gönlünde bizim
ürünlerimiz ne kadar değere sahip, kalbinde
ne kadar yer kaplıyoruz, bu soruların cevabını
arıyor olacağız. Tüketicinin kalbini kazanan
AVM uzun vadede başarılı olacak. İşte bu
yüzden en kaliteli mermer kullanan, en iyi
alüminyum cephe kaplamasına sahip bir AVM
İstanbul’un merkezinde bile olsa, tüketicinin
gönlünü kazanamadığı için başarısız oluyor.
Tüketicinin gönlünü kazanan AVM ise her
zaman daha çok ziyaretçi çekiyor. 600 Yıllık
Kapalıçarşı’nın şöhretini yakalamak, o kadar
kolay değil yani.
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AYD Başkanı
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Son dönemde başta dolar olmak üzere döviz kurlarındaki hızlı artış
ekonomiyi ciddi bir şekilde etkiliyor. Ek olarak çift haneli rakamlara
ulaşan enflasyona rağmen endekste görüntülenen artış olumlu bir
izlenim yaratıyor. 2017’nin ilk 3 ayı referandum gibi bir belirsizliğin
yaşandığı dönem olarak, ticari faaliyetleri elbette etkiledi ama buna
rağmen gerek ciro endeksinde gerekse kategoriler bazında gözle
görünür bir gelişme var.
Ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yıla oranla bir düşüş olmasına rağmen
ciro endeksi ve kategorilerde yaşanan artış mevcut ziyaretçilerin
alım gücünde bir artış olduğunu ve alışveriş tercihlerini AVM’lerden
yana yaptığını ortaya koyuyor. Mart ayı ile birlikte ziyaretçi sayısı
ise yine geçtiğimiz aylara göre bir toparlanma olduğunu gösteriyor.
Referandum sonrası, gelecek dönemde, ciro endeksinde ve ziyaretçi
sayısında istikrarın yakalanacağını ve sektörümüz açısından daha
olumlu bir ortamın sağlanacağını söyleyebiliriz.
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AVM Ciro Endeksi mart ayında bir önceki aya göre %7 ile
yükselişte. 1’inci çeyrekte artış ise %5,5
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin mart ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 Mart
döneminde bir önceki ayla karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %7’lik bir oranda artış
kaydederek 197 puana ulaştı.
AVM Endeksi verileri 1’inci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 5,5 artış
gösterdi. Endeks 2017 1’inci çeyrek döneminde 193 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar mart 2017’de İstanbul’da 867 TL, Anadolu’da 673 TL olarak
gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise mart 2017’de 751 TL oldu.
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Çeyrek bazlı m² başına düşen cirolarda 1’inci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve
enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %5,4’lük bir artış yaşandı. 2017 yılı 1’inci çeyrekte metrekare verimliliği
737 TL şeklinde gerçekleşti.
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Ayakkabı-çanta kategorisinde artış martta da sürüyor
Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, mart ayında yine ayakkabı-çanta kategorisinde yaşandı ve geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre %21,2’lik artış kaydetti.
Geçtiğimiz yılın mart ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki giyim kategorisi %19,2, yiyecek kategorisi %17,
AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisi %16,9 oranında arttı. Mart ayında teknoloji kategori ciroları %8 ve hipermarket
kategori ciroları da %2 artış gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi
Mart 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %5,1’lik bir artış
yaşandığı gözlemlendi.
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Ziyaret sayısı endeksi ilk çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %2,8 oranında bir
düşüş göstererek 102 puana geriledi.
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FORUM MAGNESIA ALIŞVERİŞ MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜK
GÖREVİNE ÖZGÜR TEKDEMİR GETİRİLDİ

1 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Forum Magnesia
Alışveriş Merkezi Genel Müdürü olarak atanan
Tekdemir, AVM'nin giriş rakamları ve cirosu
hakkında bilgi verirken bu yıl için sürprizlerini
de açıkladı.
Manisa'nın en önemli çekim merkezi ve buluşma
noktası Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nin
yeni Genel Müdürü Özgür Tekdemir oldu.
1 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Forum Magnesia
Genel Müdürü olarak atanan Tekdemir'in 10
yılı Multi Türkiye'de olmak üzere 14 yıldan fazla
sektör deneyimi bulunuyor. Tekdemir, daha önce
Denizli'nin alışveriş ve yaşam merkezi Forum
Çamlık'ta Kıdemli Operasyonlar Yöneticisi olarak
görev yapıyordu.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Tekdemir, Forum
Magnesia'nın 2016 yılı giriş rakamları ve cirosu
ile ilgili bilgileri de paylaştı. 2016 yılında toplam
5,6 milyon kişi ziyaretçi ağırlandığını ve yine
2016 yılı toplam cirosunu da 151 milyon TL'ye
yükselttiklerini vurgulayan Tekdemir, bu yıl da
önemli projeleri hayata geçirerek büyümelerini
sürdüreceklerini ifade etti.
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Tekdemir açıklamasının devamında şunları
söyledi: ”Ramazan döneminde kapanış saatimizi
23.00'e çekerek alışveriş keyfini uzatacağız.
Daha sonra yaz saati uygulamamız ile Cuma ve
Cumartesi günleri de kapanış saatimizi 23.00'e
çekerek yaz alışverişini hareketlendirmeyi
planlıyoruz. Hem Ramazan'da hem de sonrası
için birçok eğlenceli etkinliğe de imza atacağız.
5. yıl dönümümüzü kutlamayı planladığımız
Temmuz ayında ise ünlü bir sanatçının Forum
Magnesia'da sahneye çıkacağı müjdesini de
şimdiden vermek isterim.”
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE GÜVENLİK MASAYA YATIRILDI
Securitas Türkiye, 17 Mayıs 2017 tarihinde, Divan İstanbul’da AVM masa başı tatbikatı düzenledi. Alışveriş
merkezlerinde meydana gelebilecek olan tehditlerin olası senaryolar üzerinden işlendiği tatbikata bir
çok AVM yöneticisi katılım gösterdi.

Güvenlik hassasiyetlerinin öncelikli olarak
gündeme geldiği alanlardan birisi olan
AVM’lerde olası terör, asayiş olaylarının
önlenmesine ya da olay sonrası oluşabilecek
zararın azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin
ve uygulanacak doğru hareket tarzlarının
görüşüldüğü masa başı tatbikatında farklı
senaryolar üzerinden gidildi.
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Securitas Türkiye Güvenlik Süreçleri ve Kalite
Koordinatörü Hüseyin Erim’in yönetiminde
gerçekleştirilen tatbikata, AVM ve Securitas
yöneticileri katıldı. Gruplara ayrılan katılımcılar,
önceden belirlenen senaryo çerçevesinde ilgili hal
tarzı ve mevzuatları içeren çizelgeler oluşturmaya
çalıştı. Daha sonra bu hazırlıklar, diğer
katılımcılarla paylaşılarak üzerinde tartışıldı.
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Securitas Türkiye Güvenlik Süreçleri ve Kalite
Koordinatörü Hüseyin Erim’in “Olası krizlerde
hasarın azaltılmasına yönelik alınabilecek
tedbirler, uygulanabilecek doğru hareket
tarzlarını planlamak ve gereken koordineyi
sağlamak önemli bir konu. Bizlerin bugün bir
araya gelmemizin en önemli sebeplerinden birisi
de bu esasların hep birlikte görüşülmesiydi.
Masa başı tatbikatlarının genel amacı, doğruyanlış değerlendirilmesi yapmaktan ziyade,
olayı farklı açıdan ele alan karar vericilerin
ihtiyaç ve önceliklerini ortaya koymak ve benzer
durumlarla karşılaşıldığında daha hızlı ve doğru
karar verilmesi için pratik kazandırmak. Securitas
olarak bilgi liderliği misyonumuz çerçevesinde
tecrübelerimizi paylaşmaya, iş ortaklarımızla
birlikte güvenlik sektörüne yenilikler katmaya
devam edeceğiz. ” diye konuştu.
Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan
madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel
tesislere kadar 21 farklı sektörden 681 kurum
ve kuruluşa, 74 ilde, 2091hizmet noktasında
güvenlik hizmeti veren Securitas Türkiye’nin 9
bölge müdürlüğü, 50 şube müdürlüğü ve 375
kişilik idari, 12 bin saha çalışanı bulunmaktadır.
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FC
C BARCELONA’NIN
RCELO
YENİ SPONSORU NEF
Türkiye’nin lider gayrimenkul firması Nef, FC Barcelona ile 3 yıllık
sponsorluk anlaşması imzaladı. Nef Bebeköy’de imzalanan anlaşma
kapsamında Nef ve FC Barcelona pek çok ortak projeye imza
atacak.

Gayrimenkul sektörünün lider markası Nef,
dünyanın en fazla taraftar sayısına sahip spor
kulüplerinden FC Barcelona’nın bölgesel resmi
sponsoru oldu. 3 yıllık sponsorluk anlaşması
kapsamında Nef ve FC Barcelona ortak projeler
gerçekleştirilecek.
Nef ve FC Barcelona ortak sosyal projeler
gerçekleştirecek
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur‘un ve
FC Barcelona CRO’su (Chief Revenue Officer Gelirler Bölümü Başkanı) Francesco Calvo’nun
katıldığı bir basın toplantısıyla açıklanan
sponsorluk kapsamında Nef, FC Barcelona’nın
isim ve logo kullanım haklarının yanı sıra,
reklam ve tanıtım aktivitelerinde Barcelona
takımı ve oyuncularının görsel kullanım
haklarına sahip olacak. Dijital ve geleneksel
pazarlama, ortak logolu ürün üretimi ve
satışı, promosyonel haklar, aktivite ve etkinlik
hakları da Nef ’in sponsorluk kapsamında
sahip olduğu haklardan bazıları. Anlaşma
ile FC Barcelona’nın Türkiye’deki büyümesi
güçlenirken, Nef ile birlikte bu stratejik
pazardaki mevcudiyeti de büymeye devam
edecek.
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Ayrıca Nef Vakfı ve FC Barcelona Vakfı, ortak
projeler geliştirerek sosyal sorumluluk bilincini
sporun gücüyle yaymak için çalışacak. İki taraf
Türkiye’de ilk resmi FC Barcelona mağazasının
açılması konusunda ortak adım atabileceklerini
de belirtti.
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Nef, FC Barcelona’nın Türkiye’deki algısını
güçlendirecek
Basın toplantısında konuşan FC Barcelona
CRO’su (Chief Revenue Officer - Gelirler
Bölümü Başkanı) Francesco Calvo; Nef
ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının
FC Barcelona için büyük öneme sahip
olan Türkiye pazarında daha da güçlenme
sağlayacağını belirtti. Francesco Calvo
“Nef gibi sektöründe lider bir firma ile
ortaklığımızın aynı zamanda FC Barcelona’nın
Türkiye’deki sayısız taraftarıyla daha da
yakınlaşmamıza vesile olacağına inanıyoruz”
dedi.

Futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz
Sporun toplumsal açıdan birleştirici gücüne
dikkat çeken Nef İcra Kurulu Başkanı Erden
Timur, “İnsanlar, dünyanın dört bir yanında
bu oyunun peşinde yan yana durabiliyor, birlik
olabiliyorlar. Bu açıdan futbol, ihtiyaç duyulan
toplumsal duyguları artırması açısından önemli
bir spor. Biz de Nef olarak sporun bu birleştirici
gücüne inanıyoruz. 2016 yılında Galatasaray’ın
ana sponsoru olmuştuk. Şimdi de dünyada en
çok taraftarı olan spor kulübü FC Barcelona’ya,

sponsorluğumuzla futbolun birleştirici gücüne
katkı sunmayı amaçladık” dedi. Timur ayrıca
bu işbirliğinin Nef ’in uluslararası markalaşma
hedefinde önemli bir adım olduğunu da sözlerine
ekledi.
Dünya devleri ile aynı ligde
Türkiye’de de hatırı sayılır bir taraftar sayısına
sahip FC Barcelona’nın resmi sponsorları
arasında Nike, Gilette, Audi, Coca Cola gibi
dünya devleri yer alıyor.
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MICHAEL PAGE 2017 MAAŞ ANALİZ RAPORUNDA SEKTÖRLERE GÖRE
ÜCRET DAĞILIMI
Uluslararası işe alım ve
danışmanlık şirketi Michael Page,
toplam 7 sektör ve iş kolunda
2017 yılı ücret dağılımını ele
alan 2017 Maaş Analizi Raporu
hazırladı. Maaşları brüt rakamlar
üzerinden inceleyen rapor,
finans, mühendislik & üretim,
perakende, BT, sağlık & sağlık
bilimleri ve bankacılık sektörlerini
ve satış-pazarlama alanlarını
kapsıyor.
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Michael Page Genel Müdürü Hugo Campo;
“Bu rapor, maaş gibi hassas bir konuda
şirketler ve iş başvurusunda bulunan adaylar
için bir seviye göstergesi niteliğindedir. Resmi
sonuçlar olmamakla birlikte elde edilen veriler
danışmanlarımızın incelikli araştırmalarına ve
gözlemlerine dayanmaktadır. Sektörlerin nabzını
tutarak, iş profillerine göre piyasada uygulanan
maaş düzeylerini araştırıyor ve ilgililerin
kullanımına sunuyoruz.” diyor.
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Geçtiğimiz yıl döviz kurlarında yaşanan
dalgalanmalar bankacılıkta maaşları yukarı
çekti. Sektörün önemli firmaları ve iş başvurusu
gerçekleştiren adaylardan elde edilen bilgiler
ışığında, brüt rakamlar üzerinden hazırlanan
rapor: bankacılıkta, maaş aralıklarının yıllık
90.000 TL ile – 600.000 TL arasında seyrettiğini
gösterdi. Özellikle Kurumsal Bankacılık ve Özel
Sermaye dallarındaki yöneticilerin maaşlarının
yüksekliği dikkat çekti. Özel Sermaye ’de 13 yıl
deneyimli bir çalışan yıllık 600.000 TL kazanıyor.
Finans sektöründe, şirketlerin mali dümenini
tutan CFO’lar ise genelde 2017 de yıllık bazda
270.000 TL kazanıyor. Bunun bazen 300–400
bandına kadar da yükseldiğini görebiliyoruz
Mühendislik ve üretim alanında 10–12 yıl
deneyimli operasyon direktörlerinin yıllık baz
maaşları da 200.000 TL ve üzerinde seyrediyor.
• Çağın yıldızı Bilgi Teknolojilerinde
yıllık en yüksek maaş brüt 280.000 TL
• 2017 yılında brüt 600.000 TL ile maaş
rekoru Bankacılıkta.
• Lokomotif sektör perakende de
maaşlar brüt 50.000 TL ile 240.000 TL
aralığında.
• Sağlık sektöründe maaşlar geçen yıla
oranla daha cazibeli.

Perakende sektöründe maaşlar 50.000 TL den,
260.000 TL lara kadar değişim gösteriyor. Mağaza
büyüklüğü ve deneyim göz önüne alındığında
yıllık brüt maaşlar ise geçen yıla oranla artış
göstermeyerek 40.000 TL ile 260.000 TL
skalasında kaldı.
Değişen ve gün geçtikçe dijitalleşen dünyanın
parlayan sektörü Bilgi Teknolojileri-BT’de
2017 de yükseliş yaşanıyor. Döviz kurundaki
değişiklikler ve talebin artmasıyla sektör
çalışanlarının maaşlarına da yansıyor. Bu
sektörde en yüksek maaşı yıllık 280.000 ile
deneyimli satış mühendisleri alıyor. Maaşlarda
geçen yıla oranla yıllık bazda 10.000–20.000 TL
arası artış gözlemleniyor. 8–15 yıl arası deneyime
sahip bir ön satış mühendisi bir yıl içinde genelde
en fazla 3000.000TL toplam paket alıyor. Bu baz
maaş ve primi kapsıyor 20 yıl civarı deneyimli bir
BT müdürünün veya direktörünün yıllık toplam
maaşı 300 – 400.000 TL arasında seyrediyor.
Uzmanlar sağlık sektöründeki yükselişe de dikkat
çekiyor. Sektörde hızla yükselen pozisyonlar
beraberinde artan maaş paketlerini de getiriyor.
1–4 yıl arası deneyim ile medikal direktörler
geçtiğimiz yıl 250.000–280.000 TL arası maaş

alırken 2017 yılında bu rakamlar 350.000–
400.000 arasında seyrediyor. Ürün ve klinik
araştırma müdürlerinde ise rakamlar 900.000
ile 160.000 TL arasında değişiyor. 4 Yıldan fazla
deneyime sahip bir klinik araştırma müdürü
2016 yılında 170.000TL den fazla kazanırken
yaklaşık %10 zam ile yeni çalışma yılına başladı.
Maaş Analiz Raporu Hakkında;
Michael Page Maaş Analiz Anketleri şirketin aday
veri tabanı kullanılarak düzenlenmiştir. Her bir
fonksiyon için pozisyonun sorumlulukları tek
tek belirtilmiştir. Şirketler ve adaylarla sürekli
temas içinde olan deneyimli Michael Page
danışmanları, profilleri ve fonksiyonları titizlikle
analiz etmiştir. Her bir pozisyon için maaş
aralıkları belirlenmiş ve bu aralıklar belirlenirken,
adayların tecrübeleri, sektörler, şirket
büyüklüğü, cirosu vb. gibi değerler göz önünde
bulundurulmuştur. Listelenen tüm maaşlar, sabit
ücretleri, değişkenleri ve avantajları bir arada
göstermektedir. Şirket büyüklüğü işten ayrılma
ve işe alımların oranıyla belirlenmektedir.
Minimum ve maksimum değerler göz önünde
bulundurulmuş ve sunulmuştur. Tüm maaşlar TL
olarak brüt değer üzerinden ifade edilmiştir.
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KOÇ HOLDİNG YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 22,3 MİLYAR TL KONSOLİDE CİRO, 1,1
MİLYAR TL KONSOLİDE ANA ORTAKLIK PAYI NET DÖNEM KÂRI ELDE ETTİ
KOÇ HOLDİNG CEO’SU LEVENT ÇAKIROĞLU:
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“Ülkemize olan inancımızla uzun yıllardır kararlılıkla
gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız, finansal sonuçlarımıza
olumlu katkı sağlamaya devam ediyor. Ülkemiz
ekonomisinde büyümenin yapı taşlarından biri
olmayı gururla sürdürürken, yılın ilk çeyreğinde 1,1
milyar TL kombine yatırım yaptık. Yine aynı dönemde
kombine ihracatımızı bir önceki yıla oranla %29 artırdık.
Ülkemizde ve küresel pazarlarda tüm yatırım fırsatlarını
aktif olarak değerlendiriyoruz. Dijital dönüşüm de
stratejik önceliklerimiz arasında yer almaya devam
ediyor. Dijital dönüşüm programı ile işlerimizin
tamamında küresel seviyede rekabetçi üstünlük
oluşturmayı hedefliyoruz.”
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Koç Holding, 2017 yılının ilk çeyreğinde
konsolide bazda toplam 22,3 milyar TL gelir
elde ederken, 1,1 milyar TL konsolide ana
ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.
Aynı dönemde 1,1 milyar TL’lik kombine
yatırım yaptı. İlk çeyrek finansal sonuçlarını
değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent
Çakıroğlu, “Ülkemize olan inancımızla
uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz
yatırımlarımız, finansal sonuçlarımıza olumlu
katkı sağlamaya devam ediyor. Yatırım ve
ihracat odaklı stratejimiz ile büyümede
sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Ülkemiz
ekonomisinde büyümenin yapı taşlarından
biri olmaya gururla devam ederken, yılın ilk
çeyreğinde 1,1 milyar TL kombine yatırım
yaptık. Son 5 yılda yatırımlarımız kombine
bazda 30 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti.
Ülkemizde ve küresel pazarlarda tüm yatırım
fırsatlarını aktif olarak değerlendiriyoruz”
dedi.
Levent Çakıroğlu: “Kombine ihracatımızı
bir önceki yılın aynı dönemine oranla %29
artırdık.”
“Yılın ilk çeyreğinde kombine ihracatımızı
bir önceki yılın aynı dönemine oranla %29
artırdık” diyerek sözlerini sürdüren Levent
Çakıroğlu şöyle devam etti: “Otomotiv
sektöründe ihracat performansımız öne
çıkarken, Ford Otosan ve Tofaş, toplam ihracat
adetlerini senelik bazda sırasıyla %6 ve %35
seviyesinde artırdı.”

Diğer yandan, dayanıklı tüketim sektöründe
Arçelik’in yılın ilk çeyreğini güçlü performansla
kapattığını vurgulayan Levent Çakıroğlu,
“Ülkemizde beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte
6 ana ürün bazında senelik %36 büyürken,
Arçelik’in yine aynı ürün gruplarındaki satış
adedinde ise %43 artış oldu. Arçelik'in Türkiye
cirosundaki artış ise %35 olarak gerçekleşti;
Beko Avrupa’nın en çok satan ikinci markası
konumunu sürdürdü” dedi. Enerji sektöründe
ise Tüpraş ve Aygaz’ın başarılı performansına
dikkat çeken Levent Çakıroğlu, şöyle devam
etti: “Rafineri marjlarındaki artış ve Fuel Oil
Dönüşüm Tesisi’nin etkisiyle tam kapasite çalışan
Tüpraş, “ ara ürün” dahil 7,5 milyon ton şarj ile
satışlarını %5 arttırdı. Yılın ilk 2 ayında Türkiye’de
LPG pazarının önceki yıla göre %5 daralmasına
rağmen, pazardaki lider konumu güçlendiren
Aygaz’ın yurt içi LPG satış tonajı yılın ilk
üç ayında %2 gerilerken, toplam satış tonajı
ihracatın etkisiyle %12 artış gösterdi.”

daha güvenli giriş yapılabiliyor” dedi. Levent
Çakıroğlu, göz tarama teknolojisi (Göz- ID)
ve ATM’ye dokunmadan anında para çekme
uygulamalarının kullanıcıların mobil bankacılık
işlemlerini kolaylaştıran örnekler olduğunu
vurguladı.
Levent Çakıroğlu: “Dijital Dönüşüm
Programı ile işlerimizin tamamında küresel
seviyede rekabetçi üstünlük oluşturmayı
hedefliyoruz.”

Geçtiğimiz yıl Koç Topluluğu genelinde
başlatılan “Dijital Dönüşüm”ün stratejik
önceliklerinden biri olmaya devam ettiğine
de dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “En
önemli sermayemiz olan çalışanlarımızla
birlikte, Koç Topluluğu’nda dijital çağa uygun
bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek
üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Topluluğumuzu küresel vizyonla yönettiğimizi
her fırsatta vurguluyorum. İşlerimizin
tamamında küresel seviyede rekabetçi üstünlük
Levent Çakıroğlu: “Yapı Kredi’nin yeni dijital
oluşturmayı önemsiyoruz. Veri analitiği,
bankacılık uygulamaları sayesinde kullanıcılar yapay zekâ, endüstri 4.0, nesnelerin interneti
akıllı telefonlar üzerinden daha güvenli ve daha gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmak
kolay hizmet almaya devam ediyor.”
konusunda çalışıyor, Topluluğumuzun sahip
olduğu varlıklardan ilave değer yaratmayı, hızla
Yapı Kredi’nin dijital bankacılık alanında yaptığı
değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha
yatırımlarla 17 çeyrektir pazar payını aralıksız
da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dijital Dönüşüm
büyüttüğünü belirten Levent Çakıroğlu, “Yapı
programı ile daha esnek, daha verimli,
Kredi’nin hayata geçirdiği yenilikler sayesinde
daha hızlı olurken, küresel rekabetçiliğimizi
kullanıcılar akıllı telefonlar üzerinden, şifre
artıracağımıza böylelikle de ülkemize daha fazla
kullanmaksızın daha hızlı, daha kolay ve
değer yaratacağımıza yürekten inanıyorum.”
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BABALAR GÜNÜ ALIŞVERİŞİNİZİ KOBİKART’INIZLA YAPIN;
AVANTAJIN TADINI ÇIKARIN
Babalar Günü yaklaşırken, herkes babasına
sevgisini gösterecek hediye arayışında… Birçok
kişi bütçesine en uygun hediye için alışverişe
çıkıyor. TURKKOM KOBİ Kart sahipleri ise
avantajlı alışverişin tadını çıkartıyor. ARTI
İNDİRİM sistemine dahil olan tüm mağazalarda
geçerli olan KOBİ Kartlar ile alışveriş yapanlar
hem bütçelerini zorlamıyor hem de babalarını
sevindiriyor.
KOBİ Kartları nerelerden alabilirsiniz?
KOBİ Kart’lar, ARTI İNDİRİM sistemine
üye olan mağazalar ve dükkanlar tarafından
müşterilerine dağıtılıyor. Müşteriler, tek bir
alışveriş kartı ile (KOBİ Kart) sadece o esnafta
değil tüm sektörlerdeki üye iş yerlerinde yapacağı
alışverişlerde bu kartı kullanabiliyor. Böylece tek
bir kart kullanarak avantajlı ve kazançlı alışveriş
yapıyor. Esnaf da böylece potansiyel müşteri
sayısını artırma avantajı elde ediyor.
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TURKKOM’un tüm Türkiye’de başlattığı ARTI
İNDİRİM konseptine şu an 50'nin üzerinde ilde
birçok iş yeri üye olmuş durumda.
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İZMİR OPTİMUM GÜLŞEN KONSERİNİN BASIN YANSIMALARI

42
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OPTIMUM İZMİR’DE GÜLŞEN COŞKUSU

21 Mayıs saat:16.00’da organizasyonunu
Farkındalık Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği konser
de sanatçı “Bangır Bangır” albümünden hit
şarkıları seslendirdi. Kısa bir süre önce yenilenen
Optimum AVM’yi çok beğendiğini söyleyen
sanatçı ziyaretçilere iyi alışverişler diledi.
Rönesans Gayrimenkul tarafından yönetilen 235
bin metrekarelik alana kurulu Optimum İzmir
Outlet, alışveriş merkezinin konumu, ulaşım
kolaylığı, modern, estetik kompakt mimarisi,
gelişmiş teknolojik alt yapısı, İzmir’deki ilk
şubelerini açan dünyaca ünlü moda markalarını
içeren mağaza karması, sosyal, kültürel ve
sanatsal etkinlikleri, sosyal medya ve mobil
uygulamaların etkin kullanımı, dinamik yönetim
anlayışı ve kadrosu ile benzersiz ve kendi
segmentinde rakipsiz bir profil sergilemektedir.

Etklinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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Pop müziğinin güçlü ve sevilen ismi Gülşen ve
aranjör eşi Ozan Çolakoğlu İzmir Optimum
AVM’ de sevenleriyle buluştu. Muhteşem sesi ile
milyonların kalbine taht kuran Gülşen, sevilen
şarkılarını İzmir’li hayranları için söyledi.
Yeni anne olan güzel şarkıcıya özel dans ekibi
müthiş showları ile eşlik ederken set başında
Ozan Çolakoğlu vardı.
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TORUNLAR MALL OF ANTALYA İLE AVM SAYISINI 11’E YÜKSELTTi
Türkiye’nin en büyük yerli AVM yatırımcısı Torunlar Grubu, 1999 yılında Bursa Zafer Plaza ile başladığı
AVM yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Mall of Antalya’nın açılışı ile AVM sayısını 11’e, kiralanabilir
alan büyüklüğünü 600 bin m2’ye yükselten Torunlar Grubu AVM’lerinde 12 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Aziz Torun, Deepo Outlet ve sezon ürünlerinin satışının yapılacağı Mall of Antalya ile perakende
sektörüne yeni bir konsept kazandırıyoruz. Ortak eğlence ve sosyal alanları ile her iki avm verimli bir sinerji
oluşturacak. Başarılı sonuçları olacağını ilk haftadan gözlemledik. Mall of Antalya’nın da portföyümüze
dâhil olması ile yıllık ziyaretçi hedefimizi de 60 milyona yükselttik.” dedi.
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Aziz Torun
Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin en büyük ve en yenilikçi AVM
yatırımcısı Torunlar Grubu tarafından 100
milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Mall of
Antalya, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Mall of Antalya ile Torunlar, İstanbul, Bursa,
Antalya, Ankara, Samsun, Kütahya ve
Marmaris’te bulunan AVM sayısını da 11’e
yükseltti. Torunlar Grubu AVM’leri yerli ve
yabancı binlerce markanın satışa sunulduğu
yaklaşık 1500 mağazaya ev sahipliği yapıyor.
Kiralanabilir alan büyüklüğünü yaklaşık 600 bin
m²’ye ofis kiralanabilir alanını da 110 bin m²’ye
çıkartan Torunlar, AVM’leriyle 12 bin kişiye
istihdam sağlıyor. Ortalama %95 doluluk oranı
ile faaliyet gösteren Torunlar Grubu’na bağlı
AVM’lerin yıllık ziyaretçi sayısı ise 52 milyon.

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Torun, “Ulaştığımız büyüklük ve 1999
yılından bu yana edindiğimiz know-how ile
Türkiye’de perakende sektörünün nabzını en iyi
tutan yatırımcıyız. Sektörümüze değer katan
yatırımlar hayata geçirmeye devam ediyoruz.”
dedi. Mall of Antalya ile sektör için bir ilki daha
gerçekleştirdiklerini vurgulayan Torun, “İtalya,
Fransa ve Amerika’da ilk örneklerini gördüğümüz
yeni perakende akımının Türkiye’deki
öncülüğünü yapıyoruz. Deepo Outlet’in yanı
başına 100 milyon dolarlık yatırımla Mall of
Antalya’yı açtık. Deepo, outlet ürünlerin satışını
yaparken Mall of Antalya’da sezon ürünleri
satılacak. Ortak eğlence ve sosyal alanları ile
her iki AVM verimli bir sinerji oluşturacak. Bu
konsepti Türkiye’de ilk kez Antalya’da hayata

geçirdik. Şimdiden başarılı sonuçlar alacağımızı
görüyoruz. Mall of Antalya’yı ilk dört günde
135 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin %20’si
yabancıydı. Bu yatırımla yeni bir cazibe merkezi
oluşturduk” dedi.
En’ler ve ilk’ler Mall of Antalya’da
Yapımına 2016 yılı başında başlanan 131 bin
m2‘lik inşaat alanına sahip Mall of Antalya,
Deepo Outlet ile birlikte 71 bin m2 kiralanabilir
alanı ve toplam 234 mağaza sayısı ile Akdeniz
Bölgesi’nin en büyük alışveriş ve eğlence
kompleksini oluşturuyor. Yıllık ziyaretçi
hedefinin 12 milyon olduğu Mall of Antalya’da
4 bin m2‘lik yeme içme alanı, bin 600 m2‘lik
Antalya’nın en büyük kapalı çocuk oyun alanı, 3
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bin araçlık otopark, Anadolu Ateşi Dans Okulu,
Antalya’nın en büyük sineması ve pek çok
markanın Antalya’daki ilk mağazası bulunuyor.
Mall of İstanbul Dünya’da ‘En İyinin de İyisi’
seçildi
2016 yılında ICSC (Uluslararası Alışveriş
Merkezleri Konseyi) tarafından ‘Avrupa’nın En
İyisi’ seçilen Mall of İstanbul, 2017’de de ICSC
tarafından düzenlenen ve dünyadaki en iyi
AVM’lerin yarıştırdığı, VIVA – Best of the Best
Awards (Vizyon, İnovasyon, Değer, Başarı - En
İyinin En İyisi) “Sürdürülebilirlik” katagorisinde
“En iyinin iyisi” seçildi.
Mall of İstanbul, arazi seçiminden, mimarisine,
projenin uygulamasından, içinde barındırdığı
fonksiyonlara ve işletme süreçlerine kadar
değerlendirildi. Tüm bu kriterler’in yanı sıra
bulunduğu lokasyona kattığı artı değer, çevrenin
yatırım değerinin yükselmesi, doğru kiralamanın
yapılmış olması, pazarlama aktiviteleri, yeşil bina
özelliği, kültür ve sanat alanındaki yatırımları gibi
pek çok detay ile “Dünyanın En Sürdürülebilir
AVM’si” ödülünün sahibi oldu.
Torun, 21 Mayıs’ta Las Vegas’ta düzenlenecek
törende teslim alınacak ödül ile ilgili “Türkiye
AVM sektörü dünyadaki pek çok ülkeden farklı
dinamiklere sahip. Sadece güzel mimarisi olan
bina yapıp içine mağaza yerleştirmekle AVM
yatırımı yapmak mümkün değil. Perakende,

Mall of İstanbul’un yanı sıra 10’uncu yılı
kutlanacak Bursa Korupark da pazarlama
alanında dünyanın en seçkin ödüllerinden biri
olan Hermes Ödüllerinde önemli bir başarıya
imza attı. Uluslararası Pazarlama ve İletişim
Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından
22’ncisi düzenlenen ve iletişim sektörünün
standartlarını belirlediği yarışmada Korupark,
2 altın, 1 platin ve 1 onur ödülü olmak üzere 4
ödülün sahibi oldu.
Zafer Plaza Çalışanlarına İşaret Dili Eğitimi
Torunlar GYO’nun ilk AVM yatırımı Zafer Plaza,
işitme ve konuşma engelli ziyaretçileri ile daha
iyi ve doğru iletişim kurabilmek amacıyla ‘İki
Elin Sesi Var’ projesini hayata geçirdi. Bursa Kent
Konseyi ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirilen projede
AVM ve mağaza çalışanları işaret dili eğitimleri
aldı. 2016 yılında başlayan ve devam eden proje
Türkiye’de bir ilk.
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eğlence, sanat, hizmet ve tüm bunların uyum
içinde yönetilmesi sürdürülebilir bir başarı sağlar.
Bizim ziyaretçi ve kiracılarımızın beklentileri bu
yönde. Biz yaptık bitti demeyiz. Her gün yeni
projeler üretmeye devam ediyor, başarılarımıza
yenilerini ekliyoruz” dedi.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NDA
LOVELET OUTLET’TE SAAT 19.19’DA 19 KATLI PASTA KESİM ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİ

Karadeniz’in en büyük outleti olan Lovelet
Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları büyüledi.
Lovelet Outlet’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramına özel tüm alışveriş
merkezi çalışanları, AVM yönetimi, Canik
Belediye Başkanı Osman Genç ve değerli Lovelet
ziyaretçilerinin katılımıyla bu özel günde Saat
19.19’da 19 katlı pasta kesim şöleni gerçekleştirdi.
Pasta kesiminde önce Luna Dans Ekibi muhteşem
dansıyla, İlkhoy Gençlik ve Spor Kulübü halk
oyunları gösterileri ile izleyenleri mest ederken
Mafem Eğitim kurumlarının söylediği marşlar
yanında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesiyle Lovelet
ziyaretçilerine duygusal dakikalar yaşattı.

Lovelet çalışanlarının hepsi Lovelet ziyaretçilerini
Ay-Yıldızlı t-shirt’ler ile karşılarken her yer Türk
bayrakları ile donatılmıştı. Ayrıca Lovelet Outlet
Alışveriş Merkezi’ne 19 Mayıs günü kırmızı ya
da beyaz giyinerek gelen her ziyaretçiye Türk
bayraklı t-shirt hediye edildi.

LOVELET BİLEK GÜREŞİ TURNUVASI
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi düzenlediği
kampanyalar yanı sıra organize ettiği spor
müsabakaları ile de 7’den 70’e herkesin ilgisin
toplamaya devam ediyor.
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Lovelet Outlet 20 – 21 Mayıs tarihlerinde bileğine
güvenen herkesin katılabileceği bir Bilek Güreşi
Turnuvası organize etti.
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Lovelet Bilek Güreşi Turnuvası kayıtları Lovelet
danışma bankosundan 20 Mayıs tarihine kadar
alınırken, Bilek Güreşi Turnuvasında Türkiye
vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi yarışmaları
talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri
ile WAF kuralları geçerli oldu.
Turnuvaya 18 yaş altı genç kız ve genç erkekler
veli muvakkati ve kendi isteği ile 1999-2003
arası doğan sporcular katılabilirken, sporcular
kendilerine uygun kategorilerde yarıştılar. Genç
kızlar 45kg, 55kg, 65kg, +65kg sikletlerde 1999,
2000,2001,2002,2003 doğumlular olarak genç
erkekler 55kg, 65kg, 75kg, 80kg, +80kg sikletlerde
1999,2000,2001,2002,2003 doğumlular olarak
yarıştılar.

Bilek Güreşi Turnuvasında sağ kol ve sol kol
olmak üzere 18 siklet yer aldı ve 18 ayrı kategori
olarak sporcular ödüllendirildi. Turnuvada
birinciler 200TL Hediye Çeki + Madalya,
ikinciler 150TL Hediye Çeki + Madalya,
Üçüncüler 100 TL Hediye Çeki + Madalya sahibi
oldular.

Etkinl ik / MALl&MOTTO

LOVELET OUTLET MÜZİK YARIŞMASI FİNALİ’NDE ÖZGÜN
VE MERVE ÖZBEY RÜZGÂRI ESTİ

Lovelet Müzik Yarışması final jürisinde ünlü
sanatçı Özgün, Merve Özbey ve ünlü televizyon
ve radyo sunucusu Yasemin Şefik, OMÜ Doç.Dr.
Bahar Güdek, OMÜ Öğretim Görevlisi Devrim
Öztürk, Armoni Müzik Eğitmeni Mehmet
Kurul yer alırken, jüri üyeleri yarışmacıların
performanslarını dinleyerek entonasyon, çalma
becerisi ve vokal uyumu kriterlerine göre
değerlendirme yaptı.
Müzik yarışması finalinde Özgün ve Merve
Özbey şarkılarıyla sevenlerine keyifli bir müzik
ziyafeti yaşatırken, geçen senenin birincisi
DECİBEL Grubu söyledikleri rap şarkıları ile
jüriden tam not aldı. Müzik yarışması finaline
damga vuran jürinin ayakta alkışladığı engelli
dansıyla Gizem Sarıgöl oldu.
13 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında

birçok grubun başvuru yaptığı Lovelet
Müzik Yarışmasına 14 Nisan- 03 Mayıs
tarihleri arasında Armoni Müzik işbirliği ile
yarışmacıların ses kayıtları alınıp Ondokuz
Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve Armoni
Müzik eğitmenlerinin değerlendirmeleriyle 11
finalist jüri üyeleri karşısında performanslarını
sergiledi ve müzik yarışması finalinde Kafa
Kabin birincilik ile 2,500 TL’lik hediye çekini,
Grup Destan ikincilik ile 1,500 TL’lik hediye
çekini ve üçüncülük ile Grup Mışrak 1000 TL’lik
hediye çekinin sahibi oldu.
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 4 mevsim
outlet olma özelliğiyle giyimden ayakkabıya, ev
tekstilinden, mobilyaya, kadar her ihtiyacınızı
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olan
Lovelet Outlet en özel kampanyaları ve
etkinlikleriyle siz değerli ziyaretçilerini bekliyor.
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Lovelet Outlet Müzik Yarışması Finali’ne kalan finalistleri için
14 Mayısta görkemli bir final akşamı ile en iyi performanslarını
sergilediler.
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ÇIRAĞAN SARAYI’NDA BOĞAZ ESİNTİLİ İFTAR VE SAHUR SEFASI
İstanbul, 12 Mayıs 2017;
Eşsiz mimarisi ve büyüleyici
atmosferiyle Osmanlı
İmparatorluğu’ndan kalma
Boğaz üzerindeki tek Saray
ve otel olan Çırağan Sarayı,
“Ramazan” dönemine özel
Boğaz kenarında sunulan
iftar yemeklerinden, leziz
sahur sofralarına yine şehrin
en görkemli ve leziz durağı
olacak.
Tuğra Restoran’da İftar ve Sahur Şöleni
Tarihi Çırağan Sarayı’nın birinci katında,
muhteşem Boğaz manzarası ve çarpıcı
otantik ambiyansıyla Tuğra Restoran iftar
sofralarının yanı sıra sahur gecelerine özel
leziz kahvaltılık ve yemek seçenekleriyle
ramazan dönemini unutulamayacak bir lezzet
şölenine dönüştürüyor. Sıcacık ve taptaze
hazırlanan ramazan pideleri, geleneksel
iftariyelikler, ara sıcaklar, birbirinden efsane
ana yemek seçkileri ve yemeğe eşlik edecek
Osmanlı şerbetleri iftar zamanı iştahları
kabartacak. Açık büfe sunulan envai çeşit
tatlıyla bezeli tatlı köşesi ise damakları
tatlandırmak isteyenler için vazgeçilmez bir
kaçamak olacak. Tarihte ilk kez bu yıl sahur
servisi verecek Tuğra’da, sabahın ilk ışıklarına
karşı tadılacak çeşit çeşit lezzetlerle misafirler
sahur keyfine doyamayacak.
Tuğra Restoran’da İftar menüsü Ramazan
boyunca, meyve suları, çay, kahve ve KDV
dahil kişi başı 295 TL. Sahur menüsü ise 195
TL.

MALl&MOTTO / 40. Sayı / Haziran 2017

Saray Bahçelerinde Açık Havada Boğaz
Üzerinde İftar Ziyafeti
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Bu yıl sıcak havalara denk gelen Ramazan
dönemiyle iftar sofraları Saray bahçelerine
taşınıyor. Saray’ın Boğaz’ın tam üzerinde
muhteşem İstanbul manzarası ve Çırağan
Sarayı’nın ihtişamını yansıtan bahçelerinde
ramazan dönemi boyunca açık büfe yöresel
tatlar görsel zenginliklerle misafirlere
sunulacak. Boğaz’ın üzerinde yemek
yiyormuş hissiyle birleşen geleneksel
iftariyeliklerin yanında envai çeşit açık büfe
lezzetlerle ve tatlılarla misafirler eşsiz bir
ziyafete davet ediliyor.
Saray bahçelerinde açık büfe iftar lezzetleri
Ramazan boyunca, meyve suları, çay, kahve
ve KDV dahil kişi başı 195 TL.

Le Fumoir’da Sahur Keyfi

Saray’da Özel İftar Etkinlikleri

Palmiye ağaçlarının altında Boğaz gören
ferahlatan konumu ile şehrin en stil sahibi ve
uğrak mekanı Le Fumoir, iftar sonrası keyif
yapmak isteyenler için yine vazgeçilmez adres.
Özellikle sıcak yaz akşamlarında kentin nargile
servisi veren en keyifli noktası Le Fumoir
aynı zamanda bu yıl Boğaz’ın dinlendirici
manzarasına karşı sabahın ilk ışıklarına kadar
sahur ziyafetleri için de açık olacak. Palmiye
ağaçlarının altında zevkle tadılacak Le Fumoir
Sahur Lezzetleri kişi başı 195 TL.

Geleneksel Ramazan kültürümüzü tüm
ihtişamıyla kucaklayan bir atmosferde iftar
yemeklerini prestij ile buluşturmak isteyenler için
Çırağan Sarayı benzersiz etkinlik alanları ve tüm
konforuyla ideal seçenek oluyor. Misafirlerine
Saray’ın büyüleyici atmosferi içinde deneyimli
ve profesyonel servis ekibi tarafından hizmet
edilen eşsiz bir iftar ziyafeti sunmak isteyenler,
birbirinden özel konuma ve dekorasyona sahip
etkinlik salonlarında veya Saray’ın teras alanında
Ramazan etkinlikleri düzenleyebilirler.

Etkinl ik / MALl&MOTTO

RAP TUTKUNLARI PIAZZA’DA EYPİO VE BURAK KING İLE COŞTU

Alışveriş ve Yaşam Merkezi

“Günah Benim, Suç Benim” isimli single
çalışmaları ile büyük çıkış yakalayan rap
müziğin sevilen ikilisi Eypio ve Burak King,
Kahramanmaraşlı hayranlarına Piazza Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’nde unutulmaz bir müzik
ziyafeti yaşattı.
Hit parçaları “Günah Benim, Suç Benim” ile
video paylaşım sitesi Youtube’da 195 milyon
izlenen Eypio ve Burak King, Piazza AVM’nin 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
etkinlikleri kapsamında mini konser ve imza
günü etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.

ve heyecan katan Piazza AVM’nin koridorlarında,
genç şarkıcıların eserleri yankılandı.
Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan
Eypio ve Burak King, Kahramanmaraş’a ilk defa
geldiklerini belirtirken, “Bugün burada olmak
çok keyifliydi. Katılan herkese çok teşekkür
ederiz” dediler.
Performanslarıyla büyük beğeni toplayan ikili,
mini konserin ardından imza günü etkinliğinde
hayranlarıyla buluştu. Müzikseverler Eypio
ve Burak King ile sohbet edebilmek, onları
daha yakından görebilmek ve dokunabilmek
için adeta birbirleriyle yarıştı. Genç sanatçılar,
Kahramanmaraşlı hayranları ile bol bol fotoğraf
çektirip, imza dağıttı.
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Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği etkinlikte ikilinin hayranları
etkinlik alanını saatler öncesinden doldururken,
konserin başlamasıyla coşku ve heyecan doruğa
çıktı. Rap müziğin sevilen ikilisi, çıkış şarkılarının
yanı sıra “Sen” ve “Günah Benim Remix” gibi
repertuarlarındaki birbirinden güzel şarkıları
da hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Ev sahipliği
yaptığı etkinliklerle kentin sosyal yaşamına renk
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KİĞILI 1 AYDA 6 MAĞAZA DAHA AÇTI
Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, yurt içi yatırımlarını yeni mağazalar ile sürdürüyor. Son 1 ayda
6 mağaza açarak yatırım ve istihdam ağını arttıran Kiğılı, müşterilerine kaliteli ve modern tasarımlar
sunuyor. Kiğılı; İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, Edirne ve Çerkezköy’de açtığı yeni mağazaları ile her
tarza uygun modelleri tarz sahibi erkeklere sunmaya devam ediyor.

Perakende sektörünün lider markası Kiğılı,
tüm Türkiye’de büyümeye devam ediyor.
Kiğılı son bir ayda, İstanbul-Emaar Square
AVM, Adana-Park Adana AVM, BursaMarka Park AVM, Antalya- Land Of Legends,
Edirne-Erasta AVM ve Çerkezköy-Corner
Park AVM’de açtığı mağazalar ile yatırıma
verdiği önemi gösteriyor. Açtığı mağazalar ile
istihdama da önemli ölçüde katkıda bulunan
Kiğılı, bulunduğu tüm noktalarda kaliteli
ürün, dinamik, yenilikçi ve modern tasarımlar
sunuyor.
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Farklı zevklere hitap eden modern çizgilere
sahip geniş ürün yelpazesiyle Kiğılı, hafif,
terletmeyen ve kırışmayan kumaşlardan
tasarlanan gömlekler, t-shirtler, kanvas
pantolonlar ve daha onlarca modelle sizleri
mağazalarına bekliyor.
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PARK 328 AVM’DE BURAY COŞKUSU

Park 328 AVM, 49.000 m2 inşaat alanı ve
20.000m2 kiralama alanı ile bölgenin ilk ve tek
alışveriş merkezi olmasının yanında eğlence,
kültür ve daha pek çok faaliyeti barındıran yaşam
alanı olarak hizmet veriyor.
Düzenlediği birbirinden hesaplı kampanyaların
yanında etkinliklerle de bölgeye renk
getirmektedir.
Osmaniye’nin tek AVM’si Park328, 6 Mayıs’ta
pop müziğinin sevilen ismi Buray’ı sevenleriyle
buluşturdu. Organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği saat:15.00’te
başlayan mini konser ardından düzenlenen imza
günü etkinliği için ziyaretçiler saatler öncesi
yerini aldı.
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Sevilen şarkıları Buray ile seslendiren ziyaretçiler,
imza etkinliğinde uzun kuyruk oluşturarak bol
bol fotoğraf çektirdiler.
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KASAPDÖNER, EMAAR SQUARE AVM’DE…
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Türkiye’nin en sıra dışı döner markası KasapDöner’in yeni şubesi Emaar Square AVM’de açılışa özel
kampanyalarla döner severlere kapılarını açtı.
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Global Restoran Yatırımları A.Ş Genel
Müdürü Bahar Özürün, İstanbul’un
merkezinde olan Emaar Square AVM’de
olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek,
‘‘Sadece bifteklik etten yaptığımız dönerimiz
ile Emaar Square AVM’de de fark yaratacağız’
dedi.
ANADOLU’YA AÇILMAYA DEVAM
2017 yılında Eskişehir, Bursa, Samsun gibi
Anadolu metropollerinde yeni şubeler açmayı
ve döneri dünya markası yapmayı hedefleyen
KasapDöner, bu yıl kadın girişimci ve çalışan
alanında da rakiplerini geride bırakmaya
hazırlanıyor. KasapDöner’in 2017 hedeflerinin
arasında ise ‘’her şubede en az 1 kadın döner
ustası ve kadın motor kurye’’ yer alıyor.

Etkinl ik / MALl&MOTTO

ANKARA’DAN GÜZEL MANKEN ÖZGE ULUSOY GEÇTİ

Stil Danışmanı Sertaç Darcan modaratörlüğünde
gerçekleşen “Geç Gelen Bahara Merhaba”
eventine cemiyet hayatından yoğun katılım
oldu. Ünlü Manken – Sunucu Özge Ulusoy’un
özel açıklamalarda bulunduğu davet, cemiyet
hayatının kadınlarının da katılımı ile soru cevaplı
gerçekleşti. Ergül Keskin Conture Make-Up
& Academy ev sahipliği yaptığı sohbette güzel
manken Özge Ulusoy, Stil Danışmanı Sertaç
Darcan’ın sorularını içtenlikle yanıtladı.Ulusoy
bir güne nasıl başladığını, güne başlarken
neler yaptığını, 2017 yılı yaz koleksiyonlarına
ve yeni trend renk ve kalıcı makyaj hakkında
düşüncelerini paylaştı.Cemiyet hayatının yoğun
katılımı olduğu event, Özge Ulusoy’un içten ve
samimi davranışı ile büyük alkış aldı.
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Papatyalar açarken konsepti ile “Geç Gelen
Bahara Merhaba” davetine yoğun ilgi gördü.
Ergül Keskin Conture Make-Up & Academy'de
gerçekleşen etkinlik kapsamında Ankara'nın
ünlü Stil Danışmanı Sertaç Darcan'ın
modaratörlüğünde hem güzelliğe dair hem de
yeni sezona dair bir sohbet gerçekleşti. Ergül
Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleşen davete,
Türkiye'nin ünlü güzel ve özel mankeni Özge
Ulusoy misafir konuk olarak katıldı.

53

MALl&MOTTO / Hab e rl e r

SEKTÖR LİDERİ ENGLISH HOME'A 2 ÖDÜL BİRDEN!
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BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğinde
organize edilen ve sosyal medyadaki en
başarılı çalışma ve stratejileri değerlendiren
Social Media Awards Turkey 2017 ödülleri, 23
Mayıs 2017’de düzenlenen törende sahiplerini
buldu.
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Tüm sektör ve markalar arasında Instagram'ı
en iyi kullanan marka ise "English Home"
oldu.
Ödül gecesine Genel müdür, Genel müdür
yardımcıları ve Pazarlama ekibiyle katılan
English Home; gelecek yılda da trend
yaratan marka olma misyonunu layıkıyla
sürdüreceğini belirtirken takipçilerine
teşekkürlerini sundu.

Etkinl ik / MALl&MOTTO

MALATYAPARK’A HERMES CREATIVE AWARDS’DAN ULUSLARARASI 4 ÖDÜL
MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi; iletişim dünyasının en önemli
ödülleri arasında gösterilen Hermes Creative Awards’dan 2 platin, 2
altın olmak üzere 4 dalda ödül kazandı.

Malatya’nın en büyük iki merkez ilçesinden
biri olan Yeşilyurt İlçesi’nin “ Obezite ve
Fiziksel Aktivite Haritası”nı çıkarmak için,
Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi
işbirliği ile, gerçekleştirdiği projeye ev
sahipliği yaparak, Hermes Awards’dan 4
büyük ödül almaya hak kazanan MalatyaPark
Alışveriş ve Yaşam Merkezi daha önce
kazandığı ödüllere yenilerini eklemenin
mutluluğunu yaşıyor.
Sosyal sorumluluk projelerine her türlü
desteği eksiksiz olarak veren MalatyaPark
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bölgeye her
anlamda katkı sunarak hedef kitleleri ile
sağlam bir bağ kurmayı amaçlamaktadır. Bu
amaç doğrultusunda Yeşilyurt Belediye’sinin
projesine yapılan ev sahipliği de Pazarlama
ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin
(AMCP- Association of Marketing and
Communication Professional) Hermes
Creative Awards yarışma platformundan 4
farklı kategoride ödül kazandırdı.
2016 yılında Stevie Awards yarışma
platformundan 4, MarCom yarışma

Hermes Creative Awards; Pazarlama ve İletişim
Profesyonelleri Derneği (AMCP- Association of
Marketing and Communication Professionals)
tarafından dünyadaki en seçkin ve yaratıcı
projeleri seçmek ve yaratıcılığı teşvik etmek
amacıyla 1995 yılından beri Amerika'da
düzenleniyor. Platin, Altın ve Mansiyon olmak
üzere 3 ayrı ödül tipi bulunuyor. Her yıl tüm
dünyadan binlerce projenin başvurduğu
yarışmaya, şirketlerin pazarlama ve iletişim
birimleri, reklam ajansları, halkla ilişkiler
ajansları, prodüksiyon firmaları gibi pek çok
uluslararası kurum katılıyor.
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platformundan ise 5 ödül kazanan MalatyaPark
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 2017’de de, Hermes
Creative Awards’dan kazandığı 4 ödül ile de
alanındaki sürdürülebilir başarısını bir kez daha
kanıtlamış oldu.
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Bir sevdiğiniz kaybolduğunda,
bir can dostunuz yaşam mücadelesi
verirken ya da kazada, afette hayatta
kalmak dakikalara bağlıyken...
AKUT gönüllüleri var.
Peki siz şimdi onlara destek olmak için
var mısınız?

AKUT VAR
HAYAT VAR!

AKUT yaz 2930’a gönder, 10TL destek ol ya da akut.org.tr’ye gir, istediğin kadar, istediğin süreyle destek ol.
AKUT, Bakanlar Kurulu’nun 15.01.1999 tarihli kararıyla, Kamu Yararına Çalışan dernektir.

akut.org.tr twitter.com/AKUT_Dernegi facebook.com/AKUT instagram.com/AKUT_Dernegi youtube.com/akut akut.web.tr
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BURAY NOVADA ORDU’DA SEVENLERİYLE BULUŞTU
31 Mart 2017 ‘de kapılarını açan Novada Ordu, Ordu ilinin en işlek
noktasında şehrin birinci çekirdeğini sahil ile buluşturan bir noktada
bulunuyor.

Kentin yeni alışveriş ve yaşam merkezi,
toplam 20.000m2 kapalı alanda 14 yeme içme
ve 50 seçkin marka ile hizmet veren Novada
Ordu, ziyaretçilerine sunduğu keyifli alışveriş
imkanının yanında düzenlediği etkinliklerle de
kısa sürede bölgenin nabzını tutuyor.
Novada Ordu,13 Mayıs’da pop müziğinin başarılı
yorumcusu Buray’ı sevenleriyle bir araya getirdi.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği etkinlikte saat:14.00 de sahne
alan Buray, sevilen şarkılarını Ordu’lu sevenleri
için söyledi. Mini konser ardından imza etkinliği
ile bu güzel anı ölümsüzleştiren ziyaretçiler
sanatçıyla fotoğraf çektirip sohbet etme fırsatı
buldu.
Novada Ordu, düzenlediği çeşitli kampanyalar
ile indirim ve çekici fırsatlarla alışverişi daha
kazançlı hale getirirken, alternatif etkinliklerle
de bölgenin yeni ve modern yüzü olarak
ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Novada
Ordu Alışveriş Merkezi, haftanın 7 günü 10.00 –
22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
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Etklinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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SABANCI HOLDİNG’İN KONSOLİDE SATIŞLARI, 2017’NİN İLK ÜÇ
AYINDA 9 MİLYAR 100 MİLYON TL OLDU
Sabancı Holding’in konsolide
satışları, 2017 yılının ilk üç aylık
döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre % 9,5 artarak
9 Milyar 100 Milyon TL oldu.
Sabancı Holding’in yılın ilk üç
ayındaki konsolide net karı ise
669 Milyon TL olarak gerçekleşti.
Sabancı Holding’in toplam
varlıkları ise 31 Mart 2017 itibari
ile 317 Milyar 385 Milyon TL’ye,
toplam konsolide ana ortaklığa
ait özkaynakları ise 23 Milyar 634
Milyon TL‘ye ulaştı.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen
konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “2017 yılının
ilk üç ayında özellikle perakende, sigorta ve
enerji iş kollarımızda oldukça başarılı işlere
imza attık.
Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra
da Sabancı Holding olarak hedefimiz; içinde
bulunduğumuz her sektörde paydaşlarımıza
daha fazla değer yaratmaktır. Holding olarak
yatırımlarımıza planladığımız gibi devam
ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da ülkemiz için çalışmaya ve daha fazla
değer yaratmaya devam edeceğiz.“ dedi.
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AKBANK SON ALTI YILDIR TÜRKİYE’NİN
EN DEĞERLİ BANKA MARKASI
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Holding’in bankacılık faaliyetleriyle ilgili de
açıklamalarda bulunan Göçmen, Akbank’ın
kurulduğu günden bu yana faaliyetleriyle
Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam
ettiğini söyledi. Akbank’ın kredileriyle
ekonomiye sağladığı desteğin yaklaşık 186
milyar TL’si nakdi olmak üzere toplamda %5
büyüterek 230 milyar TL’nin üzerine çıktığını
da belirten Göçmen sözlerine şöyle devam etti:
“Akbank ile bu dönemde toplam mevduatımız
179 milyar TL seviyesine ulaştı. Takipteki
krediler oranımız ise sektördeki en düşük
takipteki kredi oranlarından biri olarak %2,4
seviyesinde gerçekleşti. Akbank, üst üste 6.
kez ‘Türkiye'nin En Değerli Banka Markası’
olduğu gibi, dünyaca ünlü finans dergisi
Euromoney’den ‘Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi
Bankası’ unvanını da aldı. Bu tür çalışmaların,
müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın
bankamıza duyduğu güvene paralel bir şekilde
sonuçlandığını görmek mutluluk verici.”

ENERJİSA; VERİMLİLİK, REKABETÇİLİK
VE OPERASYONEL MÜKEMMELLİK
ODAKLI DEĞER YARATMAYA DEVAM
EDİYOR
Türkiye’de her 4 kişiden 1’inin elektriğe erişimini
sağlayan, büyüyen ve gelişen Türkiye elektrik
piyasasının öncü şirketi olan Enerjisa’da;
verimlilik ve operasyonel mükemmellik odaklı
faaliyetleri ile değer yaratmayı sürdürdüklerini
belirten Mehmet Göçmen sözlerine şöyle
devam etti: “Bu yılın ilk çeyreğinin üretim,
dağıtım ve satış iş kollarının tamamında, gerek
pazar koşulları gerekse çeşitli düzenlemeler
çerçevesinde önemli zorluklar içermiş olmasına
rağmen Enerjisa olarak satışlarımızı %6, tek
seferlik gelir ve giderler hariç faaliyet karımızı
da %7 arttırdık. Bu dönemde de elektrik dağıtım
ve satış alanlarında hizmet kalitemizi önemli
oranda iyileştirmeye devam ettik. Üretimde
devam eden arz fazlası, dönemsel olarak
gerçekleşen doğal gaz kesintileri ve geçtiğimiz
yıla göre yağış seviyesindeki azalmalar ile
kendini gösteren zorlu pazar koşullarının
olumsuz etkilerine rağmen, dengeli üretim
portföyümüz, üretim birimlerimizin etkin
optimizasyonu ve serbest piyasaya paralel
gelişen ticaret faaliyetlerimiz ile değer yarattık.
Yine bu dönemde 62 MW kurulu gücünde
Doğançay hidroelektrik santralimizi işletmeye
alarak, inşa halindeki üretim yatırımlarımızı
tamamlamış, ülkemizin yenilenebilir enerji
kaynaklarının değerlendirilmesindeki
katkımızı da artırmış olduk. Çok geniş bir
coğrafyada hizmet verdiğimiz dağıtım alanında
yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Ayrıca şu anda Enerjisa’da stratejik bir dönüşüm
yaşıyoruz. Ortağımız E.ON ile birlikte Enerjisa
ve iştiraklerini yeniden yapılandırmaya, bu
çerçevede farklı dinamiklere sahip olan elektrik
dağıtım ve perakende satış işlerimiz ile enerji
üretim ve ticaret işlerimizi iki ayrı şirket halinde
yönetmeye karar verdik. Böylelikle, pazar ve
müşteri ihtiyaçlarına tam olarak odaklanabilecek
iki güçlü şirket yaratmayı hedefliyoruz.“
ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI
VE ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA İÇİN DAHA

FAZLA ÇALIŞMALIYIZ
Türkiye enerji sektörünün büyümesi ve gelişimi
için stratejileri ortaya koyan Milli Enerji
Politikası’nın üç ana bileşeninin enerji güvenliği,
yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olarak
belirlenmesini çok önemli gördüğüne işaret
eden Göçmen, ülkemizin enerji kaynaklarının
artan oranlarda ekonomiye kazandırılmasının,
enerji güvenliği, istihdam, cari işlemler dengesi
gibi alanlarda çok değerli katkısı olacağına
inandığını ifade etti. Son dönemde güneş, rüzgar
ve linyit projeleri ile yaratılan yeni ivmenin
önemine dikkat çeken Göçmen, Türkiye’nin
eş zamanlı olarak enerji yoğunluğunu azaltma
yönünde adımlarını da hızlandırması gerektiğini
belirterek şunları ifade etti: “Enerjide arz veya
üretim tarafı ve büyümenin yanı sıra, tüketime
de yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum.
Serbest, öngörülebilirliği güçlendirilmiş, rekabete
dayalı işleyen ve yeterli derinliğe sahip enerji
piyasalarına yönelik atılmış olan adımları
mutlaka sürdürmeliyiz.”
SANAYİ ŞİRKETLERİMİZDE BAŞARILI
İŞLERE İMZA ATTIK
Sabancı Holding Sanayi Grubu’nun faaliyetlerine
de değinen Göçmen: “Sanayi Grubumuz ilk
üç ayda çok başarılı işlere imza attı. “Yaşamı
Güçlendiriyoruz” vizyonuyla yola çıktığımız
Kordsa şirketimizde geçtiğimiz dönemlerde
gerçekleştirilen yatırımlar, pazar ve müşteri
odaklı faaliyetler ve operasyonel verimlilik
yaklaşımı, finansal göstergelere olumlu yansıdı.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel
kârlılığımızı %50 artırdık ve net kârımız %31’lik
artışla 74.3 milyon TL oldu.
“Temsa şirketimizle de bugün dünyanın bir
çok ülkesine otobüs ihraç eder konumundayız.
Son teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz
otobüslerimizle fark yaratmaya devam ediyoruz.”
“Brisa şirketimizle birlikte, %4 oranında büyüyen
Avrupa otomobil lastikleri pazarında Lassa
markamızla; özellikle İngiltere, Fransa, Sırbistan,
Yunanistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Litvanya,
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Letonya ve Polonya’da pazarın üzerinde bir
performans sergiledik.
ÇİMENTO ŞİRKETLERİMİZ SEKTÖRDEKİ
LİDERLİKLERİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM
EDİYOR
Çimento şirketlerinin faaliyetlerine de değinen
Göçmen sözlerine şöyle devam etti: “Çimento
şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa ile sektördeki
liderliğimizi bu dönemde de sürdürdük. Akçansa
şirketimizle benimsediğimiz pazar ve müşteri
odaklı pazarlama anlayışıyla müşterilerimizin
bizden talep ettiği ürünleri geliştiriyor, üretiyor
ve pazarlıyoruz. Bu anlayışla Türkiye’nin en
önemli projelerinde iş ortağı olarak yer alıyoruz.
Bunun yanı sıra ABD için geliştirdiğimiz Low
Alkali Çimento ile bu pazarın kapısını açtık.
Bugün ABD’nin tercih ettiği en önemli çimento
markasıyız.
ÇİMSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA
SEKTÖRÜNDE İLKLERE İMZA ATIYOR
Çimsa şirketimizle de 2016 yılında yaptığımız
yatırım tutarı 196 milyon doları, ihracatımız
ise 110 milyon doları buldu. Çimsa ile her yıl
5,6 milyon ton çimento üretiyoruz ve 65 farkı
ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl 165 milyon ABD
doları yatırımı ile gerçekleştirilen Çimsa Afyon
Fabrikası devreye alındı.

CARREFOURSA’DA BÜYÜMENİN
KARLILIĞA YANSIMASINA
ODAKLANIYORUZ
Göçmen: "Sabancı Topluluğu olarak gıda
perakende alanındaki öncü markamız
CarrefourSA ile 2016 yılı boyunca, 2017 yılının
hemen başından itibaren tanıtacağımız yenilikler
için var gücümüzle çalıştık. “Önce Müşteri”
diyerek çıktığımız bu yolda bol çeşit, kalite
ve doğru fiyatla tüketicilerimize ulaşabilmek
amacıyla operasyonel mükemmelliğe odaklandık,
depolarımızdan reyonlara, ürün alımından
sergilenmesine kadar multiformatlardaki tüm
süreçleri iyileştirerek hiper, süper, mini, gurme
marketlerimizi yeniden düzenleyerek dengeli
büyüme ve karlılığı odağımıza alarak ilerliyoruz.”
“Teknosa markamız ise sektör liderliğini

Mehmet Göçmen
Sabancı Holding CEO’su

sürdürüyor. 2017 yılına müşterilerimizin değişen
ihtiyaçlarına paralel olarak daha fit şekilde giriş
yaptık ve ilk çeyrekte hedeflediğimiz büyüme ve
karlılığı yakaladık. Elektronik perakendeciliği
sektörü için genelde durgun geçen ilk üç ay
içinde yükselen bir grafiğimiz var.”
AVİVASA’DA 12,7 MİLYAR TL FON
BÜYÜKLÜĞÜYLE SEKTÖR LİDERLİĞİMİZE
DEVAM ETTİK.
Sigorta şirketlerinin faaliyetlerine de değinen
Göçmen, şirketlerin kombine Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları bazlı (UFRS
bazlı) net karının 2017’nin ilk çeyreğinde bir
önceki senenin aynı dönemine göre %48 arttığını
belirtti. Göçmen: “Sigorta şirketlerimiz 2017
yılının ilk çeyreğinde alanlarındaki referans
konumlarına devam ettiler. AvivaSA şirketimiz

ile bireysel emeklilik fon büyüklüğünde
liderliğimizi sürdürdük. 2017 yılının ilk
çeyreğinde devlet katkısı dahil toplam fon
büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre
%28 artarak 12,7 milyar TL seviyesine ulaştı,
aynı dönemde katılımcı sayısında %5 büyüme
yakaladık.
Aksigorta şirketimiz ise yılın ilk çeyreğinde
615 milyon TL prim üretti. 2017 yılının ilk
çeyreğinde; geçen yılın aynı dönemine göre
hayat dışı sigorta sektörü %14 büyürken,
Aksigorta prim üretimini %23 artırarak dikkat
çekici bir performans sergiledi. UFRS bazlı
net karımız 33,3m TL’ye ulaştı. Önümüzdeki
dönemde de Aksigorta ile dengeli bir portföy
yaratmaya, müşteri odaklı hizmet anlayışımız
doğrultusunda dijital dönüşüme ve inovasyona
yatırım yapmaya devam edeceğiz.

MALl&MOTTO / 40. Sayı / Haziran 2017

Sürdürülebilirlik ve çevre konularında da başarılı
işlere imza atan Çimsa şirketimiz 2010 yılında
sektördeki ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu
yayınlayarak çıktığı bu yolculukta 2017 yılında
ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınlayarak hem
ülkesine hem de sektörüne örnek olmaya devam
ediyor. CDP Türkiye 2016 raporlama döneminde
şirket başarısı sayesinde A- puan alarak, Türkiye
İklim Liderleri Ödülleri’ne layık görüldü ve
çimento sektöründe de bir ilki başardı. Çimsa,
Eskişehir Fabrikası 2. Tesisi’nde artık yakıt
tüketiminin %33 gibi önemli bir oranını alternatif
yakıtlardan karşılıyor.
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BURSA KEBAP EVİ, AVRUPA’DAKİ II. ŞUBESİNİ FRANSA’DA AÇIYOR
Bursa’nın iskenderini ve eşsiz
lezzetlerini başta Avrupa olmak
üzere dünyaya tanıtmaya
kararlı olan Bursa Kebap Evi,
Almanya’dan sonra ikinci yurt
dışı şubesini Fransa’nın Metz
kentinde açıyor.
Yeni yatırımlar için düğmeye basan Bursa
Kebap Evi, ödüllü efsane iskenderi ile bir
dünya markası olma yolunda hızlı ve emin
adımlarla ilerliyor. Yurt içindeki başarısını yurt
dışında da göstermeye kararlı olan marka, son
olarak Fransa’da yaşayan bir Türk iş adamı ile
franchise sözleşmesine imza attı. Fransa’nın
Metz kentinde yer alan Centre Commercial
Metzanine de açılacak olan 450 metrekarelik
yeni şube, Bursa Kebap Evi’nin Avrupa’daki
ikinci şubesi olacak.
İmza töreninde, Fransa'daki şubenin 2017'nin
üçüncü çeyreğinde açılacağını ifade eden
Helvacı Grup Yönetim Kurulu Başkanı M. Cem
Helvacı, yeni şubenin de Almanya'da olduğu
gibi büyük ilgi göreceğini beklediklerini söyledi.
Helvacı, “Avrupalıları gerçek iskender lezzeti ile
tanıştırmaya devam edeceğiz” dedi.
Michelin Yıldızlı Şeflerden Üstün Lezzet
Ödüllü İskender
Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve
Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından, mükemmel
tat ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen

“Üstün Lezzet Ödülü”ne (Superior Taste Award)
layık görülen Bursa Kebap Evi, lezzette kalitenin
tek damgası olarak kabul edilen, bu ödülü alan ilk
ve tek döner-iskender markasının da sahibi.
“Bu ödül sadece Bursa Kebap Evi'ne değil;
ülkemize ve Türk Mutfağı'na verilmiştir” diyen

Helvacı, ödülün taşıdığı anlam itibariyle Bursa
Kebap Evi’nin küresel vizyonunu daha da
pekiştirdiğine vurgu yaptı. “Bizim bir hayalimiz
var” diyen Helvacı, “Türk mutfağını Pekin'den
New York'a dünya genelinde hak ettiği yere
taşımak ve iskenderimizi dünya insanıyla
buluşturmak istiyoruz” dedi.
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Sıradaki Hedef Ortadoğu
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Ortadoğu'da da uzun süredir franchise
görüşmelerinin sürdüğünü aktaran M. Cem
Helvacı, yakın zamanda yeni açılacak iki şube
için anlaşma imzalayacaklarını da sözlerine
ekledi. Ortadoğu için planlamalarını Dubai
merkezli olarak yaptıklarını kaydeden Helvacı,
Bursa Kebap Evi'ni satın aldıktan sonra
Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zincirine
dönüştürdüklerini, 7 yılda 32 ilde 70 şubeye
ulaştıklarını ve yakın gelecekteki hedeflerinin 100
şube olduğu söyledi. Helvacı, yatırımcıların ilgi
odağı olduklarını ifade etti.
Almanya'da bir girişimciyle 7 şubelik bir master
franchise anlaşması yapan Bursa Kebap Evi, ilk
yurt dışı şubesini Almanya'nın Saar-Brücken
kentinde açmıştı.
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MEYSU OUTLET’TE RENAULT MEGANE SAHİBİNİ BULDU
Meysu Outlet’te 10 Şubat -14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen
çekiliş kampanyasının talihlisi 19 Mayıs Cuma günü ünlü manken
Fatoş Kabasakal ve sanatçı Bora Duran ile yapılan çekilişte
belirlendi.

Meysu Outlet’te Renault Megane araç kampanyası
kapsamında aynı gün içerisinde toplamda
50 TL ve katları tutarında alışveriş yapan ve
danışma noktasında kayıt yaptıran ziyaretçiler,
kampanyaya katılım sağladı. Kampanyanın
talihlisi ise 19 Mayıs Cuma günü Noter ve Milli
Piyango yetkilisi huzurunda yapılan çekilişle belli
oldu. 134 bin 110 geçerli çekiliş hakkı arasından,
Renault Megane otomobilin talihlisi 36747
numaralı bilet sahibi Mevlüt Can oldu.
Bora Duran ile Muhteşem Konser…
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği Kayseri’nin ilk ve tek outlet
Alışveriş ve Yaşam Merkezi Meysu Outlet,
ünlü manken Fatoş Kabasakal ile çarkıfelek
heyecanı yaşayan ziyaretçilere sürpriz hediyeler
kazandırırken, gençlerin sevgilisi Bora Duran’ı
sevenleriyle buluşturdu. Araç Kampanyasının
çekilişinde Bora Duran ziyaretçilerine keyifli ve
müzik dolu bir gün yaşattı. Konserin ardından
gerçekleşen imza günü ile ziyaretçiler, Bora
Duran ile bol bol fotoğraf çektirme fırsatını
yakaladı.
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Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyleyen
Meysu Outlet Alışveriş Merkezi Genel Müdürü
Adnan Gördüm, tüm ziyaretçilere teşekkürlerini
ileterek kazanan talihlileri tebrik etti. Yönetimi
JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic
Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence
ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını
sürdürmeye devam ediyor.
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MUAZZEZ ERSOY’A 26 BİN METRE KARELİK FOTOĞRAF SERGİSİ
Muazzez Ersoy, Kale Outlet Center’ın kendi adına düzenlediği resim sergisinin açılışına katıldı. Önemli
fotoğraflarda ilginç hikayeler anlattı.

Muazzez Ersoy’un kendisinde bile bulunmayan
bin 103 adet fotoğrafı sergi için bağışladı.
Muazzez Ersoy’un "Geçmişten Geleceğe Başarı
Hikayesi" sergisi böylece 3 bin 850 adet
fotoğrafa ulaştı. Sergi, Kale Outlet Center’ın
düzenlediği "Geçmişten Geleceğe Başarı
Hikayesi" sergileri arasında bu zamana kadar
yapılan en çok fotoğrafa sahipti.
MUAZZEZ ERSOY GÖZLERİNE
İNANAMADI
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Kale Outlet Center, artık geleneksel hale getirdiği
fotoğraf sergilerinin bu kez konuğu Türk Sanat
Müziği’nin en önemli isimlerinden MUAZZEZ
ERSOY’u ağırladı.
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Güngören'deki Kale Outlet Center'da açılan
sergiye Muazzez Ersoy, Vali Yardımcısı Halil
Serdar Cevheroğlu, AFAD İl Başkanı İbrahim
Tanı 3S Kale Holding Yönetim kurulu başkanı
Sema Gürün, başkan yardımcıları Sefa Çizer ve
Sadakat Özgür katıldı. Serginin açılış kurdelesini
Muazzez Ersoy kesti.
"Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi" fotoğraf
sergisi için 28 kişilik ekip, 4 ay boyunca Muazzez
Ersoy’un fotoğraflarını arayarak, özel tarama ve
baskılarının yapılması için çaba gösterdi.
“Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi”nde

Kale Outlet Center'ın tüm koridorları, mağaza
vitrinleri, orta alanı, gözle görülen her yerde
Muazzez Ersoy'un sanat hayatının fotoğrafları
süsledi. Fotoğraf sergisi karşısında çok etkilenen
Muazzez Ersoy, "Duyduğum mutluluğu ve gururu
kelimelerle anlatamam, her yerde ben varım!"
cümleleriyle hislerini ifade etti.
TÜRKİYE’DE İLK
Kale Outlet Center’in 26.000 m2’lik alanın,
tüm koridorları, mağaza vitrinleri, Muazzez
Ersoy’un fotoğrafları ile kaplandı. Sergi, 22
Nisan Cumartesi günü saat:14.00’de Kale
Outlet Center’da Muazzez Ersoy’un katımıyla
açıldı. Setlerden galalara, gazete küpürlerinden
film afişlerine en özel karelerinin tüm AVM’yi
süslendiği sergi açılışından sonra 1 ay boyunca
ziyaretçilere açık kaldı. Sergi’den elde edilen
gelir, Muazzez Ersoy’un isteği üzerine AFAD’a

bağışlandı.
ALPARSLAN TÜRKEŞ İLE RESİMİNE
DOKUNDU
Sergide Alparlan Türkeş ile fotoğrafını
gören Muazzez Ersoy, resmin üzerine elini
koyarak gezdirdi. Ünlü sanatçının bu anlarda
duygulandığı gözlendi.
TORUNU İLE
Muazzez Ersoy, torunlarının hazırladığı sürpriz
doğum günü partisini anlattı.
HULUSİ AKAR İLE BOSNA’DA
Muazzez Ersoy, bir fotoğrafın önünde durarak
“Bu resimde kim var?” dedikten sonra hikayesini
anlattı. Bosna’daki Türk Askerilerini ziyareti
sırasında şimdiki Genel Kurmay Başkanı Hulusi
Akar ile orada tanıştığını ve fotoğraf çektiklerini
söyledi.
10. YIL PASTASINI KESTİLER
Kale Outlet Center’ın 10. yıl pastasını Muazzez
Ersoy, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu,
AFAD İl Başkanı İbrahim Tanı 3S Kale Holding
Yönetim kurulu başkanı Sema Gürün, başkan
yardımcıları Sefa Çizer ve Sadakat Özgür birlikte
kestiler.
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MÜŞTERİ DAVRANIŞLARINI MÜZİKLE YÖNETİN!
Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, bu yıl beşincisi düzenlenen Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi
Zirvesi’nde, ‘Müşteri Davranışlarını Müzikle Yönetin’ başlıklı panele ev sahipliği yaptı. SMG Yönetim Kurulu
Başkanı Gül Gürer Alimgil’in moderatörlüğünde, Arçelik Perakende Müşteri Deneyimi Yöneticisi Cem
Ünaldı, JLL Mülk Yönetimi Pazarlama Direktörü Miray Kanık ve Migros Marka İletişimi Grup Müdürü Kenan
Or’un katılımıyla düzenlenen oturumda, müziğin müşteri davranışları üzerine etkisi, araştırma sonuçları ve
markaların deneyimleri konuşuldu.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri
arasında yer alan SMG, perakende sektörünü
bir araya getiren 5. Müşteri Hizmetleri ve
Deneyimi Zirvesi’nde bir panele ev sahipliği
yaptı. SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer
Alimgil’in moderatörlüğünde düzenlenen
‘Müşteri Davranışlarını Müzikle Yönetin’
başlıklı oturumda, müziğin müşteri davranışları
üzerine etkisi, araştırma sonuçları ve markaların
deneyimleri özelinde ele alındı. Arçelik
Perakende Müşteri Deneyimi Yöneticisi Cem
Ünaldı, JLL Mülk Yönetimi Pazarlama Direktörü
Miray Kanık ve Migros Marka İletişimi Grup
Müdürü Kenan Or’un katılımıyla gerçekleşen
panel, davetlilerden büyük ilgi gördü.
Gül Gürer Alimgil: Müşterilerin %90’ı
mağazada müzik istiyor

Arçelik müzikleri hem müşterileri hem de
çalışanları mutlu ediyor
Gün içinde farklı müzik listeleri kullandıklarını
ifade eden Arçelik Perakende Müşteri Deneyimi
Yöneticisi Cem Ünaldı, müzik temposunun
satın alma davranışlarına etkisine göre hareket
ettiklerini belirtti. Ünaldı, “Günün ilk saatlerinde
orta tempoda şarkılar kullanırken, öğleden

itibaren ve özellikle iş çıkış saatlerinde müzik
listelerini hızlandırıyoruz. Bu saatlerde enerji
verecek, iyi hissettirecek parçalar çalmaya dikkat
ediyoruz. Hazırlanan farklı listelerle mağazadaki
müşterilerin alışveriş yaparken iyi hissetmelerini,
çalışanların da motive olmalarını sağlayacak
müzikler kullanmaya dikkat ediyoruz” dedi.
AVM’lerde müzikler kadar anonslar da önemli!
Alışveriş merkezlerinde müziksiz bir ortamın
boşluk hissi yarattığını ve bu durumun olumlu
bir algı bırakmadığını söyleyen JLL Mülk
Yönetimi Pazarlama Direktörü Miray Kanık
ise, rahatsız etmeyecek ses seviyesindeki doğru
seçilmiş müzik yayınının, müşterilerin AVM’de
kalma ve alışveriş yapma süresini artırdığına
dikkat çekti. Tüketici davranışlarını yönetmede
anonsun önemine de değinen Kanık, sözlerini
şöyle sürdürdü, “Alışveriş merkezi genelindeki
etkinlik, kampanya veya özel bir güne yönelik
anonslar, müşteriler tarafından olumlu

karşılanıyor ve ilgilerini çekiyor. Bunun yanı sıra
anons, mağazaya gelmiş müşteriyi o anda ikna
edip satın almayı gerçekleştirmesi için en etkili
yol. Yeni ürün, indirim ve öne çıkarılmak istenen
ürün için markaların müziğin yanı sıra anons
hizmetine de önem vermesi gerekiyor.”
SMG’den Migros’a özel çalışma: DJ Talk
Panelde, müziğin stratejik olarak kullanıldığında,
tüketicinin bilincinde markayı özel bir noktada
konumlandırdığının altı çizildi. Konuyla ilgili
açıklamada bulunan Migros Marka İletişimi
Grup Müdürü Kenan Or, “SMG, markamıza
özel olarak DJ Talk hizmeti sunuyor. SMG’nin
metin yazarları gündem, genel kültür ve
kampanyalarımızla ilgili metinler yazıyor ve
bunları seslendiriyor. Mağazaların içerisinde
sanki gerçekten canlı yayın varmış, bir DJ varmış
gibi yayın yapılıyor. Böylece müşteriyle daha
interaktif bir iletişim sağlıyor ve radyo programı
tadında yayın yapıyoruz” diye konuştu.
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Panelin açılışında SMG’nin teknoloji ve
müziği birleştiren hizmetlerine ve telifli
müzik kullanımına değinen SMG Yönetim
Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, tüketici
davranışlarında müziğin önemini ortaya
koyan araştırmalardan çarpıcı rakamlar
paylaştı. Araştırmaların, müziğin sadece insan
davranışlarını ve psikolojisini değil, tüketim
tercihlerini de etkilediğini ortaya koyduğunu
söyleyen Alimgil, “İngiltere’de yapılan bir
araştırmaya göre, müşterilerin %90’ı müzik çalan
mağazaları tercih ediyor ve çevrelerine öneriyor.
%76’sı müzik sayesinde mağazalarda daha rahat
hissederek alışveriş yaptıklarını belirtiyor. %63’ü
ise müzik çalınan mağazalarda daha fazla vakit ve
para harcıyor” diye konuştu.
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SIGN OF THE CITY AWARDS 2017 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE
DÖRDÜNCÜ İMZASINI ATMAYA HAZIRLANIYOR
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Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards
(SotCA) gayrimenkul yarışması için hazırlıklar başladı. Başvuruların 5 Haziran’da başlayacağı yarışma için
iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 19 kişilik jürisi ilk kez bir araya geldi.
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Hürriyet’in öncülüğünde gerçekleşecek olan
Sign of the City Awards (SOTCA) gayrimenkul
yarışmasının dördüncüsü için çalışmalar başladı.
Kasım ayında gerçekleşecek yarışmanın jüri
üyeleri, ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Jüri
Başkanı seçimi yarışma kategorileri, başvuru ve
katılım koşulları, değerlendirme sürecinin ele
alındığı toplantının açılışını Hürriyet Reklam
Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan
yaptı. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün en iyi
projelerinin seçileceği yarışmanın 4. yılında da
yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren
Tandoğan, “Sign of the City Awards, dördüncü
senesinde değerli jüri üyelerimiz ve danışma
kurulumuz sayesinde çok büyük yol aldı. Bugün,
birbirinden değerli ve alanında uzman jüri
üyelerimizle 4. Sign of the City Awards için
düğmeye basıyoruz. Görevimiz büyük ama jüri
üyelerimiz ve sektör temsilcilerimizin varlığı

içimizi rahatlatıyor. Hepinize bu sene için de
kolaylıklar diliyor ve jürimizde yer aldığınız için
teşekkür ediyorum.” dedi.
Başvurular 5 Haziran’da Başlayacak
Yarışmaya başvurmak isteyen kişi ve kurumlar,
5 Haziran-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında
başvurularını gerçekleştirebilecek. 01.01.2012–
11.08.2017 tarihleri arasında tamamlanmış ya
da proje yapım aşamasında olan projeler aday
olabilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin
ardından; EY Türkiye tarafından yapılacak teknik
bir değerlendirmeyle, tüm başvuruların katılım
koşullarına uygunluğu denetlenecek. Jüri üyeleri,
teknik elemeyi geçen projeler arasından, online
olarak ön eleme yapacak ve her kategori için
5 finalist belirleyecek. İkinci aşamayı geçen 5
proje, bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine

sunulacak. Değerlendirme sonucunda her
kategoriden sadece 1 adet proje ödüle hak
kazanacak. Bir proje sınırsız sayıda kategoride
aday olabilecek.
SotCA 2017 Jüri Başkanları belirlendi.
Tüm Jüri üyelerinin oy birliğiyle Prof. Dr. Güzin
Konuk (MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve
Uygulama Merkezi Başkanı) ve Prof. Dr. Suha
Özkan’ın (World Architecture Community
Kurucu Başkanı) geçtiğimiz sene olduğu gibi bu
yıl da eşbaşkan seçildiler. SotCA 2017 Jürisinde
yer alan diğer isimler ise; Ahmet Kayhan (Reidin
CEO), Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Avi
Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türkiye
Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Ercan
Ecemiş (Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı),
Ersun Bayraktaroğlu (Ortak, PwC Türkiye
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En İyi Çok Katlı Konut

En İyi Ulaşım Hizmetleri / Altyapı Projesi

En İyi Müstakil Konut

• Kent ve Mimarlık Kategorisi

En İyi Rezidans

En İyi Mimari Tasarım (Kamu)

• En İyi Ticari Projeler Kategorisi

En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör )

En İyi Ofis

Genç Mimar Teşvik

En İyi Yerel Merkezli AVM

En İyi Kentsel Tasarım

En İyi Bölgesel Merkezli AVM

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı
Lineadecor proje ortaklığında gerçekleştirilecek
olan Sign of the City Awards’a katılacak markalar, En İyi Karma Kullanımlı Proje
yarışma başvurularını yapabilecekleri http://www.
signofthecity.com/ web sitesinden, aynı zamanda
katılım koşulları, bu yılki kategorilerin detayları
• En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi
ve duyurularını başvuru tarihinden itibaren takip
edebilecekler.
En İyi Sağlık Binası

En Yeşil Bina

SotCA 2017 Kategorileri

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü

En İyi Gayrimenkul Yönetimi

• En iyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Sosyo Kültürel Yapı

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

En İyi Konut

En İyi Turizm / Hizmet Yapıları

Yılın Fark Yaratanı

En İyi Kültürel ve Doğal Mirası Koruma/Yaşatma
Projesi
• Diğer Kategoriler
En İyi Pazarlama Kampanyası
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Gayrimenkul Sektör Lideri), Faruk Göksu
(Kentsel Strateji Kurucu Ortağı), Faruk Malhan
(Tasarım Vakfı Kurucusu), Ferdi Erdoğan
(Türkiye İMSAD Başkanı), Füsun Yılmaz
Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı), Haluk Sur (GYODER Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı), Hüseyin Arslan
(Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili),
Prof. Hüseyin Kaptan (Atelye70 Şehir Planlama
Başkanı), Prof. Dr. Murat Gül (İTÜ Mimarlık
Fakültesi Dekanı), Nazmi Durbakayım (İNDER
Başkanı), Sinan Öncel (Birleşmiş Markalar
Derneği Başkanı), Zafer Baysal (AMSTAR Ülke
Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı) oldu.
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DENİZ MARŞAN
Stil Danışmanı

Schwarzkopf ’un yeni nesil saç boyası Colour
Specialist ile bir araya geldiniz. Colour
Specialist hangi özelliği ile öne çıkıyor?
Schwarzkopf ’un yeni markası Colour
Specialist, üstün bakım özellikli ilk krem
boya ve Omegaplex teknolojisi ile saçlardaki
kırılmaların önüne geçerek saç boyalarında
gerçek anlamda bir devrim gerçekleştiriyor.
Tüm kadınlar bu ürün sayesine saçlarını evde
boyayarak yoğun renk sonucuna, bakımlı ve
sağlıklı saç görünümüne sahip olabiliyor. Yapılan
araştırmalarda kadınların %85’i Colour Specialist
uygulanmış saçın, hiç boyanmamış saçlar kadar
sağlıklı olduğunu ifade ediyor. Bu gerçekten
de çok önemli bir sonuç. Bir saç boyası olarak
Colour Specialist’in kırılma karşıtı formülü bu
anlamda son derece önemli diye düşünüyorum.
Moda sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz?
Okuduğum bölümle ilgili bir kariyer yapmak
istemediğime karar verince üniversiteden sonra
Milano'ya Maragoni'ye gittim. Orada moda
eğitimi aldım ve Türkiye'ye dönünce moda
sektöründe çalışmaya başlayarak bu sektöre giriş
yapmış oldum.
Dizilerdeki karakterlerin stillerini belirlerken
dikkat ettiğiniz şeyler neler?
Oyuncular için projedeki senaryoya göre mutlaka
karakter analizi yapıyoruz ve ona neyin yakışıp
yakışmayacağına karar veriyoruz. Diğer reel
kişiler için de giymekten mutlu olduğu bir tarz
bulup onun üzerine gidiyoruz.
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Aşk-ı Memnu dizisinin başarısında sizin de
imzanız var. Bunu neye bağlıyorsunuz?

66

Aşk-ı Memnu’ya kadar televizyonda bir
stil danışmanlığı desteği yoktu. Sette duran
kostümcüler tüm karakterleri giydiriyorlardı.
Aşk-ı Memnu’yla beraber aslında televizyonda
eksik olan bir parça tamamlandı. Gerçekten
karaktere uygun bir tarz belirlendi ve bununla
beraber çok çalışma ve ekip işi ortaya çıktı. Bu
da insanların çok hoşuna gitti, hala tekrarlarının
izlendiğini görüyorum.
Aşk-ı Memnu dışında hangi dizilere stil
danışmanlığı yaptınız?
Kuzey Güney, Kara Para Aşk, Medcezir ve
Kara Sevda dizilerine bire bir styling desteği
veriyorum.
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Bu yılın saç trendleri ve renkleri hakkında
ipucu alabilir miyiz?
Bu yıl, Rapunzel tarzı uzun saçların ve örgülerin
yılı olacak diyebiliriz. Yazın olmazsa olmazı
örgüler, romantizmden neo-gotik akımına,
eklektik bir güzellik tavrıyla karşımızda. Yeni
nesil örgüler içinde, topuz ve örgünün gizli
birlikteliği ise yıldızı yüksek modellerden.
Uzun, çok daha uzun ve dümdüz saçlarınız
ile daha feminen ve seksi görünmek için
saçlarınıza ihtiyacı olan bakımı yapmayı da sakın
unutmayın.
Renk olarak, teninize en uygun saç rengini
seçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bununla
birlikte doğal görünümü sevenler için siyah saç
ideal. Siyah saç, her tende ve stilde olan kadına
çok yakışıyor. Hem asil hem de zarif bir görünüşü
olan siyah saçlar bu yılın modası olacak.
Bu yazın kadın modasında değişmeyenler
neler?
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Geçen yazdan bu yana değişmeyen; uçuşan, ipek,
desenli elbiseler ve bol pantolonlar… Geçen sene
alamayanlar bu yaz için şimdiden alsınlar bence.
Onun dışında benim için yazın olmazsa olmazı
jean şortlar, gece ve gündüzün daimi kurtarıcısı.
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IPEKYOL ABİYE KOLEKSİYONU İLE YAZ DAVETLERİNE HAZIR OLUN
Ipekyol abiye koleksiyonu, profesyonel ellerde hayat bulan el işçiliği ve ulaşılabilir couture anlayışıyla
yorumlanan modern tasarımlarıyla mezuniyet gecesi ve yaz davetleri için birbirinden şık seçenekler
sunuyor.
Dantel, şifon ve saten kumaşlarda hayat bulan
Ipekyol abiye koleksiyonu 18 parçadan oluşuyor.
Zamansız siyah ve kırmızı koleksiyonun ana
renklerini oluştururken, yüksek kalite el işçiliğini
temsil eden kristal taş, pul, payet ve boncuk
işlemeleriyle buluşan zengin detaylar Ipekyol
kadınının zarif tavrıyla harmanlanıyor.
Yaka kısmı volan ve 3D çiçek işlemelerle
hareketlendirilen uzun gece elbiseleri yırtmaç
detayıyla iddialı bir şıklık vaat ederken, gece
elbiselerine şık bir alternatif yaratıyor.
Etek kısmı volan ve pilise detayıyla
hareketlendirilen sofistike Fransız dantel elbiseler
ile omuzlarda dikkat çeken transparan etkiler
koleksiyona dinamizm katıyor. Dantel detaylı
pudra rengi ve ekru tonlarda uzun gece elbiseleri
romantik tavrıyla öne çıkıyor.
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Cut out, pilise ve ışıltılı nakış detayları farklılaşan
mini ve midi boy kokteyl elbiseleri ise her yaştan
farklı beğeniye hitap ediyor.
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GYİAD’DA YENİ BAŞKAN YİĞİT SAVCI GÖREVİ DEVRALDI
Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİAD) 16. dönem
başkanı Yiğit Savcı, görevi Serkan Sevim’den devraldı. Savcı, yeni
dönemde dönüşüm teması ile önemli çalışmalar gerçekleştirmeye
hazırlandıklarını söyledi.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin
(GYİAD) dün gerçekleşen 16. Genel Kurul
Toplantısı’nda Yiğit Savcı, iki yıllık görev süresini
tamamlayan Serkan Sevim’den başkanlık görevini
devraldı. Savcı, 15. dönemde Başkan Yardımcısı
olarak çalışmıştı.
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Toplantıda bir teşekkür konuşması yapan Yiğit
Savcı, 2005 yılından bu yana GYİAD’ın bir
parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek
şunları kaydetti: “Yıllar boyunca GYİAD’da
birçok değişik görevin sorumluluğunu aldım,
başarılı projeler geliştirdim. Yaşadığımız bu
dönemde sadece iş dünyası değil, tüm dünya
büyük bir hızla dönüşüyor. Söz konusu dönüşüm
STK’lar için de geçerli, biz de bu doğrultuda yeni
dönem mottomuzu ‘Dönüşüm’ olarak belirledik.
Bireyin, kurumların ve toplumun dönüşümüne
katkı sağlayacak şekilde Kadın, Dijital ve Sanat
başlıkları altında çeşitli projeler geliştireceğiz,
GYİAD Araştırmalar Enstitüsünü kurup bilimsel
verilere dayalı çalışmalar yaparak kamuoyuyla
paylaşacağız. Yurt dışı açılımına da başlayarak ilk
yurt dışı ofisimizi Londra’da açacağız. GYİAD’ı
daha da ileri götürecek projelerle, yeni dünyanın
dinamiklerine uygun biçimde lider ve etkin bir
dernek olmaya devam edeceğiz.”
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İki yıl boyunca birlikte görev yaptığı Yiğit
Savcı’nın başkanlığa seçilmesinden büyük
mutluluk duyduğunu ifade eden Serkan Sevim,
“2015 Mayıs ayında seçilerek teslim aldığım
başkanlık bayrağını Yiğit Savcı’ya teslim
ediyorum. Dönemimde ekibimle beraber
GYİAD’ın markasına ve etkinliğine yatırım
yaptık. Türkiye’nin gündemini oluşturan
söylemler ürettik. Özellikle Toplumsal Uzlaşı
Projesi ve Aile Şirketleri Konferansları ile
ciddi ses getirdik. 3 büyük konferans, 72 farklı
organizasyon ve 742 medya haberi ile derneğin
en başarılı dönemlerinden birini yaşadık. Şimdi
de arkadan gelenlerin önünü açmak için bayrağı
teslim etme günü” diye konuştu.

Yiğit Savcı

Serkan Sevim
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HADİSE’Yİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATAN OLAY
Pop Müziğin sevilen yıldızı Hadise, İzmir Optimum’da Anneler
Günü’nde sevenleriyle buluştu. Güzel popçu Muğla’da yaşanan
trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişi için baş sağlığı dilerken
gözyaşlarına boğuldu.
İzmir Optimum’da Anneler Günü etkinliği
kapsamında konser vermeye hazırlanan güzel
şarkıcı Hadise, yaşanan üzücü olay dolayısıyla
şarkı söylemek istemeyerek hayranlarına imza
dağıttı. Etkinlik öncesi basın mensuplarıyla
buluşan şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Konuşmakta zorlanan Hadise, açıklamasına
geçtiğimiz günlerde Anneler Günü etkinliği için
İzmir Buca’dan yola çıkıp Muğla’da geçirdikleri
trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İzmirli 24
kişiye rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara
da acil şifa dileyerek başladı. Hüngür hüngür
ağlayan şarkıcı, Anneler Günü’nde böyle üzücü
bir olay yaşanması sebebiyle etkinlikte şarkı
söyleyemeyeceğini dile getirdi. Sevenlerini
kırmamak için sahneye çıkan Hadise, kendisini
bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol
bol fotoğraf çektirdi.
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Optimum’a akın eden Hadise hayranları,
şarkıcının bu duyarlı davranışını takdir ederek
alkışlarla destek verdi. 1 saat süren etkinlikte
sevilen şarkıcının 7’den 77’ye her yaştan hayranı
kendisini görebilmek için izdiham oluşturdu.
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MEDIAMARKT CDO’SU MARTIN WILD: “DİJİTALLEŞME DAHA YENİ BAŞLIYOR”
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Martin Wild, Türkiye ziyaretinde perakende
dünyasında neden inovasyona ihtiyaç olduğunu
ve kişiselleştirmenin nasıl akıllı perakendeciliğin
geleceği olduğunu açıkladı.
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Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik
perakendecisi MediaMarkt, dijitalleşen
perakende dünyasına öncülük ediyor.
Dijitalleşmeyi büyük bir fırsat olarak gören şirket,
müşteri deneyimini ve kurum içi operasyonlarını
iyileştirmek, yeni iş modelleri geliştirmek için
dijitalleşmenin tüm avantajlarını kullanıyor.
Hayatın özünü inovasyon olarak tanımlayan
Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik
perakendecisi MediaMarkt CDO’su Martin Wild,
"İnovasyon, insanoğlunun yola devam etmesini
sağlayan şey. Çoğu zaman işleri iyileştiren ve
ayak uydurmak için hepimizin yapması gereken
de bu. Çünkü dijitalleşme ile birlikte dünya hızla
değişiyor. Bu nedenle hepimizin inovasyona açık
olması ve yeni şeyleri denemesi gerek. Biz buna,
'çabuk yanıl ve yoluna devam et' diyoruz. Kısaca
yenilik yapmak ve yarın daha iyisini yapabilelim

diye dün yaptığımız şeyleri değiştirmek anlamına
geliyor" dedi.
Tüketicinin sektörü değiştirdiğine değinen Wild,
sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Yeni istekleri, yeni talepleri ve yeni etkileşim
yolları var ve gerçekten pazara şekil veriyorlar.
Önümüzdeki 10 yılda son 100 yılda olduğundan
çok daha fazla şeyin değişeceğine inanıyorum,
çünkü dijitalleşme daha yeni başlıyor."
Teknoloji ile geleceğin perakende sektörü
ortaya çıkıyor
Günümüzde kullanılan mağaza içi navigasyon
sağlayan bir teknolojinin 10 yıl önce hayal
edilemeyecek bir şey olduğuna değinen Martin
Wild, bunun sadece bir başlangıç olduğun belirtti
ve ekledi:
"Şirketlerin müşteri deneyimini artırabilmesi
için müşterilerine özel çözümler sunarak, daha
rahat hissettirmeleri gerekiyor. Sanal ve artırılmış

gerçeklik, robotlar ile yapay zeka gibi teknolojiler,
müşteri deneyiminin yeniden tasarlanmasına
yardımcı oluyor.”
MediaMarkt’ta şimdiden neler yapıldı?
Martin Wild’e göre, dijital ticaret online
mağazacılıktan çok daha fazlası demek.
MediaMarkt müşterilerinin yaklaşık %60'ı
geleneksel web alışverişini tercih etse de
MediaMark’ta 'tıkla ve topla' (Click&Collect) gibi
daha esnek seçenekler de sunuluyor. İnternet
işlemlerinin yaklaşık %40'ında MediaMarkt
müşterileri, siparişlerini mağazadan kendileri
almayı tercih ediyor.
Çoklu kanal yapısının aynı anda kullanıldığı
çözümler de ortaya çıkıyor. Örneğin bir hoparlör
konusunda mağazadan fikir almak isteyen ama
onu kendisi eve taşımaktansa hızlı teslimat talep
eden müşterilerin de ihtiyaçları karşılanıyor.
MediaMarkt olarak Avrupa’nın birçok ülkesinde
farklı yenilikleri tüketicilerle buluşturmaya
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başladıklarını belirten Wild, bazı örnekleri şu
şekilde sıraladı:
-Holotour – Microsoft’un HoloLens’i sayesinde
sensörler, kameralar ve mikrofonlardan alınan
veriler tüketicilerin eşsiz bir dünyaya yolculuğa
çıkması için Almanya’daki MediaMarkt
mağazalarında yerini aldı.
-VR alışveriş – MediaMarkt’ın Berlin’deki
şubesinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre
kişiselleştirebildikleri sanal odada satın
alacakları ürünü görme fırsatı sunuluyor.
-Robot PAUL – Dijital alışveriş asistanı PAUL,
ziyaretçilerin isteklerine göre kendilerini
yönlendiriyor ve ürün detayları hakkında bilgi
verebiliyor.
-Mağaza içi rehber – Dijital ve fiziksel dünya
arasında en önemli bağ olan mobil cihazlar
için geliştirilen rehber ile uygulamayı indiren
kullanıcılar mağaza içerisinde aranan ürünün
kolaylıkla bulunmasını sağlıyor.
-Teslimat robotu – MediaMarkt, Düsseldorf ’da
online siparişleri Starship tarafından
geliştirilen teslimat robotuyla iletmeye başladı.
Mağaza içerisinde müşteri deneyimi üst
seviyeye çıkıyor.

MediaMarkt mağazalarında, çevrimiçi ve
çevrimdışı dünyaları bir araya getirmenin
teknolojik zeminini oluşturan elektronik
raf etiketleri bulunuyor. Bu etiketler, fiyat
değişikliklerinin doğrudan ticari mal yönetim
sistemi üzerinden yapılmasını sağlayarak,
çevrimiçi perakendeciliğin hız avantajını
mağazalara taşıyor. Dahası raf etiketleri, diğer
teknolojiler için temel oluşturuyor. Örneğin
arka planda doğrudan veri odaklı kategori
yönetimiyle ve tedarik zinciriyle yakından ilişki
kuruyor. Aynı zamanda mağaza içi navigasyon
sistemleri ve hizmet robotları için temel de
sağlıyorlar.
Girişimcilerle inovatif çözümler geliştiriyor
Avrupa pazarında tüketici elektroniği
kategorisinde açık ara lider konumda bulunan
MediaMarkt, yeni fikirlerle pazarı değiştirmeye
devam ediyor. Bu fikirlerden bazıları şirket
içinde geliştiriliyor. Bu amaç doğrultusunda
birkaç hafta boyunca geliştiricilerin 'birlikte
yaşamasını' içeren kuluçka kampları
düzenleniyor. Bu kamplarda geliştiriciler,
günlük işler nedeniyle dikkatleri dağılmadan

yeni uygulamalar, ürünler ve çözümler üzerinde
çalışıyorlar.

hikâyenin sonu olmayacak. Wild, sözlerini şu
şekilde tamamladı:

MediaMarkt, girişimlerden gelen önerileri de
işleyişine dahil etmeyi sürdürüyor. Örneğin,
Almanya’daki ana teknoloji destek şirketi
Deutsche Technikberatung ile olan iş birliği,
Spacelab hızlandırıcı programı yoluyla doğdu.
Elektronik konusunda bir 'aile hekimi' gibi
çalışan Deutsche Technikberatung, müşterilerin
satın aldıkları ürünleri hakkında kendi evlerinde
detaylı bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor.

“İster sabit konumlu mağazalar ister
çevrimiçi mağazalar olsun, tek bir kanala
odaklanmanın doğru yaklaşım olmadığını
benimsemiş durumdayız. Hızla artış gösteren
online büyümeye açıkça odaklanmanın yanı
sıra mağazalarımızı da yaygınlaştırıyoruz;
yani müşterilerimizin bizi istediği yerde
oluyoruz. Ama önde olmayı sürdürmek
istiyorsak, müşterilerimizin güncel
gereksinimlerine hitap eden en iyi teklifleri
sağlayabilecek kişiler olmak adına yeni
alanları ele almalı ve deneyim kazanmalıyız.
Kısacası tüm kanallarda tam dijital olmayı
amaçlıyoruz.”

MediaMarkt çoklu kanal deneyimine
odaklanıyor
Martin Wild’e göre, yeni mağazacılık türleri,
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Martin Wild’e göre, kimse bir akıllı telefonu ilk
kez denediği veya interneti ilk kez kullandığı
yeri unutmuyor. Oluşturduğu deneyim alanları
sayesinde ise günümüzün drone ve sanal
gerçeklik gibi trendlerin unutulmayan noktası
MediaMarkt mağazaları oluyor.
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ÜNLÜ DİZİLERİN ÇEKİLDİĞİ
YERLERE SEYAHAT EDİN

Ortalığı kasıp kavuran dizilerin
izini sürmek isteyenler için
seyahat arama sitesi momondo,
Narcos’tan Game of Thrones’a,
en popüler TV dizilerinin çekildiği
yerleri araştırdı. Tek yapmanız
gereken biletinizi alıp, ekran
kahramanlarının dünyasına
dalmak!

Kokain baronu Escobar’ın, “suç mahalli”ni
merak ediyorsunuz ya da Game of Thrones’un
etkileyici doğasının büyüsüne kapılanlardan
mısınız? Seyahat sitesi momondo, Kolombiya’dan
İzlanda’ya, ABD’den Danimarka’ya ünlü dizilerin
çekildiği ülkeleri araştırdı…
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Narcos – Medellín, Kolombiya
Netflix, 2015’te Kolombiyalı kokain baronu
Pablo Escobar’ın yükselişini ve düşüşünü anlatan
10 bölümlük bir dizi yayınladı. Narcos dünya
çapında bir başarı yakaladı ve bunun önemli
nedenlerinden biri de etkileyici görselliğiydi.
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On yıllarca süren iç savaşın ardından, turistler
için artık daha güvenilir bir yer haline gelen
Kolombiya her yıl 2,5 milyon turist ağırlıyor.
Narcos’un çekildiği Medellin kentinde yapılacak
pek çok şey var. Kesinlikle görmeniz gereken
yerlerden biri, ziyaretçileri farklı yüzeylerde
yalınayak yürümeye davet eden şehir parkı
Parque de los Pies Descalzos (Yalınayak Parkı).
Escobar’ın “kirli işlerini” yürüttüğü semt, eskiden
işçi sınıfının yaşadığı kenar mahalle, günümüzde
dev siyah kayaları andıran üç binadan oluşan
sanat merkezi Parque Bibloteca Espana’ya ev
sahipliği yapıyor.
Westworld – Utah, ABD
HBO’nun TV dizisi Westworld, insan görünümlü
robotların yaşadığı kovboy temalı bir eğlence

parkının hikayesini anlatan aynı adlı 1973 yapımı
filmin yeniden çevrimi. Dizinin genel havası
karanlık ve kasvetli olsa da sinematografinin
güzelliği pek çok izleyiciyi kendine hayran
bırakmayı başardı. Dizinin yaratıcısı Jonathan
Nolan, Utah’da “klasik John Ford kovboy filmleri”
havasını yakalamaya çalıştı.

ve büyülü bir manzara ortaya çıkarıyor. Bu
jeolojik mucizelerin güzelliği şiirsel isimlerine
de yansımış durumda: Devil’s Garden (Şeytanın
Bahçesi), The Three Gossips (Üç Dedikoducu) ve
Dead Horse Point (Ölü At Noktası) ise bunlardan
sadece bazıları.

Doğu Utah’taki Arches ve Canyonlands ulusal
parkları kesinlikle görülmeye değer. Kumtaşı
sütunlar, renkli tepeler ve doğal kemerler
başka bir yerde karşılaşılması zor, esrarengiz

Game of Thrones – Hırvatistan, İrlanda,
İzlanda, Fas
G.R.R. Martin’in başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı
(A Song of Ice and Fire), 2011 yılında TV’ye
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İster bir süreliğine Jon Snow’un yerine geçip
İzlanda’daki ünlü Ring Road’u keşfetmeyi, ister
ejderha diyarları olan Fas şehirleri Essaouira
ve Ait-Ben-Haddou’yu gezmeyi seçebilirsiniz.

The Bridge – Danimarka ve İsveç
Danimarka-İsveç yapımı suç/gerilim dizisi
Broen/Bron (The Bridge) 2013’te yayınlanmaya
başladığında TV’lerde bir İskandinav fırtınası
estirdi. TV dizisi, Øresund’un (Danimarka
ile İsveç’i birbirine bağlayan boğaz) karşı
yakalarından iki dedektifin maceralarını konu
alıyor. Dizi, Øresund Köprüsü’yle birbirine

bağlanan Kopenhag ve Malmö şehirlerinde
çekildi.
Kopenhag ile Malmö’yü birbirine bağlayan ve
hem demiryolu hem karayolu taşımacılığı yapılan
8 kilometrelik Øresund, Avrupa’daki bu türde en
uzun köprüsü. Filmin çekildiği önemli yerlerden
biri de Kopenhag’ın etnik açıdan en çok çeşitlilik
sunan semti Nørrebro’nun merkezindeki yaya
caddesi Blågårdsgade. Gündüz kahvelerini
içen öğrenciler, alışveriş yapan yerel halk ve
geceleri işten sonra bir şeyler içmek için uğrayan
insanlarla cadde günün her saatinde hayatla
dolup taşıyor.
Peaky Blinders – Liverpool, Birleşik Krallık
BBC’nin gangster dizisi Peaky Blinders, 1. Dünya
Savaşı sonrasında Birmingham’da geçiyor ve
aynı ada sahip bir çetenin hikayesini konu alıyor.
Dizinin çoğunluğu ise, dikkat çekici bir mimariye
sahip Liverpool kentinde çekildi.
Liverpool’de, Rodney Street ve Powis Street’i
arşınlayarak sağlı sollu sıralanan yapıları
inceleyebilir ya da 16. yüzyıldan kalma Croxteth
Hall malikanesini gezebilirsiniz. Liverpool’un
en önemli tarihi miras alanlarından olan bu
malikane, hala hizmet veren bir çiftlik, bir
Viktorya dönemi bahçesi ve doğa koruma alanı
barındırıyor. Bunların tümü halka açık ve bir
günlüğüne şehirden uzaklaşmak için mükemmel
bir fırsat sunuyor. Ayrıca şehirdeki tüm çekim
mekanlarını keşfetmek için rehberli turlara da
katılabilirsiniz.
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aktarıldığında büyük bir sansasyon yarattı.
Game of Thrones çok farklı iklimler ve
kültürler barındıran bir fantezi dünyasında
geçiyor ve bunu ekrana yansıtabilmek için
çekimler başta İzlanda, Hırvatistan, Fas ve
Kuzey İrlanda olmak üzere farklı yerlerde
yapılıyor.

Hırvatistan’ın surlarla çevrili ortaçağ şehri
Dubrovnik’te, Westeros başkenti Kralın Şehri’nde
güç çekişmelerinin ve entrikaların dünyasına
adımınızı atabilirsiniz. Kral Yolu’nun sıra
sıra dizilmiş görkemli ağaçlarının büyüsüne
kapılanlar ise Kuzey Irlanda’nın yolunu tutup
Dark Hedges’te 200 yıllık kayın ağaçlarının
arasında yürüyüşe çıkabilir.
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BİR MİLYONUNCU 911 ÜRETİM HATTINDAN ÇIKIYOR
Günlük kullanım için örnek niteliğinde bir spor
otomobil olan ve gerek yüzü, gerekse de ruhuyla
Porsche markasının bir simgesi haline gelen 911
modelinin 1 milyonuncusu üretim hattından
indi.
Zuffenhausen'daki fabrikada üretilen bir
milyonuncu model, 1963 yılında pazara ilk
sunulan orijinal 911'ini takip eden birçok
ayrıcalıklı özellikle birlikte, özel "İrlanda Yeşili"
rengiyle bir Carrera S oldu.
Porsche ürün gamının stratejik olarak en önemli
modellerinden biri olmayı sürdüren roadster
model, aynı zamanda markanın dünyadaki en
karlı otomobil üreticileri arasındaki konumunu
korumasına da büyük bir katkı sağlıyor.
Tam anlamıyla bir efsane
Yeni bir sınıf yaratarak premium spor otomobil
segmentinin zirvesinde yer alan Porsche 911,
sadece 2016 yılında, dünyanın dört bir yanına
32 bin 365 adet gönderildi. Geride kalan yıllara
rağmen ayrıcalığını korumayı başaran ve en çok
arzulanan koleksiyon parçalarından biri haline
gelen 911'in bu anlamda bir efsane. Bugüne kadar
üretilen 911 modellerin %70'inden fazlası hala
yollarda.

Motorsporlarındaki başarısıyla büyüdü
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Otomotiv dünyasının efsane modelleri
arasında yer alan 911, bulunduğu yere özellikle
motorsporlarındaki sayısız başarısıyla ulaştı.
Başka hiçbir spor otomobil, başarının formülünü
hem yarış pistleri hem de yol için tasarlanan
911 kadar temsil edemiyor. Porsche markasının
bugüne kadar yarışlarda elde ettiği 30 bini aşkın
zaferin neredeyse yarısından fazlasına, bu ikonik
otomobille ulaşıldı.
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Temeline sadık
Porsche'nin eşsiz bir özelliği, orijinal 911'in temel
konseptinden hiç ayrılmamış olması. 911'in
teknolojisini geliştirmeye ve bu spor otomobili
kusursuz hale getirmek için sürekli çalışan
Porsche’nin başarısındaki önemli bir faktör de
Zuffenhausen'daki şirket merkezinde yer alan
ve tüm 911 modellerinin üretildiği üretim tesisi.
Bugün, 911, 718 Boxster ve 718 Cayman olmak
üzere tüm iki kapılı modeller ve türevleri, tek bir
üretim hattından çıkıyor.
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SUNA DUMANKAYA’DAN GÜZELLİK SIRLARI
GÜNEŞ YANIĞINA DOĞAL
ÇÖZÜMLER
MALZEMELER
1 kahve fincanı madensuyu
1 salatalık
1 patates
1 çorba kaşığı zeytinyağı

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI
Salatalık ve patatesi kabuklarıyla beraber
meyve sıkacağından geçirin. Bu karışıma
zeytinyağı ve madensuyunu ekleyip
karıştırın. Spreyli bir şişeye koyun.
Cildinizi sakinleştirir.

ALOVERALI GÜNEŞ KORUYUCU
MALZEMELER
6 yaprak taze alovera
500 gr çiçekyağı
1 çorba kaşığı rendelenmiş kakao
1 çorba kaşığı pirinç nişastası
HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Güneşten korunmak için
yüzünüze ve vücudunuza uygulayın.

MALZEMELER
50 gr kakao yağı
100 gr susam yağı
1 tatlı kaşığı ceviz yağı
1 çay kaşığı tentürdiyot
8 damla sevdiğiniz esans
HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI
Kakao yağını benmari usulü eritip diğer yağlarla karıştırın.
Spreyli bir şişeye koyun. Kullanımınız için hazır.
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KAKAOLU GÜNEŞ KORUYUCU
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BABANIZA YAT TATİLİ HEDİYE EDİN
Her erkeğin içinde bir yerlerde mavi ufuklara açılma
tutkusu yatar. Bazıları her dalgada kıyıya vuran denizlerin
karşı konulmaz çağrısını duyar. Tüm yıl boyunca çalışarak
yorulan babalarımız da işte böyle bir tatilin hayalini kurar.
Lüks motor yatlardan oluşan
filosu ile müşterilerine
otel konforunda
her şey dahil
hizmet sağlayan
V Yatçılık ile
şimdi babanızın
düşlerini gerçeğe
dönüştürebilirsiniz. Ona,
doğanın tüm cömertliğini gözler önüne serdiği Göcek’te
unutulmaz bir mavi yolculuk hediye edebilirsiniz.

Babanızla mavi yolculuğa çıkın…
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V Yatçılık ile Babalar Günü ayrıcalıkları,
kapınızdan dışarıya adımınızı attığınız an
başlıyor. Lüks bir araç sizi evinizden alarak
havalimanına ve uçaktan inişinizde aynı şekilde
muhteşem bir hafta geçireceğiniz özel yatınıza
ulaştırıyor. Muhteşem doğal güzelliklere sahip
Göcek’te kafanızı dinleyerek babanızla birlikte
her anından keyif alacağınız tatiliniz böylece
başlamış oluyor. Bir hafta boyunca jet skiden
masaja, birbirinden özel ayrıcalıklarla Göcek
koylarının tadını çıkarmak size kalıyor.
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Güne mutlu başlamanız için özenle hazırlanan
kahvaltı sofraları ve gün boyunca birbirinden özel
lezzetler V Yatçılık menülerinde lezzete davetiye
çıkarıyor. V Yatçılık ile ailece geçirdiğiniz her
an unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Örneğin;
babanızla birlikte balık tutmak istediğinizde
ihtiyacınız olan tüm malzemeler hizmetinize
sunuluyor. Aynı şekilde Rixos Anjana SPA’nın
sertifikalı terapistlerinin özel malzemeler ve
geleneksel yöntemlerle uyguladığı Uzak Doğu
masajlarıyla dinlenip yenilenme fırsatınız da
oluyor.
Rüya gibi bir tatil yaşayın…
Tatil keyfinize eğlence de eşlik ediyor. Dileyenler
Göcek’in eşsiz koylarında jet ski yaparak ya
da profesyonel dalış öğretmeni gözetiminde
şnorkel ile dalarak harika zaman geçirebiliyor.
Maviliklerin büyüleyici derinliklerinde heyecan
verici bir macera yaşamak sizin elinizde… Ailede
küçük çocuklar varsa güleryüzlü ve profesyonel

V Yatçılık ekibi sizin için denizin ortasında tüm
ailenin güvenle eğlenebileceği sığlıkta bir havuz
(Safe pool) oluşturuyor. Su kaydırağı, trambolin
ve kanoyla eğlencenin dozu artıyor.
Oyun konsolu, DVD player, ses sistemi, WiFi,
Digiturk, Lig TV ve özel kütüphane ile eğlence
teknede de sürüyor. Kristal berraklığında bir

deniz, yemyeşil bir doğa, binlerce yıllık Kaunos
Antik Kenti ve şifalı kaplıca sularında devam
eden tatiliniz, caretta caretta kaplumbağalarının
ev sahipliğinde unutulmaz bir Dalyan turunu
da kapsıyor. Ayrıca küçük çocuğu olan aileler
için isteğe bağlı olarak çocuk bakıcısı hizmeti
de sağlanıyor. V Yatçılık, bambaşka bir Babalar
Günü vadediyor…
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SAĞLIKSIZ BESLENME KÖR OLMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Yaşlılarda diyete antioksidan vitaminlerin
(Vitamin E, C ve Beta Karoten) ilave
edilmesi yaşlılığa bağlı katarakt riskini
azalttığı bildirilmektedir.
Yapılan çalışmalarda hızlı gelişen ve diğer
gözde de oluşma ihtimali bulunan makula
dejenerasyonunda ilerlemenin; günlük
olarak yeterli miktarda antioksidan, omega
3 ve luteinin alınabilmesi ile %30 oranında
azaldığı görülmüştür.
Gece körlüğüne karşı; A vitamini

Fatma Fidan

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen
diyabet hastalığına yakalanma riskinin,
yemek kültürüyle orantılı olduğunu, sağlıksız
beslenmenin hastalığı tetiklediği yönündedir.
Diyabet, gözün arka bölümünde görme
işleminde çok önemli bir yeri olan retina
tabakasındaki (ağ tabaka) damarlara hasar verir.
Retina damarlarında oluşan hasar, makulada
(görme merkezi) ödeme(su toplaması) yol
açarak yavaş ve ilerleyici bir şekilde görmeyi
azaltır ve göz içersine kanama yaparak ani
görme kayıplarına yol açar. Sonuçta ciddi görme
kayıplarına yol açabilir.
Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula
dejeneransı), ileri yaşta görme kaybına en
sık yol açan hastalıklardan biridir. Gözün
retina (sinir) tabakasındaki sarı nokta, net
görmemizi sağlayan bölgedir. Bu bölgedeki
problemler, görme kaybına yol açıyor. Sarı
nokta hastalığının nedenleri arasında sağlıksız
beslenme yer alır.
Sağlıklı gözlerin öncelikle sağlıklı bir vücuda ve
dengeli beslenmeye ihtiyacı vardır. Gözlerimiz,
bir kamera gibi görüntüyü alır ve beyine
gönderir. Bu iletişim için gözler yoğun sinir
ve damar ağına sahiptir ve doğrudan beyin ile
bağlantılıdır.
Araştırmalar da doğru beslenme ile gözümüzü
birçok hastalığa karşı koruyacağımızı, hatta
hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabileceğimizi
ortaya koyuyor.
Göz sağlığını koruyan besinler:
Göz sağlığı için büyük önem taşıyan

Göz sağlığı için en önemli vitaminlerden
biri olan A vitamini gözün gece görüşünü
kuvvetlendiriyor. A vitamini rodopsin
denilen ve ışıkları algılayan proteinlerle
birleşerek gece daha iyi görmeye yardımcı
olur.
A vitamini, yetersiz alındığında gözün
üç bölümünü birden etkilenir; retina,
konjontiva ve kornea. Retinadaki rod
hücreleri A vitamini yetersizliğine karşı
hassastır. Dolayısıyla görme etkilenir.
Yetersizliğin devamı konjonktiva ve
korneada kuruluğa “kserosiz” neden olur.
Konjonktival kuruma “Bitot lekesi” ile
beraber görülür. Antioksidan vitamin
olan A vitamininin yeterli alımı katarakt
riskini azaltır. A vitamini eksikliğinin
gözün bölümlerinde kuruluğa neden olarak
görmeyi olumsuz etkiliyor.
A vitamini retinol olarak hayvansal
besinlerden alınabilir. Bazı bitkisel
besinler ise karotenoidler olarak
bilinen bileşimleri içermektedir ve bu
bileşenler vücut tarafından A vitaminine
dönüştürülebilmektedir.
A vitamini içeren hayvansal besinler; Balık
yağı, yumurta, süt ve süt ürünleri, karaciğer.
Bitkisel besinler ise; havuç, ıspanak, lahana,
brokoli, biber, koyu yeşil sebzeler, portakal,
kayısı, mandalina.
Göz yorgunluğuna karşı; B2 ( Riboflavin)
vitamini
Göz sağlığı için gerekli olan B2 vitamini,
göz yorgunluğunu azaltıyor ve gözde
katarakt oluşumunu önlüyor. B2 vitamini
eksikliğinin gözlerde yanma, kaşıntı, ışığa
karşı hassasiyet ve kornea hastalıkları gibi

göz rahatsızlıklarına neden olabilir.
B2 vitamininden zengin besinler; Karaciğer,
badem, yoğurt, peynir, sığır ve kuzu
eti, ıspanak, deniz ürünleri, yağlı balık,
yumurta, susam
Ratina’ yı korumada; E vitamini
E vitamini Alfa- tokoferol tipi bir
antioksidandır. Vücutta çeşitli nedenlerle
oluşan zararlı oksijen ürünlerini yok eder. Bu
da tüm vücut hücrelerinizi ve gözlerimizin
hasar görmekten korur. E vitamini yaşa
bağlı göz hastalıkların engellenmesinde ya
da yavaşlatılmasını yardımcı olur. Yapılan
çalışmalar E vitamininin kataraktı önlemede
de etkili olabileceğini göstermektedir.
Ayçiçek yağı, zeytinyağı, ceviz, tereyağı,
kırmızı et, avokado, brokoli, yeşil yapraklı
sebzeler, mango, kivi E vitamini bakımından
zengin olup sarı nokta hastalığı ve kataraktı
önlemede birebir.
Diyabetik Retinopatiye karşı; C vitamini
Yeterli miktarda alınan C vitamin diyabet
hastalarının gözlerini zararlı maddelerden
uzak tutuyor. C vitamini hücredeki sorbitol
denen şekeri arttırarak yüksek kan şekerinin
yan etkisini önler. Ayrıca, C vitamini şeker
hastalığının sinirler ve damarlar üzerindeki
olumsuz etkilerini ve bırakacağı hasarı önler.
C vitamini diyabetik retinopatiye karşı da
koruma sağlar. C vitamini bir antioksidan
olarak B karoten ve E vitamini ile benzer
yolları izleyerek vücudumuzu zararlı
maddelerden korur. C vitamininin en önemli
farkı vücut sıvılarında serbest radikallere
karşı savaşmasıdır. Yağ dokusunda aynı
etkiyi göstermez fakat suda çözünebildiği
için vücudumuzda farklı bölgelere koruyucu
etki gösterebilme yeteneğine sahip
olmaktadır. C vitamini bakımından en
zengin kaynaklar; yeşil sebzeler turunçgiller,
çilek, domates, kuşburnu, limon, yeşilbiber.
Göz kuruluğunu önlemede ; Omega 3 ve
Omega 6 yağ asitleri
Retina gelişimi açısından önemli bir yapı taşı
olan omega 3 yağ asitleri göz kuruluğunu
en aza indirirken makula dejenerasyonunu
erken evrede korumaya yardımcı oluyor.
Beyin ve göz sinirlerinin gelişiminde büyük
önem taşıyan omega 3 ve 6 yağ asitlerinin
göz kuruluğunu azaltmada da büyük oranda
yardımcı olduğunu belirtiyor. Balık, keten
tohumu, ceviz omega 3; mısırözü, soya ve
ayçiçeği yağında da bol miktarda omega 6
yağ asitleri bulunmaktadır.
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vitaminlerin başında ise A, E, C ve B2
vitaminleri, omega 3 ve 6 yağ asitleri ile
çinko, magnezyum gibi minarelerde göz
sağlığı için oldukça önemlidir.
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EN EKONOMİK VE EN HIZLI VATANDAŞLIK DOMİNİKA’DAN ALINIYOR
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Cennetin yeryüzündeki yansıması
Karayipler... Turkuazın en açık tonundan
derin laciverte akan pırıl pırıl denizi,
palmiyelerle gölgelenen bembeyaz
kumsalları, cana yakın insanları ve
sımsıcak müzikleriyle güzelliklerini
yarıştıran lüks tüketimin en egzotik
hikâyelerini sunuyor.
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Karayip Denizi ya da diğer bir adıyla Antil
Denizi üzerindeki adaları kapsayan bölge,
Florida’nın güneyinden başlayarak Güney
Amerika’da Venezuela’nın kuzey batısına kadar
uzanıyor. Gezegenin en renkli manzaralarına
ev sahipliği yapan bölge Küba’dan Jameika’ya,
Saint Martin’den Dominika’ya yeşilin ve
mavinin en güzel tonlarını muazzam bir
güzellikte sunuyor.
Dünyada 100'den fazla ülkeye vizesiz seyahat
imkânı sunan Karayipler'deki Dominika,
tüm dünyada yatırımlarını farklı alanlarda
değerlendirmek isteyen iş adamlarının üst
sıralardaki tercihleri arasında yer alıyor
Yurt dışı yaşam, sağlık ve eğitim alanında
danışmanlık hizmeti veren Yeni Bir Hayat
Dominika'nın uyguladığı yatırımcı programı
ile başvuru sahiplerine 100 bin dolara 4 ayda
pasaport vererek en uygun fiyata ve en kısa

sürede sonuçlanan program olarak karşımıza
çıkıyor.

ülkelerine yönelik ikinci vatandaşlık danışmanlığı
da son dönemlerde popüler hale geldi.

İçlerinde İngiltere Hong Kong, Singapur
gibi iş adamlarının seyahat ettiği Uzak Doğu
ülkelerinin de yer aldığı 100'den fazla ülkeye
vizesiz seyahat serbestliği sağlayan Dominika
pasaportu Avrupa içindeki birçok ülkede 3 aya
kadar, İngiltere'de ise 6 aya kadar kalma hakkı
da veriyor.

Hibe tutarı tek kişi için 100 bin dolar olup kişinin
eşi ve çocukları gibi aile üyelerini de kapsayan bir
program seçildiğinde 200 bin dolara çıkabiliyor.
Ailenin de katılması durumunda hibe rakamı kişi
sayısına göre hesaplanıyor.

“Dünyadaki cennet” olarak bilinen ve turizmi
için en cazip bölgelerinden biri olan Karayip
ülkeleri, aynı zamanda sağladığı ekonomik
kolaylıklar sayesinde yatırım yoluyla ikinci
vatandaşlık için de cazip lokasyonlardan biri
olarak göze çarpıyor. Vergi cenneti olması
ve “off shore” da denilen kıyı bankacılığı
konusunda sağladığı birçok avantaj sayesinde
yatırımcıların gözdelerinden olan Karayip

Dominika’ya gitmek ve ikamet mecburiyeti
getirmeyen program özellikle yoğun tempoda
çalışan, zaman disiplinini çok iyi ayarlaması
gereken ve vize sürecini ortadan kaldırmak
isteyen iş adamlarının öncelikli tercihi olarak
karşımıza çıkıyor.
Hükümet tarafından onaylı bir gayrimenkul
alınarak da programa dahil olunabilen
Dominika’da 200 bin dolarlık bir ev yatırımı yıllık
ortalama 20 bin dolar gelir sağlıyor.

a
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içimizin şiiri

hiçbir uyku tutmuyor gecemi
gündüzün tamamında ise esrik bir uyuşukluk beni güneş tutuyor
yıldızda kervan kırıcılığı neye aldanmayacağımı şaşırdım
ömür bu kadar uzun mu
elden düştükçe, gözde değersiz
yarına sahip çıktıkça, şimdide kayıtsız
içtikçe yeminleri, sıfatımda yalancılık ne zaman haykırsam, hep suskun
ne zaman sussam, geciken bir sevdalı

ağzında gevelenen gerçeğin uyduruk talanındayım
benden sonraya bırakılacak her iyinin karşısında,
her kötünün kötülüğündeyim
sen gidersin, senden önceki hayat ölür;
senden sonraki hayatta ölümcül hatırlanma
sen kalırsın, kaldığınla kalamadan
önce “sanmalar” yanılgılar arasındaki yerini aldı
yargılar önyargılardan temyiz edildi
suçlar da, suçlular kadar aklandı
şimdi’ye taşınan; zahmeti külfetli, külfeti bedelsiz bir “zaman”dı
nelerden artakalan, nelerin ardına kalan,
nelere dayanıp da nelerde yitirilen zaman
tebessüm kadar içli, bakış kadar sarsıcı,
öz kadar manzum olan biten
bir zamandı tasvirlerle izahı, tek susuşla yetersiz
oysa zamanın öncesi, nice zamanları yağmaladı
sığ idi; boğulmaya yetti
derindi; bulunmayana yitti
zamandı; aramızın mesafesi, duvarı, denizi, ovası
var gitme
öfkenin doruğunda bir yalnızlık demleriz sonra,
şiir kazırız içimizden kalabalıklara
biz izimizi şiirle sürdük, mesafelerimiz kentlerceyken
iznimiz de şiirden çıkar
ya kalırsın, yatağında su tutar bedenimi
ya da gidersin, adın bir kez daha kahraman olur
senin kadar ben de kaldım sevgili
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var gitme benden
bir şiir daha yazalım yaraya
şairi zedelese de dizeler, kabuk olur acının üstüne
geçmese bile “denedik” deriz ve şiirimiz olur içimizde
belki de yön değiştirir yığınlarca umudun bir tanesi
bana kanar, beni kanayan yanlarının düşkünezen kelimeleri
yüksek bir ihtimalin tavan arası olamazlığındayım
çok sözlü monologlarımın sana soyunamayan kalkışındayım
sana ölümsüzleşmenin noktadan sınıra en tazesindeyim
kullanılmamış bir terin içindeki tuzunda
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ULUSLARARASI ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KONSEYİ (ICSC) MALL OF
İSTANBUL’U “EN İYİLERİN EN İYİSİ” SEÇTİ
Mall of İstanbul, dünya çapında önemli bir başarıya imza attı.
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından dünyanın en iyi
AVM’leri arasında düzenlenen VIVA Best of the Best 2017 Awards’ta
Mall of İstanbul “En İyilerin En İyisi” seçildi.
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Zeynep Torun
Torunlar GYO İcra Kurulu Üyesi
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Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi / ICSC
tarafından 2016 yılında ‘Avrupa’nın En İyisi’
seçilen Mall of İstanbul, dünyanın en iyilerinin
yarıştığı VIVA Best-of-the-Best Awards’ta büyük
ödülü almaya hak kazandı. VIVA Best-of-theBest Awards’ta 2016 yılında büyüklüklerine göre
farklı kategorilerde en iyi seçilmiş, beş kıtadan
22 AVM değerlendirildi. Sektörün dünyadaki
en prestijli ödülü olarak kabul edilen ve en iyi
AVM’lerin vizyon, inovasyon, değer, başarı
(VIVA) kriterlerine göre “sürdürülebilirliğinin”
değerlendirildiği yarışmada Mall of İstanbul,
“Best Of The Best- En İyilerin En İyisi” olarak
tescillendi.
Mall of İstanbul’un ödülünü Torunlar GYO
İcra Kurulu Üyesi Zeynep Torun, Amerika,
Las Vegas’da düzenlenen törende aldı. Ödül ile
ilgili bir değerlendirme yapan Torunlar GYO

Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar,
“Mall of İstanbul, arazi geliştirme sürecinden
başlayarak, mimarisi, mağaza karması, eğlence
ve sosyal alan zenginliği gibi başlıklarda
vizyoner bir bakış açısı ile hayata geçirilmiş
bir projedir. Mall of İstanbul, eğlence, kültür
ve sanatı alışveriş deneyimi ile harmanlamış,
İstanbul için yeni bir cazibe merkezi
oluşturmuştur. Her geçen gün artan ziyaretçi
ilgisi de bunun en önemli kanıtıdır. Dünyanın
en prestijli ödülünü Türkiye’ye, Türkiye
perakende sektörüne kazandırmaktan büyük
mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.
Dündar, “Türkiye AVM sektörü dünyadaki
pek çok ülkeden farklı dinamiklere sahip.
Sadece güzel mimarisi olan bina yapıp içine
mağaza yerleştirmekle AVM yatırımı yapmak
mümkün değil. Perakende, eğlence, sanat,

hizmet ve tüm bunların uyum içinde yönetilmesi
sürdürülebilir bir başarı sağlar. Bizim ziyaretçi
ve kiracılarımızın da beklentileri bu yönde. Biz
yaptık bitti diyemeyiz. Her gün yeni fikirler ile
ziyaretçi ilgisini canlı tutmaya devam etmemiz
gerekiyor” dedi.
1977 yılından bu yana dünyanın en iyi
AVM’lerinin değerlendirildiği ve Uluslararası
Alışveriş Merkezleri Konseyi / ICSC tarafından
verilen ödüllerin en büyüğü olan VIVA Bestof-the-Best Awards, pek çok detay göz önünde
bulundurularak veriliyor. Bulunduğu lokasyona
kattığı artı değer, çevrenin yatırım değerini
yükselmesi, doğru kiralama yapılmış olması,
pazarlama aktiviteleri, yeşil bina olması, kültür
ve sanat alanındaki yatırımları gibi pek çok
özellik Mall of İstanbul’a “en iyilerin en iyisi”
“sürdürülebilirlik” ödülünü getirdi.

AYŞE TÜTER’DEN

Ayın Menüsü

Çeşminigar Çorbası
Malzemeler
• 1 kase kırmızı mercimek
• 2 su bardağı süt
• 12 bardak et suyu
• 2 çorba kaşığı tereyağı
• 2 adet soğan
• 1 adet havuç
• 2 çorba kaşığı un
• 1 adet yumurta sarısı
• 1 soğan
• 1 adet yeşil biber
• 1 adet kırmızıbiber
• 2 diş sarımsak
• 2 dilim yağda kavrulmuş bayat etmek
• Tuz

Ayşe Tüter

Yapılışı
Tereyağı, sarımsak ve soğanı tencereye koyarak kavurun. Havuç ve biberleri küçük küçük doğrayın.
Kırmızı mercimek ve doğradığınız sebzeleri tencereye ekleyerek kavurun. unu ekleyin ve tekrar
kavurun. Daha sonra et suyunu ilave edin bu karışımı 20 dakika kısık ateşte pişirin, robottan geçirin
ve tekrar tencereye alın. Ayrı bir kapta yumurtayı süt ile çırpın. Yavaş yavaş karıştırarak tencereye ilave
edin. Bir taşım kaynattıktan sonra kızarmış ekmekle birlikte servis yapın.

Armut Köftesi
Malzemeler

Yapılışı:
Tavuk göğsünü rondodan geçirin bir tavada soğan, tavuk göğsü, biraz
sıvıyağ, tuz, karabiber, kişniş ile hepsini soteleyin, soğutun. Diğer bir
kapta bulguru kısır yapar gibi sıcak su ile ıslatın kabartın yumurta, un ve
haşlanmış patatesi koyun iyice yoğurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın
limon büyüklüğünde parçalar kopartın elinizi ıslatarak içli köfte gibi açın
hazırladığınız içten bir çorba kaşığı koyun kapatın armut şekli verin.
Köftenin altına bir karanfil üzerine bir maydanoz sapı batırın tencerede bol
tuzlu su kaynatın hazırladığınız köfteleri içine koyun 10 dakika haşlayın
tavada ter yağ ve kırmızı biberi kızdırın üzerine gezdiri servis yapın.

Kalpak Pilavı
Malzemeler
•2 Su bardağı pirinçlik pilav
•125 Gr tereyağı
•250 Gr kıyma
•2 Adet doğranmış soğan
•500 Gr iri rendelenmiş havuç
•Tuz
•Karabiber
•1 Çay kaşığı yenibahar
•Yarım demet maydanoz
Yapılışı:
Pirinç tuzlu suda 1 saat bekletilir. Bolca yıkanır nişastası gider. Tencereye
tereyağı konur . İki su bardağı su,tuz,1-2 damla limon suyu koyun
kaynayınca pirinci ilave edin,kısık ateşte 15 dakika pişirin. Diğer bir
tavada bir kaşık yağla kıymayı,soğanı hiç suyu kalmayıncaya kadar
hızlı ateşte kavurun. Tuz,kara biber,yenibahar,maydanoz ve havuçun
yarısını koyun karıştırın. Yuvarlak bir kasenin dibine kıymayı koyup
bastırın,üzrine kalan havucu yayın,havucun üzerine pilavıda koyup
hafifce bastırın,servis tabağına ters cevirin yeşilliklerle servis yapın.
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• 1 adet tavuk göğsü
• 1 adet soğan rendesi
• 1 haşlanmış patates
• 5-6 tane karanfil
• bir kaç dal maydanoz sapı
• 1 su bardağı dövülmüş ceviz
• 2 su bardağı ,ince bulgur
• 1 adet yumurta
• Tuz
• Karabiber
• 1/2 çay kaşığı kişniş
• 2 çorba kaşığı ter yağ
• 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
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TEKNOSA KADIN İÇİN TEKNOLOJİ PROJESİ 10 YAŞINDA
2007 yılında başlattığı Kadın için Teknoloji projesi ile ücretsiz teknoloji eğitimi veren TeknoSA, Türkiye’nin
dört bir yanından kadınları teknoloji okur-yazarı yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar
Türkiye’nin 65 ilinde 16 bin kadına teknoloji eğitimi verdiklerini belirten TeknoSA Genel Müdürü Bülent
Gürcan, projenin yeni hedefinin 2023 yılına kadar 25 bin kadını teknoloji ile tanıştırmak olduğunu söyledi.
“Kadınların bilgisayar kullanım oranı 2 kat
arttı”
Kadın için Teknoloji projesinin temellerinin
atıldığı 2007 yılında TÜİK verilerine göre
kadınların bilgisayar kullanım oranının %23
seviyelerinde olduğunu belirten Bülent Gürcan,
“Bugün kadınların bilgisayar kullanım oranı
2 katı artmış ve %46 seviyelerine ulaşmış
durumda. Bilgisayar kullanım oranındaki genel
artışta da kadınların payı erkeklere göre önde
gidiyor. Kadın için Teknoloji projesi ile bu sürece
destek vermiş olmak bizi mutlu ediyor. Bundan
sonra daha fazlasını yapmamız gerektiğinin de
farkındayız. Habitat Derneği ile işbirliği içinde;
gençlerin liderliğinde, belediyeler, yerel kurumlar
ve üniversitelerin desteğiyle projemize devam
edeceğiz.” dedi.
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Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye
teknoloji perakendeciliğinin lider markası
TeknoSA, “Herkes için Teknoloji” felsefesiyle
2007 yılında başlattığı Kadın için Teknoloji
projesinin 10’uncu yılını kutluyor. 10 yılda 16
bin kadına ücretsiz teknoloji eğitimi vererek
toplumun gelişimine katkı sağlayan TeknoSA,
projeye devam ederek 2023 yılına kadar toplam
25 bin kadını teknoloji okur yazarı yapmayı
hedefliyor.
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Kadınların teknoloji ve bilgiye ulaşabilmesi
için verdikleri emeğin 10 yılda 65 ilde 16
bin kadının ‘teknoloji okur-yazarı’ olmasını
sağladığını belirten Bülent Gürcan, “Bilgi
ile buluşabilen kadınlar, kendini, çevresini,
yaşadığı toplumu geliştiriyor. Proje ile ilgili
yapılan araştırmada, eğitim alan kadınlarımız,
kendilerini daha eşit ve bağımsız hissettiklerini,
günümüz çağını yakaladıklarını ve daha sosyal
olduklarını söylemişler. Teknoloji ile tanışmak,
kadınlarımızın sadece ekonomik değil sosyal
hayatları ve aile ilişkilerinde de olumlu değişime
neden oluyor. Sosyal medyayı keşfediyorlar.
Facebook, Instagram hesaplarını kullanarak
kendileri için hem ekonomik hem sosyal fırsatlar
yaratıyorlar. Çocuklarını daha iyi anlamaya
başlıyorlar. Hepsinden önemlisi de özgüvenleri
artıyor.
Tüm dünya dijitalleşmeyi konuşurken,
kadınlarımızı bu dönüşümün dışında

bırakmamamız gerekiyor. Biz de kadınlarımızın
değişen dünyada, kendine yer bulması için
10 yıl önce bir yola çıktık. Bugüne kadar 65
ilde 16 bin kadının ‘teknoloji okur-yazarı’
olmasını sağladık. 10 yılın başarılı sonuçları,
dokunduğumuz hayatların nasıl değiştiğini ve
geliştiğini görmek daha iyisini yapmak üzere bizi
teşvik ediyor. Dolayısıyla, projemize bugün yeni
bir hedef koyuyoruz. 2023 yılına kadar Kadın
için Teknoloji projesiyle 25 bin kadını teknoloji
ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin
100’üncü yılı olan 2023’te arzu ettiğimiz sosyal
ve ekonomik düzeye ulaşabilmemizde eşit şans
ve imkan verdiğimiz kadınlarımızın katkısının
büyük olacağına inanıyoruz” dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise
bireylerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol
oynamasını hedefleyen bir dernek olarak, 20
yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı
kalkınma alanında çalışmalar yürüttüklerini
paylaştı ve şöyle konuştu: “Sürdürülebilir
kalkınma için kadının toplumdaki rolünün
güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu
düşünüyoruz. Bu görüş doğrultusunda, 10
yıldır TeknoSA ile birlikte Kadın için Teknoloji
projesini yürütüyor, Türkiye’nin her yerinde olan
genç gönüllü ağımızın yardımıyla, her ay bir ilde
kadınların bilgisayar okur-yazarlığı oranının
arttırmasına yönelik eğitimler veriyoruz.
Türkiye’de kadının gücünü harekete geçirmek
üzere gerekli teknoloji entegrasyonunu sağlayan
bu projede yer almaktan ve 10’uncu yılını
kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Kadın için Teknoloji projesi hakkında:
Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji
entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere ilk kez 2007 Nisan’da TeknoSA tarafından hayata geçirilen
“Kadın için Teknoloji” projesi ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde kadınlara yönelik ücretsiz
bilgisayar eğitimleri düzenleniyor. “Kadın için Teknoloji” Projesi kapsamında bugüne kadar
65 ilde 16 bin kadın, bu eğitimler sayesinde bilgisayar kullanmayı öğrenerek kişisel gelişimleri
için önemli bir adım attı. Habitat Derneği ve yerel kurumların işbirliğiyle yürütülen proje
kapsamında verilen ücretsiz bilgisayar eğitimi programı içerisinde bilgisayar kullanım alanları
ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, Microsoft Word, Excel ve Powerpoint
programlarının genel uygulamaları ve sosyal medya işleniyor. Eğitim sonunda kadınlar, her
türlü bilgiye daha kolay erişme imkanı buluyor. İlgi alanlarına göre internet ve sosyal medya
platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor, işleriyle ilgili kullanabiliyor ve çocukları başta olmak
üzere dünya ile iletişimlerini artırabiliyorlar.
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YAZ DETOKSUNUN PÜF NOKTALARI
Antioksidandan Vazgeçmeyin!
3 gün, sadece renkli meyve ve sebzeler, tam
tahıllar ve baklagiller ile beslenin. Antioksidanlar
karaciğer enzimlerine harekete geçirerek
zararlı maddeleri dışarı atar ve onları suda
çözünebilir hale getirir,
böylece vücudunuz bu
maddelerden rahatça
kurtulabilir.
Ispanak, marul,
yaban mersini
kırmızı dut,
kayısı, kiraz en
iyi antioksidan
kaynaklarıdır.

Taylan Kümeli

Kimyasal-Detoksu Öğrenin.
Sarımsak, soğan ve yumurta vücudun kendi antioksidanı olan,
glutatyon üretmesine yardımcı olabilecek sülfürik bileşikleri
açısından oldukça zengindir. Bu elimizin altında olan yardımcılar
cıva
ve arsenik gibi ağır metaller de dâhil olmak üzere
birçok toksini dışarı atmada oldukça başarılıdır.
Organiği Unutmayın!

Sıvı Tüketimi!
Detoksun amaçlarından biri toksinleri çeşitli
yollarla dışarı atmaktır. Bu da ancak sıvı
tüketerek sağlanmaktadır. Günde 8 ila 12
bardak arası su ve kafeinsiz bitki çayları içmek
esastır. Ve bonus olarak, su içmenin cildi
güzelleştireceğini de unutmayın.
Temiz Beslenin
Fast food, alkol, kafein, kırmızı et, şeker
ve beyaz un gibi içindeki maddelerin ne
olduğunu bilemediğiniz veya tanımadığınız
işlenmiş yiyeceklerden uzak durun.
Vücudunuzdan dışarı atmak için uğraştığınız
toksinleri içeren yiyecekleri tüketmek
istemezsiniz.

Akıllı Ara Öğünler Seçin
Eğer öğünleri arası çok acıkıyorsanız, organik
meyve ve kuruyemiş veya birkaç dilim somon
eklenmiş küçük bir salata yemeyi tercih edin.
Asla öğün atlamayın ve salata sosunuza limon ve
bir yemek kaşığı zeytinyağı eklemeyi unutmayın.
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Organik beslenmek en idealidir ancak
eğer etrafınızda bulamıyorsanız marketteki
ürünlerin kalın kabuklu ve soyulabilir olmasına
dikkat ederek satın alabilirsiniz. Çünkü bu türler daha az
kontamine olduklarından, daha yararlı olabilir.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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ERKEKLER DAHA ÇOK HORLUYOR
Horlama, horlayan kişiden daha çok o kişiyle birlikte uyuyan veya yakında bulunanları rahatsız ediyor.
Horlamanın hava yollarını oluşturan yapıların niteliğini yitirip sertliğini kaybetmesiyle gevşeyip sarkması
sonucunda havanın daralan bu bölgelerden geçerken etrafındaki yumuşak dokuları titreştirmesi
sonucu ortaya çıktığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Mustafa Kazkayası “Kadınların kas yapıları daha farklı olduğu için horlama erkeklerde kadınlara oranla
daha sık görülüyor.” dedi.
Horlamayı oluşturan darlığın üst solunum
yollarında burun, geniz, dil kökü, bademcikler ve
yutak çevresindeki daralmayla ilişkili olduğuna
değinen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası “Havanın
geçtiği alan daraldıkça doğal olarak horlama
da şiddetlenecektir. Özellikle uykuda sırtüstü
pozisyonda yatarken kasların iyice gevşemesiyle
yumuşak damak, küçük dil ve dilin de arkaya
kayması sonucu horlama daha belirgin hale gelir.
Kadınların %10 ile erkeklerin %30’unda horlama
görülüyor. Kadınların kas yapılarındaki farklılık
nedeniyle horlama daha az izleniyor ancak
menopoz sonrasında kadınların da horlama
oranlarında artma oluyor.” şeklinde konuştu.
Okyanus suyu ile burun temizliği yapılabilir.

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
ASM Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Okyanus suları iyi burun temizliği yapar. Burnu
açmak kaliteli bir uykunun olmazsa olmazıdır.
Gece yatağa gitmeden en az iki saat önceden

yemeyi bırakmak, akşam yemekleri sonrası
abur cubur atıştırmalara son vermek ve uyku
saatlerinden önce alkollü içki almamak bu
tedbirlerden bazıları olabilir. Yüksek yastıkla
yatmak ya da yatak başını yükseltmek ve uykuda
sırtüstü pozisyona dönememek için pijamanın
sırt kısmına tenis topu büyüklüğünde bir top
bağlamak oldukça işe yarar önlemlerden. Bu
palyatif önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda
kulak burun boğaz muayenesi sonrasında
hastalarımız uyku laboratuvarında bir gece
uyutulurlar ve ileri tanı bu şekilde konur.” dedi.
Uyku apnesi ölümcül olabilir
Uyku apnesinin uykuda 10 saniyeden fazla
süren nefes durması sonucunda ölüme kadar
uzanabilecek risk taşıyan bir hastalık olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kazkayası “Burada
horlamaya sebep olan faktörler çok ileri derecede
hastayı rahatsız ederler. Boyunun kısa ve kalın
olması bu durumu daha da komplike hale getirir.
Hastalarda horlama, sabahları yorgun kalkma,
uykuyu alamama, gündüz uyuklama hali, uykuya
temayül, baş ağrısı, çarpıntı, ritim bozuklukları
ve hipertansiyon şikayetleri görülebilir.”
açıklamasında bulundu.
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Uykuda solunum düzensizliklerine neden
olmayan horlamanın bazı önlemlerle
hafifletilebileceğini aktaran Anadolu Sağlık
Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası “Öncelikle
sigaranın bırakılması ve kilo vermek şarttır.
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DİKKATSİZCE YAPILAN SPORLARA DİKKAT
Düzenli egzersizin faydaları saymakla bitmiyor, bilimsel çalışmalar düzenli egzersizin kalpten, kemik
sağlığına kadar vücuttaki bütün sistemleri olumlu etkilediğini gösteriyor. Halka açık alanlarda bulunan
spor aletleri ise egzersiz yapmak isteyenler için büyük fırsat. Ancak uzmanlar bu aletleri kullanırken dikkatli
olunması gerektiği konusunda halkı uyarıyor. Sporun hayatın her döneminde gerekli olduğunu ancak
uzman kontrolü olmadan, dikkatsizce yapılan sporun sakatlıklara yol açabildiğini vurgulayan Anadolu
Sağlık Merkezi’nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, spor yaparken dikkat
edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Semih Akı
ASM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
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Sporun her yaşta yapılması gereken bir aktivite
olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.
Dr. Semih Akı “Burada en önemli nokta kişinin
yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve spordan
beklentilerine uygun bir sportif aktivite veya
egzersiz programını seçebilmesi. Çocukluk
çağında; çocukların basketbol, voleybol gibi
daha çok takım sporlarına yönlendirilmesi,
beraber çalışma alışkanlığını ve paylaşma
alışkanlığını geliştirmesi açısından son derece
önemli. Gençlik çağında ise performansın
gelişmesine destek olabilmesi için yüzme,
tenis gibi yarışmayı gerektiren sporlar tercih
edilmeli” dedi.
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Haftada 3-4 gün egzersiz ideal olarak kabul
ediliyor.
Spor ve egzersiz programının mutlaka konuyla
ilgili doktorun önerdiği yoğunluk süre ve
sıklıkta yapılması gerektiğini vurgulayan
Anadolu Sağlık Merkezi’nden Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih
Akı “Spor iki tarafı keskin bir bıçak olup,
uygun yapılmadığı takdirde vücuda zarar
vermesi kaçınılmaz. Uygun yoğunluk, süre
ve sıklıkta yapılmayan sportif aktivite ve
egzersiz programları cerrahi girişimlere neden
olabilecek kolaylıkla sakatlıklara neden olabilir.
Egzersiz öncesi uygun ısınma, sonrası soğuma

dönemlerine mutlaka riayet edilmeli. Sokaktaki
spor aletlerinin bu öneriler doğrultusunda
kullanılması ve bu aletlerin vücutta hangi
bölgeleri ve hangi kas gruplarını çalıştırdığını
bilmek ve ona göre kullanmak gerekiyor. Kas
gruplarına yönelik egzersiz programları ile
solunum ve dolaşım sistemine yönelik egzersiz
programları ve sportif faaliyetler birbirinden
oldukça farklı yöntem ve aktiviteleri gerektiriyor.
Kullanım sıklığının kesin bir programı
olamamasına rağmen haftada 3-4 gün veya gün
aşırı 30-40 dakikalık egzersiz ve spor aktivitesi
ideal olarak kabul ediliyor” açıklamasında
bulundu.

Yaz mevsiminde yapılabilecek en güzel spor
yüzme
Çalışan vücut yapılarında ve bölgelerinde ağrı
olmasının doğal olduğunu belirten Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı
“Ancak bu ağrıların 24 saat veya daha fazla
sürmesi ağrıya eşlik eden ekimoz, şişlik, uyuşma
ve lokal hassasiyetin olması doktora başvurmayı
gerektiren belirtiler arasında. Yaz mevsiminde
yapılabilecek en güzel spor, yüzme veya su
ile ilgili aktivitelerdir. Yazın, yapılacak spor
saatlerinin havanın ısısına göre ayarlanmasına
dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

VEJETARYEN BESLENME KALP HASTALIKLARI VE KANSERDEN KORUYOR
Çeşitli nedenlerle et, balık, kümes hayvanları tüketilmemesi vejetaryenlik olarak tanımlanıyor. Et
tüketmemenin yanında ayrıca hayvanların ürettiği yumurta, süt, bal gibi ürünleri de yemeyenlere ise
vegan dendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Yapılan
araştırmalara göre vejetaryenler, fazla et yiyenlere göre kalp hastalığına %30, kansere %40 daha az
yakalanıyor” açıklamasında bulundu.
Dünyada toplam vejetaryen sayısı 375 milyon.
Araştırmalara göre ABD'de erkeklerin %4’ü ve
kadınların %7’si vejetaryenken, Hindistan'da,
nüfusun %31'i vejetaryen. Avrupa'da ise
vejetaryenler nüfusun yaklaşık %10’unu
oluşturuyor. Türkiye’de vejetaryen sayısı ile
ilgili net bir rakam henüz söylenememekle
birlikte bu konuda araştırmalar devam ediyor.
Vejetaryenlik son 5 yılda yükseldi

Tuba Örnek
ASM Diyet Uzmanı

Vejetaryenlik iyi uygulanmazsa protein, D
vitamini ve B12 eksikliği görülebilir
Vejetaryen diyetini uygulayan kişilerin sebze,
meyve, baklagilleri fazla tükettiklerinden dolayı
otomatikman bol lifli ve az yağlı beslenmiş
oldukları için bazı hastalıklara karşı risklerinin
düşük olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Tabii

diyetlerini iyi yönetebildikleri sürece bu durum
geçerli. Aksi takdirde bu kişilerde protein, D
vitamini, B12 ve Demir eksikliği görülebilir.
Veganlarda ek olarak kalsiyum ve çinko takip
edilmeli, belli aralıklarla kanda bu değerlere
bakılarak takviye edilmesi gerekenler doktor
ve diyetisyen tarafından planlanmalı. Özellikle
proteini karşılamak için de kuru baklagiller,
soya ve tahıl ürünlerini tüketmek gerekir”
açıklamasında bulundu.
Vejetaryenlik bir tercih
Bazı çalışmalara göre et tüketiminin; iklimin,
doğal yapının, türlerin ve neticesinde gezegenin
sonunu hazırlayan küresel ısınmanın en büyük
sebebi olduğu, hayvan çiftliklerinden atmosfere
karışan CO2 gazının büyük boyutlarda olduğu,
yaratılmaya çalışılan tarım alanlarının sürekli
büyüyen et ihtiyacını karşılayamadığı için
ormanların ve temiz su kaynaklarının aynı
hızla yok edildiğinin görüldüğünü ve bu bilgiye
sahip ve duyarlı kişiler için vejetaryenlik veya
veganlığın bir zorunluluk olarak görüldüğünü
anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Diğer taraftan
günlük hayatımızda birçoğumuz sağlık açısından
veya damak tadı farklılıklarından dolayı bunun
bir tercih olduğunu düşünüyoruz” şeklinde
konuştu.
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Vejetaryen ve vegan sayısının son beş yılda
yükseldiğini belirten Beslenme ve Diyet
Uzmanı Tuba Örnek “Sayısı giderek artan
vegan marketleri ve restoranları bu yaşam
tarzını benimsemeyi giderek kolaylaştırıyor.
Bazı insanlar dinsel, ahlaki nedenlerden
dolayı hayvanları yemek için öldürmenin
yanlış olduğunu ya da bunun ekolojik
sistemi olumsuz etkilediğini düşünerek
bundan dolayı et yemiyor. Diğer yandan,
etsiz beslenmenin daha sağlıklı olduğu
gerekçesiyle et yemeyen kişiler de var. Son
yıllarda özellikle gelişmiş batı toplumlarında
vejetaryenliğin yayılmasının en önemli
nedeni sağlık gerekçeleri. Genellikle kalp
damar rahatsızlıkları, yüksek kan basıncı,
diyabet, şişmanlık ve bazı kanser türleri
vejetaryenlerde daha az görülüyor. Yapılan
araştırmalara göre vejetaryenler, fazla et
yiyenlere göre kalp hastalığına %30, kansere
%40 daha az yakalanıyor” dedi.

89

ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Merkür Madde evinizde
ilerlerken; sosyal hayatınızda daha çok para
harcamanıza neden olacak. Öncelikle bütçenizi denetlemek zorundasınız. Gireceğiniz
ortamlarda karşılaşacağınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine neden olacak. Yüksek
mevkili kişilerden destek almanız konusunda
size değişik fırsatlar hazırlayacak. Katılacağınız sosyal aktivitelerdeki hoş sohbetleriniz iş
hayatınıza katkısı olacak ve beklediğiniz bir
çok teklif bu tür toplantılarda karşınıza çıkacak. İyimser yönlerinizi kullanarak amacınıza
kolayca ulaşacaksınız. Beklentilerinizin çok
yüksek olması nedeniyle yavaş ve temkinli
hareket etmelisiniz.
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Mesleğinizde en parlak aylarınızdan birindesiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkacak,
arzularınız doğrultusunda karar vermek isteyeceksiniz. Olaylar karşısındaki duygusal
tepkilerinizin derecesini iyi ayarlayarak, günlük yaşantınızdaki dengeleri bozmayacaksınız. Devam eden projelerinize hız verirken,
kendi inisiyatifiniz doğrultusunda olaylara
yön vermek isteyeceksiniz. Finans konularına dikkat etmelisiniz. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük
meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil
olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz
zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır. İş konusunda olumsuz kararlar
almak istemiyorsanız, o günü sakin ortamlarda geçirmelisiniz.

BOĞA
Bu ay birçok iş imkanı ortaya çıkacak, yeni
iş fırsatlarıyla ilgili yakın çevrenizden önemli
ve güzel destekler alacaksınız. Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Medya ve iletişim
konusuyla ilgileniyorsanız, bu ay en güzel
yazılarınızı yazabilir veya yeni bir kitap çıkarabilirsiniz. Bu arada, kırgınlık yaşadığınız
kardeşlerle bir araya gelebilirsiniz. Bazılarınız planlarını yaparken yakın çevrelerinin
fikirlerini alacaklar. Eğer Satürn kurallarına
uymazsanız, maddi krizler yaşamanız da,
olabilecek unsurlar arsında. Siz eğer değerlerinizi doğru kullanırsanız, kazançlarınızı
istediğiniz kadar biriktireceksiniz. İnatçı bir
yapı sergileyecek ve fazla sorumluluk yükleneceksiniz.

ASLAN
Bu ay bütün engellerin üstesinden gelecek
şekilde güçlü olacaksınız. 7 Haziran’da Venüs kariyer evinizden ilerleyecek. Yatırımlarınızı olumlu bir şekilde etkileyecek ve size
en iyi finans kaynaklarını sunacaktır. Kendi
işinizi kurabilirsiniz. Bağımsız iş yapmaya
yöneleceksiniz. Finans açısından kolay kredi
kaynakları, çevre desteklerinizin artışı gibi
değişik konular ortaya çıkacak. Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize
gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız. Çevrenizi
istediğiniz koşullara doğru yönlendirebileceksiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz. Cesur ve radikal kararlarınıza
arkadaşlarınız destek verecekler.

İKİZLER
Çevrenizde farklı yapınızla ilgi göreceksiniz.
Finans olanaklarınızı arttırıcı işler yapmak
ve bu dönemde başarılı çalışmaların altına
imza atmak istiyorsunuz. Size statü sağlayacak parasal kazançlarınızı arttırıcı yönlendirmeler verirken, aynı zamanda zorlayıcı
şartlar sunacaktır. Bu engeller hırsınızı körükleyecek, inatçı yönlerinizi ortaya çıkaracak. Sosyal yönleri güçlü ve kariyer sahibi
kişilerden destek alacaksınız.. Güç gücü
çekecek. Fakat, bu arada uzlaşmacı yanınız
ikinci plana atılarak, ortaklık ve işbirliği içinde olduğunuz kişiler arasında tartışmalara
neden olabilirsiniz. Para kazanma fırsatlarını ayağınıza getiriyor. Oldukça cesur davranırken, hiç kimsenin cesaret edemeyeceği
işlere yelken açacaksınız.

BAŞAK
İletişim konuları ön plana çıkarken, entelektüel çevrelerde boy göstereceksiniz. Bu
dönemde sosyal aktivitenizin yüksek olmasından dolayı, çevreniz oldukça kalabalık
olacak. Entelektüel düzeyde kişilerle kuracağınız dostluklar yaşam motivasyonunuzu
arttıracak, birlikte çalıştığınız kişilerle ortak
fikir üretebileceksiniz. Kariyerinize katkısı
olacak kişilerle tanışacaksınız. Uzun yolların
ve seyahatlerin gündeme gelmesiyle yoğun
bir tempoya girebilirsiniz. Ticaret veya tatil
amaçlı küçük seyahatler yapabilirsiniz. Kişiselliğiniz güçlenirken, liderlik özellikleriniz
ön plana çıkmaktadır. Kendinizi geliştirirken
etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da,
size daha sonra hak vereceklerdir.

Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini
yaşayacağınızı bilmelisiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize sıkı bir şekilde
sarılmalısınız. Sizinle çalışan kişilerin ruhsal
durumlarını çok iyi gözlemleyeceksiniz. Eleştirilere maruz kalabilirsiniz. İçsel istekleriniz
ön plana çıkarıyor. Her türlü hızlı düşünceler içinde olmanızı sağlıyor. Bulunduğunuz
şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve
akılcı davranışlar içinde olacaksınız. Atılım
yapmak için geçmiş deneyimlerinizin başarı yolunda size rehber olacağını unutmayın.
Ailenizin ve ortaklıklarınızın olanaklarını kullanabilirsiniz. Yakın çevreniz gittikçe genişleyecek ve kendinize daha çok güvenmeye
başlayacaksınız. Sorunların üstüne giderken,
mantıklı taraflarınızı ön plana çıkarmalısınız.

OĞLAK
Yeteneklerinizi dağıtmamak için biraz çaba
sarf etmenizde yarar var. Değişik amaçlar
yerine tek bir hedef için kilitlenmelisiniz. Ay
boyunca Satürn 12. Evinizde ilerleyecek.
Başlangıçlar yaparken iyi düşünmelisiniz.
Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme
ihtiyacı duyacak ve paylaşım konusunda
gizliliği tercih edeceksiniz. Kuşkucu yönleriniz ve zeki yönleriniz atakta olacağı için, iş
yaptığınız kişilerin sizin kadar atak ve akıllı bir kişilikte olmasına dikkat edeceksiniz.
Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz. Kariyer
evinizdeki Jüpiter geri giderken eski fırsatlar
yeniden gündeme geliyor. Jüpiter, verdiğiniz
kararları uygulamanız için yolunuzu aydınlatmaya ve büyük nimetlerinden yararlanmanız için emrinize amade olmaya hazır.

AKREP
İş arkadaşlarınızla güzel bir performans
sağlayacaksınız. Girişimde bulunduğunuz
alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz.
Eski bir miras geri giden Jüpiter sayesinde
gündeme gelecek. Sosyal ilişkileriniz ve iş
yaşamınız önemli olacak. Çok fazla efor sarf
etmeden cesaretinizi ve yeteneklerinizi zekanızla birleştirerek hedefe ulaşacaksınız.
Gelirlerinizin artışı karşısında keyfiniz yerine
gelecek. Yakın çevrenizle güven duygusu
çerçevesi içinde yapacağınız iş birliklerinden
kazançlar elde edeceksiniz. Şimdiye kadar
sorun olan maddi konularınızla ilgili çözüm
yolunda yoğunlaşacak ve istediğiniz sonucu
elde edeceksiniz.

KOVA
Bu ay bulunduğunuz şartları değiştirmek
yerine çevrenizin içinde bulunduğu mevcut
şartlara uyum göstermelisiniz. Yaptığınız işi
severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize
olan özgüveniniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Yenilik yapmayı düşünmediğiniz
anda, hazırlıksız bir şekilde gelen teklifler
karşısında kafanız karışacaktır. “Hayır” demeden önce iyi düşünün, çünkü siz çevrenizle bütünleşmeyi seviyor ve yaşantınızda
değişik insanlarla bir arada olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bu dönemde; kişisel araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız. Yaşantınızdaki
koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın
tezat oluşturduğunu göreceksiniz.

YAY
Kısa yollar ve kazançlar sizi mutlu edecek.
Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere
savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz. Zihinsel faaliyetlerinizi güçlü bir
şekilde dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki
kişiler, bu kadar yoğun bir projeyi nasıl yapılandırarak ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler.
Çevrenizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız. Sosyal
aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir
izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir
ruh durumu şansın yanında problemleri de
beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacaksınız.

BALIK
Size para kazandıracak kaynaklarınızı araştırmalısınız. Eski bilgileriniz gözden geçirmeli ve kısa vadeli yollarda çıkacak aksiliklere hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde, günlük
yaşam hızınızı biraz düşürerek, bazı olayları
beklemeye alın veya diğer bir deyişle, “rölantide kalın”. Bu tür temkinli davranışlar, istenmeyen durumlara karşı bir sigorta olacaktır.
Sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize
sıkı bir şekilde sarılmalısınız. Sizinle çalışan
kişilerin ruhsal durumlarını çok iyi gözlemleyeceksiniz. Sessizliği tercih ederken, etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşüncelerini
araştıracaksınız. Bu dönem nedenini bilemediğiniz bir gerginlik içinde olacak ve dengelerinizi kurmakta zorlanacaksınız. Sağlığınız
konusunda hassaslaşabilirsiniz.
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ALDIĞIM
LDIĞIM GERİ DÖNÜŞLERDEN
ÇOK
ÇO
K MEMNUNUM
MEMNUNUM
Sevgili Batuhan Sevimo hayatımıza giriş yapmanı sağlayan
single'ın "Her Şey Seninle Güzel”den kısaca bahsedebilir
misiniz?
Geçtiğimiz nisan ayında dinleyicilerle buluştu. Şarkıyı Zerrin
Özer 1980 yılında seslendirdi, ben de bu klasik şarkıyı yeniden
yorumladım. Klibimizi Ulaş Elgin çekti ve aranjesini Aliş
Kaygusuz yaptı.
Neden bir cover şarkı ile çıkış yaptınız?
İnsanların bu farklı yorumum ve ses rengimle tanışması için
bu projenin uygun olduğuna karar verdik hep beraber. Daha
sonraki projelerim için bana çok güzel bir girizgah oldu. Aldığım
geri dönüşlerden çok memnunum.
Sıradaki projeniz ne olacak?
Yaptığım bestelerden bir demo hazırlamaktayım şu an, onları
toparlayıp; elimizdeki diğer şarkılara da bakıp karar vereceğiz.
Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?
Chris Cornell vardı, geçtiğimiz hafta vefat etti. Mekanı cennet
olsun.
Batuhan Sevimo’nun bir günü nasıl geçer?
Gündüzleri okulum veya toplantılarım oluyor. Zamanımı verimli
paylaştırmaya dikkat ediyorum. Akşamüstü spor yapıyorum.
Akşamları kardeşimle zaman geçiriyorum, henüz 1 yaşında.
Geceleri ise planım yoksa müzik bloglarında geziyorum veya
içimden geliyorsa yazdıklarım üzerine uğraşıyorum.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?Gidiyorsanız en çok
tercih ettiğin avm hangisi?
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Sanırım genelde aradıklarımın çoğunu bulundurduğu için
İstinye Park'a gidiyorum.
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BATUHAN
SEVİMO

Röportaj / MALl&MOTTO

Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?
Düz beyaz tshirtlerim.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Sade, klasik zaman zaman Brit diyebiliriz.
Neyi asla giymezsiniz?
Kocaman tokalı kemerler ( hani şu gençlerimizde
gördüğümüz tokası marka sembolu olan :) )
Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?
Kolyelerim. Onlar olmadan tarzım eksikmiş gibi.
Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?
Beyaz
Alışveriş yapmayı sever misiniz?Kiminle alışverişe çıkarsınız?
Fazla alışveriş yapan bir adam değilim. Genelde gider ve bütün ihtiyaçlarimı
tek günde toplarım.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
Hayır.
Son olarak sizce avm'ler ..............
............. (boşluğu
doldurabilir misiniz?)

Röportaj:
Burçin Sel
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Ebeveynler tarafından çocukları tatillerde
götürmelik bir sosyal alan olarak
algılanmamalı.
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VENEDİK ALIŞVERİŞ KARNAVALI MUHTEŞEM ŞOVLARLA BAŞLADI
Dünyanın en iyi 3 outlet’inden biri seçilen Venezia Mega Outlet, Türkiye’de ilk kez
gerçekleşen bir karnavala imza attı: Venedik Alışveriş Karnavalı…

Türkiye’nin Venedik temalı tek alışveriş
merkezi Venezia Mega Outlet 13 Mayıs 2017
tarihinde muhteşem şovlarla Venedik Alışveriş
Karnavalı’nın açılışını yaptı. Venedik Alışveriş
karnavalı 28 Mayıs 2017 tarihine kadar devam
etti.
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Venedik Karnavalı İçin İtalya’ya gitmeye
gerek yok!
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Gürsoy Yatırım Holding’in projesi olarak
kapılarını 2015 yazında tüketicilere açan
Venezia Mega Outlet, bünyesinde mimarisi,
meydanları ve su kanallarıyla Venedik ruhunu
birebir yaşayabileceğiniz bir alışveriş merkezi,
yaklaşık 2000 adet konut ve yine Venedik
mimarisine sahip 30.000 metrekarelik yatay
ofis bulunduruyor. Kiptaş’la ortaklığı olan proje
için 1,5 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Muadili
olmayan proje, Mapic Awards tarafından
Dünya’nın en iyi 3 Outlet’inden biri seçildi.
Bu eşsiz proje, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen
bir karnavalla taçlandırıldı ve tam 15 gün
boyunca süren karnavalın açılışı Türkiye’nin
en renkli İtalyan şefi Danilo Zanna tarafından

yapıldı, müthiş bir Rafet El Roman konseri ve
şovlarla sürdü.
Türkiye’de ilk kez bir açılışta müzisyen uçuşu
gerçekleştirildi

hep ‘’Mega’’ kelimesini kullandık çünkü
gerçekten burada size sunduğumuz herşey Mega.
Karnavalımızla Mega Mutluluk, indirimlerimizle
Mega fırsatlar ve ev çekilişimizle Mega bir hediye
veriyoruz.’’ dedi.

Karnaval süresince akrobatik gösterilerden, daha
önce yapılmamış dans performanslarına, ünlü
markaların defilelerinden ateş gösterilerine kadar
pek çok şov gerçekleştirildi. Açılışta yapılan en
ilgi çekici şov ise, Venezia Mega Outlet içerisinde
yer alan San Marco Meydanı’ndaki kuleden
yapılan müzisyenin uçuşu gösterisiydi. Kulenin
en tepesinden konfetiler eşliğinde akordiyon
çalarak inen müzisyen büyük bir coşku ve
alkışlarla yere indi.

Karnaval Süresince Mega İndirimler

Venedik’te 100 TL ye ev

Şehrin merkezine sadece 15 dakika uzaklıkta
olan Venezia Mega Outlet’e ulaşım da çok kolay.
İstanbul Avrupa yakasının Küçükköy semtinde,
eski Edirne asfaltı Metris kavşağında bulunan
Venezia Mega Outlet, Tem’in hemen yanı
başında sizleri karşılıyor. Toplu taşıma ile gelmek
isteyenler için ise; -Kiptaş Venezia Mega Outlet
(eski metris) tramvay durağında inmek en pratik
ulaşım alternatifi.

Büyük bir iletişim kampanyası ile tüketiciye
duyurulan Venedik Alışveriş Karnavalı’nın
hediyesi de oldukça büyük oldu. Her 100
TL’lik alışveriş yapan ziyaretçi Venezia Mega
Residence’tan ev kazanma şansına ortak oldu. Bu
büyük hediye ile ilgili Venezia Mega Outlet Genel
Müdürü Cenk Hayırlıoğlu: ‘’Lansmanımızda

Karnaval süresince Venezia Mega Outlet
içerisinde bulunan tüm markalar ekstra
indirimleri ile tüketicinin yüzünü güldürdü.
İddialı indirimlerle karnaval süresince tüketiciler
en iyi markaları uygun fiyata almanın keyfini
yaşadı.
İstanbul’un Kalbindeyiz!
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Visionary conceptual festive lighting in every aspect.

Enlightening
your vision.
Mk Illumination - Türkiye
turkiye@mk-illumination.com.
Tel : +90 212 886 72 65 - 66

Haberler / MALl&MOTTO

City Center Doha / Qatar
Ramazan Dekorasyonu
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