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Hangi ara temmuz ayına geldik?
Yaz gelmiyor diye söylenenler şimdilerde hava çok sıcak diye söyleniyor.
Ne yoksa onun peşindeyiz! Yapacak bir şey yok.
Diğer taraftan yaz sıcaklarıyla beraber tatile gidenlerin ilk durağı yine
alışveriş merkezleri oldu.
Kendi yaşadığı bölgeye en yakın AVM’ye giden ve şurada daha çok ürün
var deyip yolu göze alan tüketici de oldukça fazla!
Yazlık bölgeler sadece yazın işlemediğine göre alışveriş için bir sürü yer
açılmış diyebilirim. Bodrum ve Antalya bu konuda en şanslılardan. Şehir
içindeki yazlığına tatile gidenler için alternatif yerler çok. Alaçatı - Çeşme
tatilcileri İzmir üzerinde zaten istediklerini mis gibi bulabiliyorlar.
Peki tatile gidemeyenler?
AVM’ler tatile gitmeyen/gidemeyen çok büyük bir çoğunluk olduğunu
biliyor.
Mesela bu yaz için; Zorlu Center ve Uniq İstanbul’un yazlık sinema olayına
cidden bayıldım. Keşke garaj konserleri, akşam akustik sahneler, tiyatrolar,
söyleşiler, stand-up gösterileri olsa. Eminim olacak!
Temmuz böyle sıcak...
Geçtiğimiz temmuz pek güzel geçmemişti.
Ülke olarak zor zamanlar geçirdik.
Daha iyi olmamız için üretmeye, sanata, müziğe, paylaşmaya ihtiyacımız
var.
Mall&Motto olarak, yeni sayımızı keyifle okumanız dileğiyle,
Yasemin Şefik

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

İçİndekİler
6

8

Hulusi Belgü
AYD Başkanı

AYD olarak çözüm odaklı, işleri
kolaylaştırmaktan yana bir yol izliyoruz.

22

Nazlı Özdemir
Movapark AVM Genel Müdürü

Şehrin ilk AVM’si olarak bölgemizde hizmet
vermenin gururunu yaşıyoruz.

44

Evrim Kırmızıtaş Başaran
Gayrimenkul Danışmanı

Satışlar Patlayacak.

88

Astrolog

İş dünyası burç yorumları.

Kozyatağı’nda da McDonald’s gibisi yok!

33

Hicran Özbük
İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü

İstanbul Shopping Fest “Design İSF” ile fark
yaratacak.

54

Devrim Aydın
Nefis Demet Genel Müdürü

Müşterilerimizin en anlamlı ve özel günlerinde
yanlarında olmayı amaçlıyoruz.

ASTROLOJİ
Filiz Özkol

Oğuz Uçanlar
McDonald’s Genel Müdürü

90

SOSYAL MEDYA
Sosyal Medya Ligi
İlk 20

AVM’lerin sosyal medya verileri.

18

Gülden Yılmaz
Koton Yön. Kur. Üyesi ve Eş Başkanı

Koton artık Türkiye’nin dev şirketleri ile aynı
ligde yer alıyor.

41

Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı

Her yıl 1 milyon yeni istihdam sağlamalıyız.

60

Engin Yıldırım

PerAVM Kiralama ve Yönetim
Danışmanlık Genel Müdürü

AVM’lerde Z Kuşağı Dönemi

94

Burçin Sel
Murat Güneş ile röportaj

Rahatlık birinci önceliğim.

MALl&MOTTO / Haberler

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Tüm
Perakende Sektörüne Kur Riskine Karşı Panel Düzenledi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları
Derneği (AYD), Türkiye Bankalar
Birliği işbirliği le perakende
sektörüne yönelik Ödeme
Sistemleri Paneli düzenledi.
Panelde “Döviz Riski Yönetimi”
kapsamında döviz pozisyonu,
hedge politikası ve kur riski
yönetiminde kullanılan ürünler
hakkında bilgi verilirken genel
ekonomik görünüm ve piyasa
beklentileri de TEB uzmanlarınca
katılımcılara anlatıldı.
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Tekfen Holding’in konferans salonunda
düzenlenen, TEB Finansal Piyasalar Alım ve
Satım Direktörü Göker Orhan, TEB Finansal
Piyasalar Yapılandırılmış Döviz Ürünleri Müdürü
Asu Pektaş İşler ve TEB Finansal Piyasalar Strateji
Müdürü Hasan Erkin Işık’ın panelist olarak
katıldığı panel sektör temsilcileri tarafından
ilgiyle takip edildi.
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Sektörün önde gelen kurumları tarafından beğeni
toplayan panelle ilgili olarak AYD Yönetim
Kurulu Başkanı Hulusi Belgü şöyle konuştu:
“Ülkemiz bulunduğu coğrafyanın bir sonucu
olarak ekonomik ve siyasi olarak zaman zaman
çalkantılı dönemlerden geçiyor. Ne mutlu ki
bu zor dönemlerin sonunda bugüne kadar
her zaman düze çıkmayı başardık. Özellikle
kurların dalgalı olduğu dönemlerde perakende
sektörünü koruyacak birtakım süreç ve ürünler
mevcut. AYD olarak çözüm odaklı, işleri
kolaylaştırmaktan yana bir yol izliyoruz. Bunun
bir sonucu olarak da sektörümüz tarafından
henüz çok kullanılmayan hedge politikasıyla
birlikte döviz opsiyon işleri, vadeli döviz alım/
satım işlemleri hakkında iş ortaklarımıza bilgi
vermek istedik ve Türkiye Bankalar Birliği ile bu
paneli düzenledik. Katılımcılarımızın da yoğun
ilgi gösterdiği eğitimimizin son derece faydalı
olacağını düşünüyoruz.”
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McDonald’s’ın 258. Restoranı Kozyatağı’nda hizmete girdi
Türkiye’de 30 yılı geride bırakan
McDonald’s’ın 258’inci restoranı
İstanbul Kozyatağı’nda hizmete
girdi.
McDonald’s yeni restoran açılışlarıyla
Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor.
İstanbul’daki 109’uncu McDonald’s restoranı
olan Kozyatağı şubesi açıldı. Restoran, 100
metrekarelik alanı, AloServis hizmeti ve 20
çalışanıyla haftanın 7 günü 11.00-23.00 saatleri
arasında hizmet verecek.
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Amacımız her bakımdan misafirlerimize
keyifli bir restoran deneyimi yaşatmak diyen
McDonald’s Genel Müdürü Oğuz Uçanlar,
“McDonald’s olarak önceliğimiz misafirlerimize
dekordan, sunduğumuz ürünlerin lezzetine,
ürün ve servis kalitemizden, gıda güvenliğine
kadar her şeyi titizlikle ulaştırmak. Kozyatağı
restoranımızda da ailelerin her yaştan
üyeleriyle rahat vakit geçirebilecekleri bir ortam
sunacağımıza inanıyorum. Kozyatağı’nda da
McDonald’s gibisi yok!” dedi.
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“Söyleyeceklerimiz Var” Toplantısının İlki Ankara’da düzenlendi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), “Türkiye Alışveriş Merkezi Tüketici Algı Araştırması”nı
Ankara iş dünyasıyla “Söyleyeceklerimiz Var” isimli toplantısında paylaştı. Ankara Ticaret Odası (ATO)
desteğiyle Ankara’da gerçekleştiren etkinliğe, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara iş hayatının önde
gelen isimleri katılım gösterdi.
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Türkiye’deki yerli ve yabancı alışveriş merkezleri
ve yöneticilerinin tek çatı kuruluşu olarak
faaliyetlerini sürdüren AYD, “Söyleyeceklerimiz
Var” isimli toplantısının ilkini 15 Haziran
Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirdi.
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Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde
düzenlenen toplantıda, Akademetre Research
Company iş birliğiyle bu sene altıncısı
gerçekleştirilen ve AVM müşterisinin mercek
altına alındığı 'Türkiye Alışveriş Merkezi Tüketici
Algı Araştırması” Ankara iş dünyasıyla paylaşıldı.
ATO Başkanı Gürsel Baran, AYD Yönetim
Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, Prof. Dr. Emre
Alkin ve Akademetre Research Genel Müdürü
Halil İbrahim Zeytin’in katılımıyla gerçekleşen
toplantıda konuşma yapan Hulusi Belgü;
“Ankara’daki AVM’ler ve yatırımcılar bizim
için çok önemli. AYD sizleri dinlemek, yorum
ve ihtiyaçlarınızı öğrenmek, sorunlarımıza
birlikte çözüm getirmek için kuruldu. Bu
doğrultuda AVM müşterilerini dinlediğimiz
araştırmalarımızı sizlerle paylaşmak; yorum ve

görüşlerini öğrenmek adına bugün Ankara’da
toplanmayı arzu ettik. ATO Başkanımız Sayın
Gürsel Baran Bey de bu istediğimizi kırmadı ve
bizleri burada sizlerle buluşturma nezaketini
gösterdi.” dedi.

bulunacağına inanıyoruz ve geliştirilmesi için
elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran: “Geçtiğimiz yıl
15 Temmuz’da yaşanan ve hepimizi etkileyen
menfur darbe girişimi, yalnızca siyasi anlamda
değil ekonomik anlamda da etkiler yarattı. Bu
Belgü konuşmasına şöyle devam etti: “Hepinizin
bildiği gibi şu anda gündemimizde yer alan ortak yaşananlardan en çok etkilenenlerden biri de
AVM’ler oldu. Gerek AVM yatırımcıları gerekse
giderler konusunda geçtiğimiz yıl perakende
perakendeciler çok zor günler yaşadı. AYD’nin
sektörünü temsil eden 5 dernekle beraber çok
bu noktada üstüne bu sorumluluğu alarak böyle
ciddi bir zaman ayırarak ve büyük emek vererek
bir girişimde bulunması bizleri çok mutlu etti.
katsayı esasına dayanan bir çalışma yaptık. Tüm
derneklerin imzaladığı ve mutabık kaldığımız bu Biz, elimizden geldiğince hem AYD’nin hem de
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan
çalışmayı yetkililere ilettik. Fakat tam da 2016
organize perakendede faaliyetlerini sürdüren tüm
yılının son günü bizim önerdiğimiz sistemden
tamamen farklı bir sistem kabul edilerek ‘Alışveriş kurumların yanındayız ve destek olmaya hazırız.”
şeklinde konuştu.
Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de
yayınlandı. Doğru olduğuna inandığımız
Akademetre Research Genel Müdürü Halil
İbrahim Zeytin’in araştırma sonuçlarını
sistem, tüm dünyada uygulanan daha önce de
paylaştığı toplantıda Prof. Dr. Emre Alkin ise
federasyonda 5 dernek tarafından imzalanan
konunun ekonomik boyutuna ve sonuçların
sistemdir. Bu konuyla ilgili hem perakendeci
gelecek dönemdeki yansımalarına ilişkin
hem de AVM yatırımcısını memnun edecek
değerlendirmelerde bulundu.
şekilde yeniden düşünüleceğine, bir orta yol

En Keyifli Alısveris

/CapacityAVM
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Şehrin En İyi AVM'si PalladIum Ataşehir!
JLL Türkiye tarafından yönetilen Anadolu Yakası’nın en gözde alışveriş merkezi Palladium Ataşehir;
Milliyet Gazetesi ve 2K Medya tarafından ilki gerçekleştirilen “Şehrin En İyileri Ödülleri”nde “Şehrin En İyi
AVM’si” ödülünü alarak farkını bir kez daha ortaya koydu.

JLL Türkiye tarafından yönetilen Anadolu
Yakası’nın en gözde alışveriş merkezi Palladium
Ataşehir; alışveriş, lüks ve eğlencenin
vazgeçilmez adreslerinden biri olarak sürekli
yükselen trendiyle hizmet veriyor. Anadolu
Yakası'nın gözbebeği olan Palladium Ataşehir,
Milliyet Gazetesi ve 2K Medya tarafından ilki
gerçekleştirilen “Şehrin En İyileri Ödülleri”nde
“Şehrin En İyi AVM'si” seçilerek ödülle
taçlandırıldı.
Milliyet Gazetesi yeme-içme, yaşam ve turizm
eki, “Şehrin En İyileri ve Best Mekan” ekinin, 60
kategoride 4 milyona yakın kişiyle yapılan ve 2
ay süren anketinde, halk en iyileri seçti. İş, sanat,
cemiyet ve bürokrasi çevresinden 400'e yakın
seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşen, yeme
içme sektörüne artı değer katan ve fark yaratan
mekanların ödüllendirildiği Raffles Hotel'deki
ödül töreninde, Palladium Ataşehir aldığı “Şehrin
En İyi AVM'si” ödülüyle farkını bir kez daha
ortaya koymuş oldu.
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Ayşen Yerşen
Palladium AVM Genel Müdürü
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PLAYPARK & BOWLINGO GELENEKSEL MÜDÜRLER ÇALIŞTAYI
KIBRIS’TA TOPLANDI
Bowlingo & Playpark Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Keçebir bu
yıl ikincisi gerçekleşen çalıştaya
dair açıklamalarda bulundu.
“Geleneksel hâle getirdiğimiz müdürler
toplantılarımızı çalıştay olarak isimlendirmeyi
daha doğru buluyoruz. Sektörümüz hem hizmet
sektörüyle hem eğlence sektörüyle hem de
çocuklarla iç içe olduğu için bu tarz çalıştaylara
ihtiyaç var. Ancak sektörümüzde çok kapsamlı
yöneticiler toplantısı yapabilecek şube zincirine
sahip işletme sayısı pek fazla değil. Bu nedenle
bizim çalıştaylarımız sektör içinde pek alışık
olunmayan etkinliklerden.
Her çalıştayımızda bir ana konu belirliyor
ve o konu üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tüm
yöneticilerimizin katılım ve fikirleriyle,
konu hakkında bir rapor hazırlıyor ve tüm
şubelerimizle paylaşıyoruz.
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İşimiz hizmet sektörüne bağlı olduğu için olaylar
hem anlık gelişiyor hem de bölgelere göre
farklılık gösterebiliyor. Toplantılarımızda ana
toplantı konusu dışında kalan, işleyiş esnasında
şubelerimizde karşılaştığımız anlık olayları,
sorunları ve benzeri tüm durumları masaya
yatırıyoruz. Standart kurallarla her zaman en
iyi yönetim şekli sergilenemiyor. Bu nedenle
toplantılarımızda tüm yöneticilerimizin bir
araya gelerek bilgi alışverişi yapmalarını sağlıyor,
onların tecrübeleriyle her türlü duruma karşı
doğru yaklaşımı planlıyoruz. Bu diyalog ve bilgi
alışverişiyle de yöneticilerimizin kendilerini
güncel tutmalarını sağlıyoruz.
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Tabii ki tüm zamanımızı sadece toplantılarla
geçirmiyoruz. Bulunduğumuz yerin görülmesi
gereken mekânlarını geziyor, birlikte eğleniyor,
yemekler yiyor, sohbetler ediyoruz. Bu
etkinliklerde toplantıdakinden daha fazla ikili ve
interaktif görüşme yapma şansınız oluyor.
Toplantı lokasyonlarımızı özenle planlıyoruz.
İlk toplantımızı şirket merkezimizin burada
bulunması ve pek çok yöneticimizin talep
etmesi sebebiyle İstanbul’da düzenledik. İkinci
toplantımızda ise biraz farklılık istedik ve bir
şubemizin bulunduğu Kıbrıs’ta toplandık.
Üçüncü toplantımızı ise seneye Başkent’te
yapmayı planlıyoruz.”

Toplamda 100 TL ve üzerindeki alışverişlerinizde 1 katılım hakkı kazanacaksınız. Kazanılan hediyeler aynı gün teslim edilmektedir.
Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılsa dahi ödül teslim edilemez. 212 AVM Yönetimi kampanyanın süresini,
adını ve şartlarını değiştirme hakkını saktı tutar.
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SANATSEVERLER “RESİM ÂŞIKLARI”YLA CAPACITY’DE BULUŞTU
Capacity Sanat Galerisi’nin ev sahipliğini yaptığı Ebülfez Ferecoğlu Atölyesi – Resim
Âşıkları Sergisi 12 Haziran’da düzenlenen açılış kokteyliyle kapılarını açtı.

İstanbul’dan aldığı ilhamı kendine has üslubuyla
birleştiren usta ressam Ebülfez Ferecoğlu’nun
eserleri, sanatseverlerle bu defa Capacity Sanat
Galerisi’nde buluştu. 12 Haziran’da düzenlenen
açılış kokteyli ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Özgün içeriğiyle ziyaretçilere farklı bir sanat
deneyimi yaşatan “Resim Âşıkları” sergisi 2
Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.
Sanat yönetmenliğini Hale Kameroğlu’nun
üstlendiği sergide Fulya Özalp, Gül Devellioğlu,
Hale Kameroğlu, Hamide Konma, İlksen
Çizmecioğlu, Nerih Duyar, Nermin Peker, Nilüfer
Kankandelen, Nimet Yılmaz, Pelin Çolak, Sema
Aksoy ve Sevinç Aydıner’in de eserleri yer alıyor.
Bakırköy’ün merkezinde yılda ortalama 22
milyon ziyaretçi ağırlayan Capacity Alışveriş ve
Yaşam Merkezi; ünlü marka karması, cafeleri,
gece 02.00’ye kadar açık restoranları, sanatsal
etkinlikleri ve özel gün aktiviteleriyle hem
alışverişin hem de yaşamın nabzını tutmaya
devam edecek.

CapacIty, Ramazan ayında her hafta sonunda birbirinden
keyifli etkinliklere sahne oldu
7’den 70’e tüm ziyaretçilerini keyifli projeler
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ile buluşturan Capacity Alışveriş ve Yaşam
Merkezi, Ramazan ayı boyunca her hafta sonu
çok özel gösteriler, atölye çalışmaları, fasıl ve ney
dinletilerine sahne oldu. 27 Mayıs- 25 Haziran
tarihleri arasında her hafta sonu 14:00-20:00
aralığında Ramazan coşkusu Capacity’de yaşandı.
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Capacity Alışveriş Merkezi Ramazan ayı
etkinlikleri kapsamında; Karagöz ile Hacivat
perde oyunu, İbiş kukla ve Devri Alem Tiyatrosu,
Nasrettin Hoca ve Keloğlan , kanto gösterileri
yer aldı. Ramazan ayına özgü fasıl, ney ve
tef dinletileri düzenlendi. Kadir Gecesi özel
programında ise, Ramazan ayının coşkusu saz
heyeti ile semazen gösterileri ve çok özel ikramlar
ile yaşandı.

MALl&MOTTO / Haberler
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Türkiye’nin En Değerli Moda Markası:
Koton

20

Gülden Yılmaz
Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı

Dünyanın önde gelen bağımsız marka
değerlendirme ve strateji kuruluşu Brand
Finance, her yıl gerçekleştirdiği En Değerli
Marka Araştırması’nın 2017 sonuçlarını açıkladı.
Araştırmada, geçen yıla göre %112 değer artışı
göstererek 26. sıraya yerleşen Koton, Türkiye’nin
en değerli moda markası oldu.

gelen bağımsız marka değerlendirme ve strateji
kuruluşu Brand Finance’ın her yıl yaptığı En
Değerli Marka Araştırması’nda bu yıl, geçen
yıla göre %112 değer artışı göstererek ilk 100
şirket arasında 26. sıraya yerleşerek listede
moda ve giyim markaları arasında en üst sırada
yer aldı.

En yeni ve en trend koleksiyonlarının yanı sıra
satış politikası ve geniş mağaza ağıyla da global
bir moda markası olan Koton, dünyanın önde

Araştırmada, 11 basamak birden yükselen
Koton’un Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı
Gülden Yılmaz “Brand Finance listesi ve bu

listedeki konumumuz, Koton’un artık Türkiye’nin
dev şirketleri ile aynı ligde yer aldığını
gösteriyor. Bu başarının temelinde 10 binden
fazla çalışanımızın çabaları, küresel bir moda
markasına dönüşme hikayemize güç veren iş
ortaklarımızın katkıları ve müşterilerimizin ilgisi
yer alıyor. Biz bir hayal kurduk ve milyonlarca
müşterimize modayı ulaşılabilir kıldık. Tutkuyla
bağlı olduğumuz hayallerimiz ve hedeflerimiz
doğrultusunda büyümemizi hız kesmeden
sürdürmeye kararlıyız.” dedi.
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VAKKO’DAN BİR İLK “KASASIZ MAĞAZACILIK”
Modanın öncü markası Vakko; mobil ödeme sistemi Kasasız Mağazacılık ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor.
Perakende sektöründe çok büyük bir yenilik olan bu sistem ile Vakko dostları artık satış danışmanlarının
akıllı telefonu aracılığıyla kasaya gitmeden beğendikleri ürünün her türlü detayına ulaşabilecek ve
ödeme yapabilecekler.

Benzersiz alışveriş deneyimi Vakko'da
Vakko dostlarının alışverişini benzersiz bir
deneyime dönüştüren Kasasız Mağazacılık
sistemiyle, Vakko satış danışmanı seçilen
ürünün stok, renk, beden kontrolünü anında
yapabilirken, talep edilen ürün mevcut mağazada
yok ise bulunduğu mağaza ile ilgili bilgi
verebilecek. Ödeme kasaya gitmeden misafirin
bulunduğu noktada akıllı telefon aracılığıyla
tamamlanacak. Konforlu alışveriş deneyimi
yaşatacak bu sistemle Vakko dostları kahvelerini
yudumlarken paketleri hazırlanacak.
Vakko CEO’su Jaklin Güner; “Vakko olarak
79 yıldır moda ve perakende sektörüne yön
veren markalarımızla dijital dönüşümde de
öncü olmanın memnuniyetini yaşıyoruz.
Türkiye’de ilk defa Vakko’larda, Vakko dostları
kasada beklemeden bulundukları yerden
ödeme ile hızlı ve güvenli şekilde alışverişlerini
tamamlayabilecekler. Vakko dostlarına
sunduğumuz benzersiz alışveriş deneyimini yeni
nesil mağazacılık teknolojileriyle daha da özel
hale getiriyoruz.” dedi.
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Kurulduğu günden beri sektörde ilkleri
gerçekleştiren Vakko’nun, yeni nesil mağazacılık
teknolojilerini uygulamaya 2015 yılında
başladığını belirten Güner; bugüne kadar
özellikle mağaza içi ödeme ve kasa sistemlerinde
gerçekleştirilen inovasyon projeleriyle öncü
olduklarını, önümüzdeki dönemde de mobilite
ve dijital dünyanın getireceği yeniliklerle Vakko
dostlarının ayrıcalıklı alışveriş deneyimlerinin
daha da zenginleşeceğini belirtti.
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Vakko’nun mağazacılık ve Vakko dostlarına servis
tecrübesiyle kurgulanan kasasız mağazacılık
sistemi tüm kredi kart ve kampanyalarının
kullanılabileceği şekilde dizayn edildi.
Bir yılı aşkın süredir teknolojik altyapı çalışmaları
sürdürülen proje Vodafone iş birliğiyle yürütüldü.

Jaklin Güner
Vakko CEO’su

8 Vakko, 11 Vakkorama ve V2K designers
mağazası olmak üzere toplam 20 mağazada aktif
olarak kullanılmaya başlanan Kasasız Mağazacılık
sistemi, yıl sonuna kadar tüm Vakko’larda çağdaş
alışveriş keyfini Vakko dostlarıyla buluşturacak.
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Türkiye’nin ilk “Power Outlet” olma özelliğinin
yanı sıra Atatürk Havalimanı’na yakın konumu
ve 3500 araç kapasiteli ücretsiz kapalı ve açık
otoparkı ile hizmet vermekte olan 212 İstanbul
Power Outlet, alışveriş ve eğlence potansiyelini
sürekli geliştirirken düzenlediği kampanya
ve etkinliklerle de ziyaretçilerine avantajlı ve
eğlendirici ortamlar sunmaya devam ediyor.
1-8-14-24 Haziran tarihlerinde saat: 21.00’da
Nihat Hatipoğlu ile gerçekleşen Ramazan
Sohbetleri oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen
sohbetlerde Hatipoğlu, ziyaretçilerin sorularını
yanıtladı. Sohbetlere katılım oldukça yoğun
olurken, kendisini uzun süre bekleyen
ziyaretçilerle bol bol fotoğraf çektirdi.
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212 AVM’NİN RAMAZAN SOHBETLERİ NİHAT HATİPOĞLU İLE GERÇEKLEŞTİ
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Nazlı ÖZDEMİR
Movapark AVM Genel Müdürü
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Sizce Movapark AVM’nin Mardin için önemi
nedir?
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Movapark AVM’yi Mardin de yaşayanlara
sorduğumuzda Mardin duyacağınız ilk
cümlelerden biri “ilk defa…” ile başlar. Biz
Mardin’in buluşma noktası ve yaşam alanı
olmak için yola çıktık ve bunu da başardığımıza
inanıyoruz. Birçok markaya ev sahipliği yapıyor
olmamızla birlikte, Türkiye’nin 4. Büyük
aquaparkı olan konsept projemizde oyun
alanlarımız, lunaparkımız, sinemamız ve çocuk
hobi kulübümüzle her gün yalnızca şehrimizden
deği çevre illerin yanında yakın ülkelerden de
binlerce ziyaretçimizi ağırlıyoruz.
Mardin, Türkiye’nin cazibe şehirleri arasında yer
alıyor, kültür turizmin yanında bölgede yapılan

“Şehrin ilk AVM’si olarak bölgemizde hizmet vermenin gururunu
yaşıyoruz.”
yatırımlarla dinamik bir şehir ve Movapark AVM
2012 yılında ziyaretçilerine kapılarını açtığı
günden bugüne kadar Mardin’in en prestijli
projesi olarak, şehrin ilk alışveriş ve yaşam
merkezi olarak bölgemizde hizmet vermenin
gururunu yaşıyoruz. Bu misyonumuz ağır ve
keyifli bir sorumluluk yüklese de her adımda
bambaşka bir dünya sunmak, yaptığımız etkinlik
ve kampanyalarla heyecanlandırmak ve yeni iş
alanları yaratıp istihdam sağlamak en büyük
mutluluğumuzdur.

sayılarımıza baktığımızda artan oranları görmek
şu ana kadar bu iddiamızı gerçekleştirdiğimizin
göstergesi, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa gibi
komşu il ve ilçelerimizden birçok ziyaretçimizi
ağırladık. Havaalanının yanında konumlanmamız
nedeniyle, Mardin ilimize gelen yerli ve yabancı
turistin, yatırımcıların, iş nedeniyle yerleşenlerin
ilk tercihi, ayrıca iki büyük ilçe arasında olması
ve çevre illere olan mesafesi nedeniyle stratejik
bir konuma sahiptir. Bu farklı özellikler ziyaretçi
sayılarımızın artışıyla orantılıdır.

Müşteri profilinizi ve ziyaretçi sayılarınızı nasıl
buluyorsunuz?

Mağaza doluluk oranı hakkında bilgi verir
misiniz?

Movapark AVM’nin açıldığı günden bu yana
öncelikli hedefimiz tüm bölgeye hitap etmek
ve bölgenin çekimin merkezi olmaktı. Giriş

Ülkemiz de son dönemde yaşanan tüm olaylara
rağmen Movapark AVM %91 doluluk oranı ile
hizmet veriyor. 2016 yılındaki döviz rakamlarının

Kapak Röportajı / MALl&MOTTO

Movapark AVM’de kiralama ve yönetim olarak
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Movapark AVM de kiralama ve yönetim
olarak profesyonel destek almaktayız ve İnside
Danışmanlık firması ile ilerliyoruz.
Mardin tarihi zenginlikleri yönünden oldukça
zengin bir bölgede. Bulunduğunuz bölgede
alışveriş merkezinin lokasyon olarak avantaj ve
dezavantajları nelerdir?
Mardin ilimizin, Mezopotamya’nın içinden geçen
tarihi İpekyolu üzerinde olması yıllardır ticaretin
merkezi konumunda olmasını sağlamıştır.

Movapark AVM olarak bu tarihin içinde olmak
ve modern yolların ve havaalanının yanında yer
alması turizm ve bölge halkının ziyaretlerinde
ulaşılabilir bir hizmet sunmaktadır. Bu konumu
itibariyle Movapark AVM lokasyonu ile avantajlı
bir konumdadır.
Alışveriş merkezi olarak sizi diğer alışveriş
merkezlerinden ayıran unsurlar nelerdir?
Movapark AVM 15 Haziran 2012 tarihinden
bu yana sizlerin desteği ile Mardin’in ve tüm
bölgenin buluşma noktası haline gelmiştir.
Sizlerle birlikte 5.yılımıza girdiğimiz 2016 yılında
yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlamış olmanın
mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Konumu ve
içeriği itibareyle, açıldığı günden bu güne kadar
artan ziyaretçi grafiği ve sürekli yenilenen
mağaza karması ile dikkatleri çeken AVM’miz,
birbirinden keyifli etkinlikleri ile Türkiye’nin 4.
büyük Aqua parkı, fuar alanı, sinema ve diğer

sosyal alanlarıyla, modern çocuk eğlence
merkezi, ulusal zeminde kabul görmüş
cafe ve restorant alanlarıyla ziyaretçileri
için alışverişten öte bir yaşam merkezi
haline gelmiştir.Doğu’da yeni bir yaşam
tarzının önderliğini sürekli yükseltme
yolunda ilerleyen Movapark AVM
Mardin’e özgü konukseverlikle karşılama
avantajına sahiptir. Movapark bünyesinde
açılan Aquapark’ı ve Aquapark’ın 6 farklı
eğlence havuzu ile Movapark Mardin’in
eğlence merkezi olmuştur.Aynı zamanda
2500 kişilik Movasalon kapasitesi ile
düğün salonu, kongre,toplantı ve konser
alanı Movapark’ın Mardin’e şansı haline
gelmiştir. Mardin’in ilk ve tek alışveriş
yaşam merkezi olan, yönetiminin İnside
AVM Danışmanlık tarafından yapıldığı
Movapark AVM’yi 2017 yılında da ilk
günkü heyecanımızı birlikte korumaya ve
devam ettirmeye çalışıyoruz.
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dalgalanması ile birlikte birçok projede olduğu
gibi perakendecilerimize gereken destek verilerek
Movapark AVM olarak kur sabitlemesi çağrısına
bizlerde katıldık. 2017 yılına girdiğimizde, 2016
yılını AVM olarak büyüme ile tamamladık.
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Son yıllarda alışveriş merkezlerindeki
farklılaşma çalışmaları hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Alışveriş merkezleri sadece alışveriş odaklı değil
aynı zamanda bir yaşam merkezi haline dönüştü.
Tüketici bir alışveriş merkezine geldiğinde her
şeyi bir arada görmek istiyor, alışverişini yapmak,
tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesi ile birlikte
sosyal bir ortamda zaman geçirme arzusunda,
bu nedenledir ki alışveriş merkezlerinde eğlence
olmazsa olmaz bir konuma geldi.
AVM’ler bulundukları bölgenin yaşam
tarzı, mimari dokusu, tüketim alışkanlıkları
ve ihtiyaçlarını gözettikleri takdirde fark
yaratabilirler. AVM’ler yalnız alışverişin değil,
sosyal hayatın da merkezi olarak konumlandıkları
takdirde başarıya ulaşacaklardır. Bir başka ifade
ile alışveriş merkezleri, ziyaretçilerine daha
konforlu alışveriş imkanı ve bunun yanında
sosyal etkileşim ortamı sağlamak amacıyla
tasarlanmış bünyelerinde farklı mağazaları ve
kullanımları barındıran profesyonelce yönetilen
perakende komplekslerdir.
AVM’lerde son yıllarda geleneksel
pazarlamanın yanı sıra ağırlıklı olarak müşteri
ile birebir iletişimi sağlayan deneyimsel
pazarlama yöntemleri kullanılıyor. Siz bu
kapsamda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?
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Günümüzde bilgiye kolay ulaşılabilirlik çok
önemli, dijital çağ ile birlikte insanlar değişiyor,
hangi sektörde olursanız olun sunduğunuz
ürün ve hizmetler için çevrimiçi varlığınızı inşa
etmeniz gerekiyor. Böylece rahatlıkla erişilebilir
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olmanın ve iyi tanımanın bütün nimetlerinden
yararlanabilirsiniz.
Müşteri mutluluğu, müşterinin internet
üzerinde alışveriş merkezine ve var olan
işletmelere ne kadar gelir sağlayacağını
belirleyen en büyük etkenlerden biri, dolayısıyla
her ziyaretçi oldukça öneme sahip.
Digital dünyada ben de varım demek için,
sosyal medya pazarlamasını en iyi şekilde

kullanmak gerekmektedir. Bu bizlerin
müşterilerimizle iletişim kurmamızın
en ideal yollarından biridir. Bunun için
hedef kitlenizle etkileşime girebileceğiniz
içerikler üretmeniz gerekiyor. Ziyaretçilerin
ilgisini çekecek, onlara değer üretecek,
kullanabilecekleri içerikleri oluşturup
paylaşarak marka ve müşteri güveni inşa
etmek gereklidir. Bunları başardığımızda
ziyaretçilerimiz satın almak için harekete
geçmiş olacaktır.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı

MALl&MOTTO / 41. Sayı / Temmuz 2017

Nisan ayında döviz kurlarında yaşanan rahatlama, hem ithalat yapan
hem de döviz üzerinden verilen kiralar nedeniyle sorun yaşadıklarını
paylaşan perakendecilerimize nefes aldırdı.
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Ek olarak nisan ayında AVM endeksinde hepimize umut veren
gelişmeler görünüyor. Ziyaretçi sayısındaki azalan artışa rağmen
ciro endeksi ve kiralanabilir alanlarda yaşanan artış ziyaretçilerin
alışveriş alışkanlıklarında AVM’leri tercih ettiklerini ortaya koyuyor.
Kategoriler bazında aylardır sakinliğini koruyan diğer kategorisi de
hızlı bir ivmeyle yükselişe geçti. Bu durum ziyaretçilerin AVM’leri
giyim ve hipermarket alışverişleri dışında da tercih ettiğinin
göstergesi.
Diğer yandan hipermarket kategorisinin uzun zamandır zirvede yer
alan ayakkabı – çanta kategorisinin yerini alması da ziyaretçilerin
AVM’leri her şeyi bir arada buldukları sosyal alanlar olarak
benimsedikleri görüşünü destekler nitelikte.

Analiz / MALl&MOTTO

AVM Ciro Endeksi Nisanda %14 ile Yükselişte. Liderlik,
%28,4’lük Artışla Hipermarkette
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin nisan ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 nisan
döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %14,2
artış kaydederek 208 puana ulaştı.
AVM Endeksi verileri 1’inci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında %5,5 artış gösterdi.
Endeks 2017 1’inci çeyrek döneminde 193 puana ulaştı.
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar nisan 2017’de İstanbul’da 912 TL, Anadolu’da 715 TL olarak
gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise nisan 2017’de 794 TL’ye yükseldi.
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Uzun soluklu lider ayakkabı – çanta, nisan ayında yerini hipermarkete bıraktı
Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre %28,4’lük artış kaydederek uzun zamandır lider koltuğunda yer alan ayakkabı – çanta
kategorisini geride bıraktı.
Geçtiğimiz yılın nisan ayıyla karşılaştırıldığında AVM’lerdeki yiyecek kategori ciroları %14,6, teknoloji kategori
ciroları %13,9, ayakkabı-çanta kategori ciroları %13,5 ve giyim kategori ciroları ise %13,2 artış gösterdi. Uzun
zamandır dalgalı bir seyir gösteren diğer alanlar kategori ciroları ise %20,1’lik artış kaydetti.

Ziyaret Sayısı Endeksi

MALl&MOTTO / 41. Sayı / Temmuz 2017

Nisan 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayıyla karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %1’lik bir artış
yaşandığı gözlemlendi.
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Ayşegül Hotiç ve Ebru Uygun’un Eşsiz Koleksiyonu
Edwards Kalamış Marina’da
Edwards Kalamış Marina
mağazası yepyeni bir
koleksiyona ev sahipliği
yapmaya başladı. SADECE
Tasarım’ın kurucusu Ayşegül
Hotiç ve TÜVANA Eğitim
Vakfı’nın kurucusu Ebru Uygun
yeteneklerini, Edwards Kalamış
Marina’da satışa sunulan eşsiz
bir koleksiyon için birleştirdiler.
Ebru sanatının eşsiz özellikleriyle mayo kumaşı
ve deri bileşimi tasarımları buluşturan, 2017
Yaz Sezonu için özel olarak hazırlanan sınırlı
sayıdaki koleksiyonun tanıtımı için Edwards
Kalamış Marina mağazasında bir etkinlik
düzenlendi.
RMK Classic CEO'su Füsun Kuran’ın yanı sıra,
Ayşegül Hotiç ve Ebru Uygun ev sahipliğinde
gerçekleşen etkinlik, Ebru Uygun’un “ebru”
sanatından birkaç örneği de davetliler için özel
olarak icra etmesiyle son derece renkli karelere
sahne oldu.

Ayşegül Hotiç

Ebru Uygun

Füsun Kuran

SINIRLI SAYIDA ÖZEL TASARIM
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2017 Yaz Sezonu için 4 farklı ebatta tasarlanan
çantalar, plajda, teknede ve sıcak yaz gecelerinde
şıklığınızı tamamlarken, zamansız duruşuyla
da yıllar boyu gardırobunuzun vazgeçilmez
aksesuarları arasında yerini alacak.

32

EŞSİZ ÇANTALAR
Uzun süredir ebru sanatıyla ilgili çalışmalara
imza atan Ebru Uygun’un her biri birbirinden
benzersiz desenleri, endüstri tasarımcısı
Ayşegül Hotiç’in mayo kumaşı ve deri bileşimi
tasarımlarında buluşarak, eşsiz birer çantaya
dönüştüler.
Ebru sanatıyla yaratılan her desenin tekrarının
olmamasıyla görsel açıdan birer şölen
yaratılırken, renklerin sunduğu sürprizli uyumla
koleksiyonda yer alan her parça eşsiz ve kişiye
özel.
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ECE Türkiye’de yönetim değişikliği
Alışveriş merkezleri alanında
Avrupa sektör lideri olan ECE,
Türkiye’deki yönetim değişikliği
hakkında açıklama yaptı.
1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak
yeni yapılanmaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi ve
ECE Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Pınar
Yalçınkaya Hacaoğlu, CEO görevini üstlenecek
ve 17 yıldır görev yapmakta olduğu ECE’den
ayrılarak kariyerine yurt dışında devam etme
kararı alan Andreas Hohlmann’ın yerine geçecek.
Yönetim Kurulu Üyesi ve ECE Türkiye Genel
Müdürü olarak atanan Nuri Şapkacı ise CFO
görevini üstlenecek.
ECE Projektmanagement CEO’su Alexander
Otto: “ECE Türkiye’nin yönetimini, başarılarını
geçtiğimiz yıllar içerisinde ulaştıkları sonuçlarla
kanıtlamış ve yeni yapılanmamızda CEO görevini
üstlenecek olan Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu ile
CFO görevini üstlenecek olan Nuri Şapkacı’ya
teslim etmekten mutluluk duyuyorum. ECE’nin
Türkiye’deki lider konumunu güçlendireceğine,

Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu

gelecekte de büyümeye devam edeceğine
olan inancım sonsuz. Bugüne kadar gerek
sunduğumuz hizmetlerle gerekse kendi yapmış
olduğumuz yatırımlarla sağladığımız başarı,
gelecekte de aynı kararlılık ve Türkiye’ye
bağlılıkla devam edecek.” dedi. Otto, “Almanya’da
ve faaliyet gösterdiğimiz diğer bazı ülkelerde,
özellikle de Türkiye’de, uzun yıllar boyunca
ECE’nin başarısına olan katkılarından dolayı
Andreas Hohlmann’a da teşekkür ediyor,
kendisine hem profesyonel hem de özel yaşamı
için en iyi dileklerimi sunuyorum.” diye ekledi.
ECE Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yapmakta olan Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu,
ECE Türkiye’ye 2006 yılında katıldı. Yalçınkaya
Hacaoğlu’nun alışveriş merkezi sektöründe 18 yılı
aşkın tecrübesi bulunuyor. ECE Türkiye’de Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan ve
2006 yılında şirkete katılan Nuri Şapkacı, farklı
sektörlerdeki 23 yılı aşkın tecrübesinin yanı sıra,
AYD (Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği)
Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyor.
Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu

Alexander Otto
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Nuri Şapkacı

33

MALl&MOTTO / Haberler

EMAAR SQUARE MALL'A 41. BIG CHEFS
Big Chefs, 6 Haziran’da
EMAAR’da açılan 41. şubesiyle
Anadolu Yakası’nın yepyeni keyif
noktası olmaya aday!
2007 yılında Ankara’da kurulan ve bugün tüm
Türkiye’de hızla büyümeye devam eden Big
Chefs café/brasserie zinciri, yeni şubeleri için
lokasyon seçerken çağdaş dünyanın ihtiyaçlarını
göz önünde bulunduruyor. Türkiye’ye ilk defa
giren lüks moda markalarının yanı sıra yemeiçme, eğlence gibi modern kent yaşamındaki her
türlü ihtiyaca hizmet vermeye yönelik benzer
bir yaklaşımla hayata geçen Emaar Alışveriş
Merkezi’nde 6 Haziran’da açılan Big Chefs stil ve
keyif sahibi şehirlilerin uğrak yeri olacak.
Yeni Big Chefs Emaar şubesinin açılış saati 10.00,
kapanış saati ise 00.00. Özgün ve ayrıcalıklı
sunumları, her damak tadına hitap eden lezzetleri
ve güler yüzlü ekibiyle ön plana çıkan Big
Chefs, Emaar Alışveriş Merkezi’nde heyecanla
müdavimlerini bekliyor.
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Besleyici, sağlıklı, mevsime uygun lezzetleri,
konforlu ve sıcak atmosferiyle Big Chefs Emaar
yeni sosyalleşme noktası haline gelerek sezona
damgasını vuracak!
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İSTANBUL SHOPPING FEST “DESIGN İSF” İLE FARK YARATACAK

Bu yıl 7.si gerçekleşecek İstanbul Shopping
Fest, 1-16 Temmuz tarihleri arasında alışveriş
tutkunlarına “Design İSF” ile farklı bir deneyim
yaşatacak.

İstanbul'u yeniden keşfetme fırsatı sunan
İstanbul Shopping Fest, bu yıl alışveriş
merkezlerinde kurulacak olan "Design İSF"
alanlarıyla farklı bir dünyanın kapılarını
aralamaya hazırlanıyor. "Design İSF",
birbirinden farklı tasarımcılara ev sahipliği
yapacak. Yeni konseptiyle ilklerin yaşanacağı
İstanbul Shopping Fest'te ziyaretçiler, "Sanat,
Tasarım ve Atölye" çerçevesinde sergilerden
söyleşilere, dinletilerden enstalasyonlara kadar
farklı etkinliklere katılma fırsatı yakalayacak.
Akasya, Capitol, Forum İstanbul, İstinyePark,
Kanyon, Palladium ve Zorlu Center’da
kurulacak "Design İSF" alanları, ziyaretçileri
alışveriş fırsatlarının yanı sıra tasarım ve sanat
ile buluşturacak. İlklerin yaşanacağı İstanbul
Shopping Fest, dünyanın en büyük ve en eski
kapalı alışveriş merkezi Kapalıçarşı'ya da
festival ruhunu taşıyarak keşif rotaları ve atölye
çalışmalarıyla unutulmaz bir alışveriş festivali
yaşatacak.

İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü
Hicran Özbük, bu yıl Shopping Fest'e
tasarım ruhunu da kattıklarını belirterek,
"Alışveriş tutkunlarının çok yakından
takip ettikleri, ancak kolay ulaşamadıkları
tasarımcıları alışveriş merkezlerinde 15 gün
boyunca sevenleriyle bir araya getiriyoruz.
Tasarım, sanat ile zanaatın bir araya geleceği
İstanbul Shopping Fest, bu yıl bambaşka
olacak. İstanbul Shopping Fest’in şehrimize
katkısı her açıdan çok değerli. Festivaller
düzenlendiği şehri cazibe merkezi haline
getiriyor. İstanbul Shopping Fest, İstanbul’un
bir alışveriş destinasyonu olarak tanıtımı
açısından da önemli bir altyapı oluşturuyor.
İstanbul Shopping Fest’i her sene geliştirerek,
yenileyerek daha da geniş kitlelere ulaşacağız."
dedi.

Hicran Özbük
İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü
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Markalarda %70'lere varan indirimlerle
alışveriş coşkusunun yaşanacağı festival
süresince, "Design İSF" rotasını tamamlayanlar
sürpriz hediyelerin sahibi olacak.
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2017 Dünya FranchIse zirvesi İstanbul’da
Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyan,
franchising alanındaki ilk ve tek fuar olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 1215 Ekim 2017’de gerçekleşecek. Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD iş birliği ve Coldwell Banker
Türkiye ana sponsorluğunda CNR Fuar Merkezi’nde 15. kez düzenlenecek.
Bu yıl fuarda dünyaca ünlü üç önemli
franchise zirvesi gerçekleştirilecek. Cakarta’da
düzenlenen Dünya Franchise Konseyi ve
Asya Pasifik Konfederasyonu toplantılarına
katılan Ufrad Başkanı Dr. Mustafa Aydın,
WFC ve APFC Dönem Başkanlıkları ile 2017
zirvelerini Türkiye’ye taşıdı. Asya Pasific
Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya
Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise
Federasyonu(EFF) Toplantısı ekim 2017’de Ufrad
ev sahipliğinde, Ufrad Başkanı Dr. Mustafa
Aydın’ın büyük destek ve uğraşlarıyla İstanbul’da,
fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Toplantılar kapsamında Amerika’dan Çin’e,
Güney Afrika’dan İngiltere’ye yaklaşık 45 ülkenin
franchise dernekleri üye markaları ve yetkilileri,
ekonomi bakanları, yetkilileri İstanbul’da bir
araya gelecekler.
Dünya franchise sektörünün masaya yatırılacağı
toplantılara Ufrad üyeleri ve fuar katılımcıları da
toplantılara iştirak edebilme fırsatı bulacaklar.
İlk kez “Tedarikçi özel bölümü’’ olacak
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Her sektörden 300’den fazla katılımcının yer
aldığı fuarda bu yıl franchise veren markalara
ürün ve hizmet tedariki sağlayan markalar
stantlarıyla yer alacak ve fuarda “Tedarikçi
özel bölümü’’ olacak. Tedarikçiler, fuarda artık
ziyaretçi olarak değil, franchise veren firmalar
ile aynı platformda katılımcı olarak yer alacak.
Bu sayede, firmalar tedarikçilerini; tedarikçiler
müşterilerini aynı ortamda görecek.
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Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
Aycan Helvacıoğlu: “Medyafors Fuarcılık
olarak, franchising sistemine ve gelişimine
önem veriyor, bu konuda yurt içinde ve
yurt dışında önemli çalışmalara imza
atıyoruz. Yurt içinde düzenlediğimiz
Bayim Olur musun Fuarı ve yurt dışında
yetkili acentesi olduğumuz franchising
fuarları ile markaların ulusal ve
uluslararası arenada tanınmasına ve etkin
rol oynamasına katkıda bulunuyoruz.
Bayim olur musun Franchising Fuarı’nın
bu yıl 15. yılı ve gerçekleştireceğimiz
Dünya Franchise Zirvesi sektörün
gelişimi adına çok büyük önem taşıyor.
Ufrad Başkanı Sn. Dr. Mustafa Aydın’a
Dünya Franchise Zirvesinin İstanbul’a
taşınması konusundaki destekleri ve üst
düzey uğraşları için çok teşekkür ederiz.
Bu tür gelişmeler Türkiye ekonomisinin
ölçeğinin büyümesini sağlıyor, ölçek
büyüdükçe de sektörlerdeki gelişimin
daha da artacağına inanıyorum.
Rotamız, başarılı bir şekilde gelişmek ve
markalarımıza değer katmak.’’ dedi.

Aycan Helvacıoğlu
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
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ArenaPark Ramazan Söyleşileri
ArenaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi ramazan ayına özel
gerçekleştirilen imza günleri ve söyleşilerle büyük ilgi topladı.

“ALIŞVERİŞ

VE

YAŞAM

MERKEZİ”

Ramazan Ayı Boyunca 11.00-23.00 saatleri
arasında hizmet veren ArenaPark Alışveriş
ve Yaşam Merkezi birbirinden ünlü isimleri
ziyaretçileriyle bir araya getirdi.
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ArenaPark 3 Haziran Cumartesi günü
araştırmacı ve yazar M. Fatih Çıtlak’ı ağırladı.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
gerçekleştirdiği açık hava söyleşisinde M.
Fatih Çıtlak, ziyaretçilerle bol bol sohbet edip,
yöneltilen soruları cevapladı.
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Metro Toptancı Market, GRI onaylı 2016 Sürdürülebilirlik
Raporunu yayımladı
Metro Toptancı Market, kurumsal
değerleri, iş modeli ve tüm
faaliyetlerinin sürdürülebilirlik
performansını paydaşlarının
bilgisine sunduğu Sürdürülebilirlik
Raporu 2016’yı yayımladı.
Metro Toptancı Market, tüm iş süreçlerinde
mükemmeli ararken vazgeçmediği
sürdürülebilirlik konularını anlattığı
Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Küresel
Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) G4 “Temel”
ilkeleri ışığında hazırladığı raporla ekosisteminde
yer alan paydaşları için yarattığı değeri paylaşıyor.
Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay
Özerkan, Türkiye’de faaliyet göstermeye
başladıkları 1990 yılından itibaren anlamlı bir
“iz” bırakma hedefiyle çalıştıklarını belirterek,
“Kazandığımız ticari başarının arkasında etik,
şeffaf, yerel ve uluslararası kanunlara titizlikle
uyan kurumsal sistemlerimiz ve bu sistemler
çerçevesinde hareket eden yetenekli insan
kaynağımız bulunuyor. Sürdürülebilirliği iş
modelimizin temeli olarak görüyoruz ve bu rapor
ile sürdürülebilirlik için vazgeçilmezlerimizi
paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.” dedi.
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Her şey sürdürülebilir bir gelecek için
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Aldıkları her kararın gelecek nesillere etkisini
düşündüklerini vurgulayan Özerkan, şunları
kaydetti: “Sahip olduklarımızı korumak,
çeşitliliği sağlayabilmek, damak paletimizi
zenginleştirmek, yenilik yaratarak sektöre yön
verebilmek için hayata geçirdiğimiz projelerde,
çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle
hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Coğrafi İşaretli
Ürünler projemizle bugüne kadar, kaybolma
tehlikesi yaşayan çok sayıda ürüne sahip
çıktık. Sürdürülebilir balıkçılık, hayvan refahı,
hayvan ırklarının korunması ve et izlenebilirliği
Kubilay Özerkan
projelerimizle bir yandan kaybolmaya yüz tutmuş
Metro Toptancı Market Genel Müdürü
palamut, kıvırcık kuzu gibi hayvan ırklarını
koruma altına alırken, diğer yandan hayvanların
çiftlikten mağazaya kadar olan sürecini izleyerek
ürünlerin gıda güvenliğinden emin oluyoruz.”
arasında bir köprü olarak konumlandırıyoruz.
Tedarik zincirimizi tarladan tüketicinin tabağına
Metro, üreticiyle tüketici arasında köprü
kadar bir bütün olarak ele alıyoruz.” dedi.
kuruyor
Gıda kayıplarını önleme konusundaki
Türkiye’de üretilen meyve ve sebzelerin ancak
çalışmalarını bir adım ileriye taşıyan Metro,
%52'sinin tüketicinin tabağına gelebildiği
sektörün öncü 50 restoranının şefleri ve
gerçeğinden hareketle TÜBİTAK iş birliğiyle
işletmecileriyle 100 noktada güçlerini birleştirdi;
Gıda Kayıplarının Azaltılması Projesi’ni
Metro Gıda Hareketi’ni başlattı. Bu yeni hareket,
başlattıklarını dile getiren Genel Müdür
gıda kayıp ve atıklarının önlenmesi için farklı
Kubilay Özerkan, “Gıda kaybını ve atığını en
kanallardan tüketicilere ulaşarak bu konuda
aza indirmek için kendimizi üretici ve tüketici
farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Akıllı enerji çözümleri
Sadece gıda kayıp ve atıkları konusunda değil,
harcadığımız su, enerji ve iş gücü konusunda
da sürdürülebilir ve verimli bir yol izlememiz
gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla 2030 yılında
2011’de kullandığımız enerjinin yarısını
kullanmak için akıllı enerji çözümleri arıyoruz.
2016 yılında Antalya mağazamıza 390 kwp’lik
güneş enerjisinden elektrik üretim santrali
kurduk. Bu sistemle yılda 700.000 kwh’lik
enerji tasarrufu sağlayarak 140.000 ton CO₂
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Türk şeflerine destek
Özerkan, Fresh Food Academy, Kasap Okulu
gibi sektöre özel olarak hazırlanan eğitim
programlarıyla çalışanlarının eğitim ve bilgisini
geliştirdiklerini, işveren markasına yatırım
yaptıklarını, Gastronometro ile Türk gastronomi
dünyasını ve Türk şeflerini uluslararası boyutta
desteklediklerini belirtti. “Metro’da bizi başarıya
götüren asıl şey, başarıya ulaşana kadar her gün
yeniden ortaya koyduğumuz mükemmellik
arayışımız. Vazgeçmeden uyguladığımız
kurumsal rutinlerimizle paydaşlarımızın işlerine
değer katıyor, markamıza duyulan güveni haklı
çıkarıyoruz. Mükemmelleşmenin hiçbir zaman
sonu gelmeyecek bir yolculuk olduğuna inanıyor,
kolay vazgeçmemeyi ilke ediniyoruz.”

karşılandı.
• Metro’nun kurucuları arasında yer aldığı
Business Social Compliance Initiative’in (BSCI)
ilkelerini tüm tedarik zincirine yaymak için
2016’da düzenlenen eğitimlere 247 tedarikçi
katıldı.
• Lojistik faaliyetlerde ürün güvenliğini
sağlayan IFS Lojistik (International Featured
Standards Logistic) belgesini alan Antalya
Platformu ile Metro Türkiye, bu sertifikaya
Türkiye’de ve Metro ülkeleri arasında sahip
olan ilk şirket oldu.
• Müşteri Memnuniyeti Nabzı Araştırması
2016 sonucu 7,4/10 olarak gerçekleşti.
• Bağımsız bir şirket tarafından Metro
müşterileri ile yılda iki kez yüz yüze
görüşmelerle yapılan Marka İmajı
Araştırması’nın 2016 skoru %96 oldu.

Metro Sürdürülebilirlik Raporu 2016’dan öne
çıkanlar:

• Metro Müşteri İlişkileri saha ekipleri günde
ortalama 1.900, yılda 390.000 müşteri ziyareti
gerçekleştirdi.

• Metro'da 2016 yılında kadın istihdam oranı
%33 ve üst yönetimde bu oran %34,6 şeklinde
gerçekleşti.

• Aylık olarak hazırlanan Metropost ile
500.000’den fazla müşteriye hem ürünler hem
de kampanyalar hakkında detaylı bilgi verildi.

• 2016 yılında çalışanlara kişi başı ortalama
16,8 saat eğitim verildi. Çalışan bağlılık oranı
Türkiye’deki tüm sektörlerde %54 iken, Metro’da
%64 seviyesine çıktı.

• Gastronometro’da 2016 yılında 3.000
profesyonel ağırlandı. 700 çalışana
Gastronometro’da eğitim verildi.

• 2016’da tedarikin %98’i yerli üreticilerden

• Horeca Günleri’nde 7.400 kilometre yol kat
ederek 14 şehir ve 22 mağazaya ulaşıldı.

• Dünyanın en prestijli gastronomi yarışması
kabul edilen Bocuse d’Or Türkiye ayağının ana
sponsorluğu ve ürün tedarik sponsorluğuna
2013 yılından bu yana devam edildi.
• Yenilenebilir enerji kullanımı 2015 yılına
kıyasla %158 oranında artırıldı.
• Baz yıl olan 2011’e göre %18 enerji
tasarrufu sağlandı. (2020 yılında 2010’a göre
%35 oranında daha az enerji tüketilmesi
hedefleniyor.)
• 2016’da ambalaj atık miktarı 2015’e göre
%12 oranında azalırken, bu atıkların %54’ü
yetkilendirilmiş kuruluş aracılığıyla toplanıp
geri kazanıldı.
• 2016’da emisyon yoğunluk oranı 2015’e kıyasla
%12,9 oranında azaltıldı.
• TÜBİTAK ile Türkiye’de ilk kez Meyve Sebze
Kayıp ve Atıklarının Azaltılması Araştırması
gerçekleştirildi . Tüm iş ortaklarının iş birliğiyle
yürütülen çalışmalar sonucunda tedarik
zincirindeki gıda kayıpları, 2016 yılında bir
önceki yıla göre %20 oranında azaltıldı.
• Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
ile yürütülen “Palamutlar Nerede?” projesinin
raporu yayımlandı.
• 2013 yılından itibaren toplam 174 adet hayvan
çiftliği hayvan refahı konusunda denetlendi,
200’e yakın hayvan çiftliği sahibi eğitimlere
katıldı.
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emisyonunun engelledik. 2015 yılına göre
yenilenebilir enerji kullanımımızı %158 oranında
artırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede bu tarz
bütüncül çözümlerle hareket etmemiz gerektiğine
inanıyoruz.” şeklinde konuştu.
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Bu yaz yabancı şarkılarla eğlenip Türkçe şarkılarla duygusallaşıyoruz!
Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, bu yaza damgasını vuracak
Türkçe ve yabancı şarkıları derledi. Listeye göre pop, deep house ve
rap müziğin ağırlıklı olduğu yabancı şarkılar yaz boyunca eğlendirip
dans ettirecek. Sezen Aksu, Sıla ve Enbe Orkestrası’nın şarkılarının yer
aldığı Türkçe liste ise, duygusal ve romantik anlarımıza eşlik edecek!
Alışveriş merkezlerinden otellere,
restoranlardan turistik tesislere kadar 8.500
noktada kapalı devre dijital müzik yayını
hizmeti veren SMG, bu yaza damgasını vuracak
Türkçe ve yabancı şarkıları açıkladı. Profesyonel
DJ ve müzik direktörlerinden oluşan SMG
Müzik Departmanı’nın hazırladığı listeye göre
bu yıl yabancı şarkılarla eğlenirken, Türkçe
şarkılarla duygusal anlar yaşayacağız.
Pop’tan deep house’a yabancı müzikler
SMG’nin bu yaz en çok dinlenecek yabancı
şarkılar listesinin ilk iki sırasında İngiliz
şarkıcılar yer alıyor. Anne Marie, Ciao Adios
şarkısıyla Ed Sheeran ise Shape of You ile yaz
boyunca enerjimizi yükseltiyor. Yabancı şarkılar
listesinde pop müzikten deep house’a, rock’tan
rap’e kadar birçok farklı türden şarkılar yer
alıyor. Justin Bieber, I’m the One şarkısında
DJ Khaled’e, Selena Gomez ise It Ain’t Me’de
Kygo’ya eşlik ederek listede yer alıyor.
Bazen neşe bazen keder: Türkçe şarkılar
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SMG’nin hazırladığı listeye göre, bu yaz en çok
dinlenecek Türkçe şarkılar duygusal anlarımıza
eşlik edecek. Listenin ilk sırasında Küsme Aşka
ile Oğuzhan Koç yer alırken, Sezen Aksu, Sıla ve
Enbe Orkestrası da şarkılarıyla yaza damgasını
vuracak. Hande Yener, Berkay, Merve Özbey
ise bu yazın hareketli isimleri olarak ön plana
çıkacak.
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Bu yazın en popüler 10 yabancı şarkısı

Bu yazın en popüler 10 Türkçe şarkısı

1- Anne Marie - Ciao Adios
2- Ed Sheeran - Shape of You
3- Luis Fonsi - Despacito
4- Drake - Passionfruit
5- Imagine Dragons - Believer
6- Claptone - Puppet Theatre
7- DJ Khaled - I'm the One
8- Alice Merton - No Roots
9- Kygo - It Ain't Me
10- Disciples - On My Mind

1- Oğuzhan Koç - Küsme Aşka
2- İrem Derici - Tektaş
3- Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan
4- İlyas Yalçıntaş - Gel Be Gökyüzüm
5- Hande Yener - Bakıcaz Artık
6- Soner Sarıkabadayı - Tekamül
7- Berkay - Yaz
8- Erdem Kınay feat. Merve Özbey - Boynun
Borcu
9- Sıla - Yan Benimle
10- Feride Hilal Akın feat. Enbe Orkestrası - Bilir
mi?

Etkinlik / MALl&MOTTO

M. FATİH ÇITLAK PLATO AVM’YE KONUK OLDU

Ramazan ve İslamiyet üzerine keyifli ve
bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştiren Çıtlak,
Plato AVM ziyaretçilerinden oldukça yoğun ilgi
gördü.
Farkındalık Stüdyosu’nun organize ettiği
etkinlikte on bir ayın sultanı Ramazan’a ve
İslamiyet’e dair soruları özenle cevaplayan Çıtlak,
söyleşi sonrası dinleyicilerle fotoğraf çektirmeyi
de ihmal etmedi.
Her yıl dolu dolu Ramazan ayı programıyla
ziyaretçilerini ağırlayan Plato Avm’nin keyifli
organizasyonları bayram sonuna kadar devam
etti.
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Dini sohbetleriyle ekranların vazgeçilmez
isimlerinden biri olan araştırmacı yazar M. Fatih
Çıtlak 10 Haziran Cumartesi günü Plato AVM’ye
konuk oldu.
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Megastar Tarkan 2017 Formula 1 Azerbaycan Grand
PrIx’inin Açılışında sahne aldı
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Megastar Tarkan, 23-25 Haziran tarihlerinde Bakü’de
düzenlenen 2017 F1 Azerbaycan Grand Prix'inin açılış
gününde 20 bin kişiye konser verdi. 15 Haziran’da onuncu
albümü “10”u müzikseverlerle buluşturan Tarkan, Bakü
Şehir Pisti üzerine kurulan sahnede verdiği konserle
Azerbaycan’daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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LevI’s’tan Eroğlu Holding’in denim şirketi DNM’e büyük ödül
Eroğlu Holding’in Mısır’ın Dimyat şehrinde
faaliyet gösteren denim kumaş fabrikası DNM,
Levi Strauss&Co tarafından sınıfının en iyisi
seçilerek “Best in Class Mill” ödülünü aldı.
DNM bu ödüle, Levi’s’ın Red Tab Women
serisi için ürettiği yüksek performans ürünüyle
layık görüldü. DNM aynı zamanda, %40
oranında kaynağından su kullanımını azaltan
ve kullandığı suyun %94,3’ünü geri dönüştüren
teknolojiyle Levi’s’tan WATER<LESS™ MILL
sertifikasını alan ilk denim kumaş üreticisi
de oldu. DNM’e ödül, Bangkok’ta Levi’s’ın
tedarikçileri ile buluştuğu Levi’s-Vendor
Summit Awards’ta verildi.
DNM fabrikasında 10 milyon dolar yatırımla
kurdukları atık su dönüşüm tesisinde, su
tüketimini en aza indirmek için geleneksel
biyolojik arıtma sistemi yerine kapalı devre
arıtma sistemi kullandıklarını vurgulayan
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Eroğlu şunları ifade etti:
“Levi’s tarafından dünyada ilk kez DNM’e
verilen WATER<LESS™ MILL sertifikası ve
Best in Class Mill ödülü, sadece bizim için
değil ülkemiz için de büyük bir gururdur.
Bir Türk şirketinin kazandığı bu başarı,
ülkemizin denim ve tekstil sektöründe
inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından
markalaşması adına son derece değerli bir
başarıdır. Eroğlu Holding olarak bu başarıyı
çevreye duyarlı üretim politikamızla kazandık.
Tüm faaliyetlerimizi dünyamızı ve çevremizi
koruma bilinciyle su kaynaklarının doğru
kullanılmasının gerekliliğinin farkında olarak
sürdürüyoruz.”

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Bölgenin en büyük denim fabrikası

“Ar-ge ve inovasyon çalışmalarını aralıksız
sürdürerek doğa dostu üretim yapıyor, aynı
zamanda yüksek tasarruf sağlıyoruz. 7 ayrı
filtreleme işlemiyle üretimde kullanılan suyu
%94,3 oranında geri dönüştürerek yeniden
üretime kazandırıyoruz. Su tasarrufunun
öneminin çokça arttığı günümüzde DNM bu
çalışmalarıyla Levi Strauss&Co tarafından
WATER<LESS™ MILL sertifikasını alan ilk
denim kumaş üreticisi olmaya hak kazandı.
Elde ettiğimiz tüm başarılar, referans
markalar tarafından da emeklerimizin ve
hassasiyetlerimizin karşılık bulduğunu
gösteriyor, bu da bizi gururlandırıyor.”

Marks & Spencer’dan Eco Laundry sertifikası
Eroğlu Holding, 30 yılı aşkın sektörel tecrübesiyle
tüm fabrikalarında azalan su kaynaklarının
tasarrufunu ön planda tutarak üretim yapıyor.
Bu doğrultuda fabrikalarında süreç iyileştirme
ve enerji yönetimi faaliyetleri üzerinde çalışan
Eroğlu Holding, 2016 yılında çevre dostu

üretim faaliyetleriyle dünyaca ünlü İngiliz
giyim markası Marks&Spencer tarafından
verilen “Eco Laundry” sertifikasının da
sahibi olmuştu. Marks&Spencer’ın verdiği
“Eco Laundry” Ekolojik Yıkama Ünitesi
sertifikasını alan ilk firma olan Eroğlu Giyim,
dünya üzerindeki standartları belirleyen ilk
üretici firma oldu.

MALl&MOTTO / 41. Sayı / Temmuz 2017

Mısır Dimyat’taki DNM ile bölgedeki
en büyük entegre denim kumaş üreticisi
olduklarını ve global denim markalarına
hizmet verdiklerini belirten Eroğlu şunları
söyledi:
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“HER YIL 1 MİLYON YENİ İSTİHDAM SAĞLAMALIYIZ’’
Her yıl iftar davetlerinde üyeleriyle bir araya gelen TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği)
yönetimi bu yıl da geleneğini sürdürdü. TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanlığının ev sahipliğinde 19 Haziran
Pazartesi Mövenpick Hotel’de düzenlenen iftar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla
gerçekleşti. STK’ların demokrasinin temel taşlarından olduğunu dile getiren Zeybekci, özellikle iş dünyası
örgütlerinin ahilik, ustalık, esnaflık gibi toplumun temel harcı olan ahlakla bir araya gelmesinin çok önemli
olduğunu dile getirdi.
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Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla
gerçekleşen iftar, TÜMSİAD İstanbul Şube
Başkanı Soner Biber ve TÜMSİAD Genel
Başkanı Yaşar Doğan’ın ev sahipliğinde
gerçekleşti. Dualar eşliğinde başlayan iftar
davetinde açılış konuşmasını TÜMSİAD Genel
Başkanı Yaşar Doğan yaptı. Mübarek ramazan
ayında iftar sofrasında Sn. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ile bir arada bulunmaktan
büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Doğan,
‘’TÜMSİAD olarak bu ramazanda aralarında
şehit yakınları, gazilerimiz ve yetimlerimizin
de olduğu 40 bin kişiyi ağırladık.’’ dedi. İş
adamları olarak amaçlarının ferdi zenginleşmek
olmadığını, bugüne kadar Türk milletinin
zenginleşmesi için çalıştıklarını dile getiren
Doğan, “Türkiye’nin üzerinde son yıllarda
oynanan oyunlar karşısında ihtiyacımız olan
tek şey birliktelik. Türkiye üreten, büyüyen ve
güçlü bir ülke. Üreten, istihdamını artıran ve

ihracat yapan KOBİ’ler sayesinde Türkiye’nin,
2023 vizyonu doğrultusunda dünyanın ilk 10
ekonomisi arasına gireceğine inanıyoruz.’’ diye
konuştu. Doğan, ramazan bereketinin tüm yıl
sürmesi temennisiyle konuşmasını bitirdi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜMSİAD
Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı
konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının (STK)
önemine değindi. Zeybekci, Türkiye'de STK
sayısının çok olduğunun iddia edildiğini
anımsatarak, bu alanda Türkiye'nin Batı
ülkelerinin gerisinde olduğunu, demokrasinin
sadece siyasete emanet edilmeyecek kadar
önem arz ettiğini anlattı. Zeybekci, STK'lara,
iş örgütlerine, birliklere bir zamanlar sadece
belirli bir kesimin girdiğini kaydederek, "Bugün
artık sanayinin her alanında Türkiye'nin
bütün dinamikleri var. Ticaretin her alanında
Türkiye'nin bütün insanı var." dedi.

"Bu yıl ihracat seferberliği olacak’’
Türkiye'nin her yıl bir milyon kişiye istihdam
yaratması gerektiğinin altını çizen Zeybekci,
sözlerine şöyle devam etti: "Bunu yapmak
için her sene ortalama %5,5'in üzerinde, %6-7
civarında büyümeliyiz. Bizim acelemiz var.
Biz geç kaldık. Bu büyümeyi yakalamalıyız.
Bu büyümeyi yakalayacak yatırımlar için de
yeterli sermayemiz yok. Bu yüzden ihracata
dayalı büyümeyi önemsiyoruz. Türkiye,
2014'ü rekorla, 157,6 milyar dolarlık ihracatla
kapatmıştı. Sonra 142 milyar dolara kadar
düştü. Bu sene ihracatta bir seferberlik yılı
olacak. Bu yıl ihracatta hedefimiz, 157,6
milyar dolar rakamını yakalamak ve onu
aşmak."
İftar programı hediye takdimi ve aile fotoğrafı
çekilmesi ile sona erdi.

Haberler / MALl&MOTTO

BİZ CEVAHİR HALİÇ AVM’DE RAMAZAN COŞKUSU

Geleneksel ramazan eğlenceleri bu yıl Biz
Cevahir Haliç AVM’ye taşındı. Ramazan ayı
boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günü
kültürümüzde yer etmiş çeşitli gösteriler
sahnelendi.
Büyük küçük her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi
gösterdiği, Hacivat-Karagöz, sema gösterisi,
tasavvuf dinletisi, Aşuk ile Maşuk, sihirbaz
show gibi gösterilerin yer aldığı etkinliklerin
organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu üstlendi.
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Açıldığı günden bu yana kaliteli hizmet
anlayışıyla ziyaretçilerine konforlu ve güvenilir
bir alışveriş deneyimi yaşatan Biz Cevahir Haliç
AVM, düzenlediği etkinliklerle de ziyaretçilerine
keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.
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SATIŞLAR PATLAYACAK
Türkiye’de uygulanmaya başlanan, “Gayrimenkul
Alana Vatandaşlık” hakkı satışları patlatacak.
Ünlü gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş
Başaran "Şu anda 4-5 milyar dolar seviyelerinde
olan yabancı satışların önümüzdeki yıl 10 milyar
dolarlar seviyelerine ulaşması hedefleniyor.
Özellikle Körfez Ülkeleri, Suriye, Mısır, İran,
Filistin ve Irak gibi ülkelerden ciddi talep gelmesi
bekleniyor. Yeni uygulamayla atılan bu adımın
yabancı sermaye akışını ülkemize yönlendirmesi
bekleniyor. Özellikle Körfez Ülkeleri’nin bu
düzenlemeye daha yüksek ilgi göstermeleri de
beklentiler arasında."dedi ve "Uygulamanın ülke
ekonomisine önemli bir kaynak oluşturması
da en büyük beklenti. Bununla birlikte ciddi
anlamda bir döviz girdisi sağlanırken, yeni
sermaye kaynaklarının da Türkiye’ye çekebileceği
vurgulanıyor. Sektör temsilcileri doğru zamanda
hayata geçirilen bu çalışmaların son derece
faydalı olacağı görüşünde." diye ekledi.
20. madde değişti
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına
ilişkin yönetmenliğin Türk vatandaşlarının
istisnai olarak kazanılmasını düzenleyen 20’nci
maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de belirli
bir miktarın üzerinde yatırım yapan ve istihdam
oluşturan veya mevduat bulunduran yabancılara
Türk vatandaşlığı imkanı getirildi. Buna göre,
Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılarda
aranan istisnai şartlar şunlar:
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- En az 2 milyon dolar sermaye yatırımı yapan,
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- En az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan,
- En az 100 kişilik istihdam olışturan,
- En az 3 milyon dolar mevduatı 3 yıl tutan
- En az 3 milyon liralık devlet borçlanma
araçlarını 3 yıl elinde tutan kişiler Türk
vatandaşlığına hak kazanabilecektir.
Evrim Kırmızıtaş Başaran
Gayrimenkul Danışmanı

Etkinlik / MALl&MOTTO

Lovelet Ziyaretçileri Şeker Tadında Bayram Yaşadı
24 – 25 Haziran Harika Kanatlar
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi Arefe günü ve
bayramın birinci günü TRT Çocuk ekranlarının
sevilen çizgi filmi “Harika Kanatlar” Müzikal
sahne gösterisini minik hayranlarıyla buluşturdu.
Çizgi filmin konusuna uygun olarak geliştirilen
Harika kanatlar müzikalinde çizgi filmin
eğlenceli karakterleri Jimbo Havaalanını
çocuklara tanıtırken Jett ile dizzy şarkılarla
çocukları eğlendirirken şeker tadında unutulmaz
bir bayram yaşattılar.
Türkiye’de İlk Defa HEİDİ Lovelet Outlet ’te
Minik Arkadaşlarıyla buluştu
Lovelet Outlet Bayramın ikinci ve üçüncü günü
26 - 27 Haziran da Türkiye de ilk defa gerçekleşen
ve Çocukların sevgilisi olan Heidi’yi minik
hayranlarıyla buluşturdu.
Heidi en sevdiği arkadaşı keçi çobanı Peter ile
birlikte bayramda minik arkadaşlarıyla Lovelet
Outlet ’te tanıştı. Şarkılarla ve eğlence dolu
bir tanışma sonrası Peter’ ın keçi sürüsünden
kaybolan yaramaz keçisini bulmasına yardım
eden Heidi eğlence dolu arama çabalarının
sonunda keçiyi bularak izleyicilere keyif dolu
anlar yaşattı.
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Karadeniz’ in en büyük Outlet Alışveriş merkezi
olan Lovelet Outlet yaptığı etkinlikler ve 4
mevsim Outlet olma özelliğiyle Karadeniz
halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Tekstilden Mobilya ya kadar her ihtiyacınızı
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olan
Lovelet Outlet, çocuklara şeker tadında bir
bayram yaşattı.
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Kayseri Park, Araştırmacı ve Yazar Mehmed Fatih Çıtlak’ı Ağırladı!

Kayseri Park, 4 Haziran Pazar günü saat 15.00’te
araştırmacı ve yazar Mehmed Fatih Çıtlak’ı
ağırladı. Ziyaretçilerle bol bol sohbet edip gelen
soruları cevaplayan Çıtlak, kitap imzalamayı da
ihmal etmedi.
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Kapılarını 2006 yılında açan Orta Anadolu’nun
en gözde Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kayseri
Park, açıldığı günden bu yana Kayserilileri
alışveriş, eğlence ve kültür aktiviteleriyle
buluşturmaya devam ediyor. Sunduğu farklı
alternatiflerle tam bir ‘yaşam merkezi’ olan
Kayseri Park, marka karması içinde ünlü Türk ve
Dünya markalarını barındırıyor.
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Kayseri Park AVM, ramazan ayına özel renkli ve eğlence
dolu etkinliklere imza attı
Kayseripark AVM, Ramazan ayında düzenlediği
birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle büyük
beğeni kazandı. Gölge oyunlarından, semazen
gösterilerin, çocuk etkinliklerinden söyleşilere
kadar her yaş grubu ve zevkine uygun titizlikle
seçilen programa da katılım oldukça yoğun oldu.
Alışveriş, lezzet, sinema, eğlence gibi tüm
ihtiyaçların bir arada sunulduğu Kayseri Park,
bundan sonra da değişimin, eğlencenin, yeniliğin
ve konforun adresi olmaya devam edecek. Özel
günlerdeki etkinliklerin yanı sıra kültür ve sanat
aktiviteleri, sezonluk dekor süslemeleri tam gaz
devam edecek. Kayseri Park, ziyaretçilerine özel
olduklarını hissettirmeyi her daim sürdürecek.
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Ziyaretçilerine yürüme mesafesinde olan ve
böylelikle büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayan
Kayseri Park, haftanın 7 günü 10.00 – 22.00
saatleri arasında açık. Tüm bu özellikleriyle
Kayserililerin ikinci evi olan Kayseri Park’ta hayat
her daim canlı ve heyecanlı…
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KEŞFEDİLESİ 3 ADA, 3 ŞEHİR
Akdeniz’de sadece popüler kentleri değil, birbirinden
keyifli adaları da keşfetmeye ne dersiniz?
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Söz konusu adalar olunca, kısa zaman diliminde
daha fazla yer görerek Akdeniz’in eşsiz
güzelliklerini, yorulmadan keşfedebileceğiniz
en ideal seçenek bir gemi seyahatidir. Bavul
toplama derdi olmadan, uzun otobüs yolculukları
yapmadan, her sabah dinlenmiş olarak yeni
bir limana uyanıp, popüler şehirleri ve adaları
gezebilirsiniz. MSC Cruises’un düzenlediği,
MSC Armonia gemisi ile 7 gecelik Akdeniz
programında, aynı seyahat içinde üç popüler
şehri ve Akdeniz’in en güzel adalarından üçünü,
doyasıya gezebilirsiniz.
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Fransa’nın Marsilya şehrinde dünyaca ünlü
Provence bölgesini keşfedebilir, İtalya’nın
Cenova limanından yola çıkıp, Portofino’da
belki de aradığınız aşkı bulabilirsiniz. İtalya’nın
Livorno limanına vardıktan sonra, arzu ederseniz
Rönesans’ın doğduğu topraklar olan Floransa ve
Pisa’yı da gezme imkanınız olabilir. Bu seyahatin
en avantajlı yanı ise; Avrupa sosyetesinin en
popüler adalarından olan Sardunya’yı gezen
seçkin turistlerin arasında yer alabilir, İspanya’nın
doğal güzellikleri ve gece hayatı ile ünlenmiş en
popüler 2 adası, Palma de Mallorca ile Ibiza’yı
da keşfedebilirsiniz. Üstelik bu adaların gece
hayatını yaşatabilmek adına, MSC Cruises
geminin kalkış-varış saatlerini de buna göre
düzenlemiş.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Değerli Türk tasavvuf müziği sanatçısı
Sami Özer, 11 Haziran’da Forum Ankara
Outlet’in ramazan etkinlikleri kapsamında
sahne aldı. Huzur veren sesiyle
yorumladığı ilahilerle dinleyicilere keyifli
anlar yaşatan Özer’in konserine semazen
gösterisi eşlik etti.
Forum Ankara ziyaretçileri, Farkındalık
Stüdyosu tarafından organize edilen
etkinlikten oldukça mutlu ayrıldı.

Etklinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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FORUM ANKARA AVM’NİN RAMAZANA ÖZEL KONUĞU SAMİ ÖZER OLDU

51

MALl&MOTTO / Haberler

HAYDİ, ENGELLERİ SESLİ DURAK’LA KALDIRALIM
Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum, toplumsal
fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor.

Buluşum’un yeni projesi Sesli Durak, görme
engelli bireyler için günlük hayatta ulaşım
engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bir
mobil uygulama olarak hayata geçirilen Sesli
Durak; görme engellilerin, duraklara gelen
otobüslerden ve hangi hatta ait olduklarından
sesli olarak haberdar olmalarını sağlıyor.
Sesli Durak’a büyük destek Boyner’den geliyor
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Proje kapsamında www.bulusum.biz adresine
girerek projeye yapılan her 1 TL’lik bağışa,
Boyner de 5 TL. destek verecek. 17 Temmuz
tarihine kadar Boyner’le desteğiniz 5’e
katlanırken, görme engelli bireyler için seyahat
engelleri ortadan kalkacak.
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Duraklara gelen otobüslerden ve otobüslerin
hangi hatta ait olduklarından görme engellileri
sesli olarak bilgilendiren bir mobil uygulama
olan Sesli Durak, sosyal girişimci Onur Kılıç
tarafından hayata geçirildi. Sesli Durak,
Android işletim sisteminde çalışıyor ve Google
Play uygulama mağazasından indirilebiliyor.
Uygulamayı indiren görme engelli bireyin
konumunu tespit ederek, bulunduğu durak ve
otobüsler hakkında sesli olarak bilgilendirme
yapan uygulama, deneyimleyen kullanıcılar
tarafından tavsiye ediliyor.
İlk olarak Ankara’da hizmet vermeye başlayan
Sesli Durak, Boyner ve Boyner müşterilerinin
desteğiyle, Türkiye’nin bir çok iline yayılmak
ve Android’in yanısıra IOS’ta da kullanıcılar ile
buluşarak daha fazla görme engelliye hizmet
verebilmek adına Buluşum’da destekçilerini
bekliyor.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin
yatırımcı olduğu Armonipark Outlet Center,
‘İstanbul’un en kazançlı alışveriş merkezi ‘ olma
iddiasıyla Sefaköy’de kapılarını açmış, çağdaş
mimarisi ve modern konsepti ile büyük beğeni
toplayan Armonipark, zengin marka karması ve
birbirinden avantajlı kampanyaları ile bölgenin
nabzını tutmaya devam ediyor.
Açıldığı günden bu zamana kadar düzenlediği
etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli alışveriş imkanı
da sunan Armonipark’ın 17 Haziran cumartesi
günü saat:17.00’de Ramazan söyleşilerinde ki
konuğu araştırmacı yazar M.Fatih Çıtlak oldu.
Organizasyonu Farkındalık Stüdyosu tarafından
gerçekleştirilen etkinlik ziyaretçilerden gelen
sorularla oldukça yoğun geçti.
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ARMONİPARK RAMAZAN SOHBETLERİ KONUĞU FATİH ÇITLAK OLDU
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Dünyayı değiştiren 10 şeften biri Ebru Baybara Demir
Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, dünyanın en itibarlı mutfak kültürü yarışması Bask
Dünya Aşçılık Ödülleri’nde ilk 10’a kalarak finalist oldu. İlk kez Türkiye’den bir ismin finale kaldığı yarışma,
mutfak kültürüyle toplumsal fayda sağlayan şefleri ödüllendiriyor. 100 bin euro’luk ödül ise şefin bizzat
dahil olduğu bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde kullanılıyor.
Dünya Aşçılık Ödülleri’nde finale kalan ilk
Türk şef
Ebru Baybara Demir, uluslararası arenada
Türk mutfağından ve Türk gastronomisinden
bahsedilmesene vesile olmaktan duyduğu
mutluluğu belirterek şunları söyledi:

Ebru Baybara Demir, Bask Dünya Aşçılık
Ödülleri’ne, eğitmen şefliğini yürüttüğü UNHCR
ve Harran Kaymakamlığı destekli Harran
Gastronomi Okulu projesiyle aday gösterildi ve
110 aday arasından finale kaldı.
Proje kapsamında bölge kadınlarının ve
Suriyeli mültecilerin daha insani koşullarda
çalışabilmeleri ve hak ettikleri imkânlara
kavuşabilmeleri için eğitimler verildi.
Kazanan şef, 18 Temmuz’da Meksika’da ilan
edilecek ve ödül töreni ekim ayında İspanya’nın
San Sebastian kentinde gerçekleştirilecek.
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Demir, yarışmayı kazanması halinde ödülünü
yörede istihdama ve zengin mutfak kültürünün
kayıt alınmasına katkı sağlayacak kalıcı
bir Gastronomi Okulunun kurulması için
kullanacak.
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Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara
Demir, dünyanın en prestijli şef yarışmalarından
biri olan Basque Culinary World Prize'da (Bask
Dünya Aşçılık Ödülleri) 110 aday arasından ilk
10'a girerek finale kalan ilk Türk şef oldu.
Baybara Demir, ödüle Şanlıurfa’nın Harran
ilçesinde yerel değerlere sahip çıkmak,
unutulmaya yüz tutmuş yerel ürün ve tarifleri
kayıt altına almak, Suriyeli mültecilerin
toplumsal hayata entegrasyonuna destek olmak
ve kadınların bölge ekonomisine katkıda
bulunmalarını sağlamak amacıyla eğitmen
şefliğini yürüttüğü Harran Gastronomi OkuluAmazon Kraliçeleri projesiyle aday gösterildi.

“Dünyanın önde gelen mutfak enstitüsü
Basque Culinary Center’ın her sene mutfaktaki
yeteneğini ve yaratıcılığını, toplum yararına
sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren
şefleri taçlandırdığı, dünyanın en prestijli şef
yarışmalarından biri olan Bask Dünya Aşçılık
Ödülleri’nde finale kalan ilk Türk şef olmanın
gururunu yaşıyorum. Beni en çok mutlu
eden, ödülün kendisinden çok, elimi uzatıp
hayatlarına dokunmak ve değiştirmek için
çabaladığım Mardinli, Urfalı ve Suriyeli mülteci
kadınların bu proje sayesinde dünya çapında
tanınma ve daha nicelerinin kendi yetenek ve
çabaları ile aşçılığı meslek edinebilmesi için
destek alma şansına sahip olmaları.”
Bask-Mardin arasında köprü
Dünya çapında sektör profesyonellerinin
büyük bir dikkatle takip ettiği yarışmada
finale kalmanın Türkiye ve Mardin açısından
kritik bir değeri olduğunu vurgulayan Baybara
Demir, “ Bu vesileyle gastronomi alanında
dünyanın önemli merkezlerinden biri olan
Bask Bölgesi ile Mardin arasında bir köprü
kurulmuş oldu. Bu köprü, tüm dünyada zengin
yemek kültürümüzün tanıtımına ve kültürel
çeşitliliğimizin farkında olunmasına katkı
sağlayacaktır.” dedi.

Ödül gelirse Gastronomi Okulu kuracak
Baybara Demir, 100 bin euro’luk ödüle layık
bulunması halinde yörede kalıcı bir Gastronomi
Okulu kurarak istihdama ve zengin mutfak
kültürünün kayıt alınmasına katkı sağlamayı
hedefliyor:
“Aciliyetine yürekten inandığım ve çözümüne
katkı sunmak istediğim konular var: Bölgemizde
işsizlik TÜİK raporlarına göre %30 civarında. Bu
soruna 100 bin kayıt dışı Suriyeli de eklenince
sorunun çözümü için ivedilikle çalışmak
gerekiyor. Bölgenin dinamikleri içerisinde en
önemli sorun, işsizlik ve belirsizlikten ötürü
yaşanan göç. İkincisi kültür kaybı. Suriyeliler
beraberinde getirdikleri kültürü aktaracak mecra
bulamadıklarından bu zengin kültür zamanla
yok olma tehlikesi içinde. Biz her iki halkın
kültürel zenginliğini harmanlayıp birbirlerine
aktarmalarını sağlayarak onların en iyi
bildikleri yemek işini ekonomik anlamda ayakta
durabilecekleri bir iş modeli haline getirmeye
devam ettirmek istiyoruz. Bu nedenle, bölgede
bir Gastronomi Okulu kurup bunu profesyonel
eğitimlerle desteklemeyi, insanları istihdama
katmayı planlıyoruz. Yani eğer ödül bölgemize
gelirse Gastronomi Okulu’nun finansmanı ve
zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınarak
gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.”
Basque Culinary Center tarafından düzenlenen
Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’ni kazanan şef, 18
Temmuz’da Meksika’da ilan edilecek ve ödül
töreni ekim ayında İspanya’nın San Sebastian
kentinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik / MALl&MOTTO

MARDİN’DEN YUSUF GÜNEY GEÇTİ

Günümüz pop müziğinin
sempatik ismi Yusuf Güney,
17 Haziran Cumartesi günü
MovaPark Alışveriş Merkezi’nin
6. kuruluş yıl dönümüne özel
konserinde hayranlarıyla buluştu.
Sevilen şarkılarını Mardin halkı için seslendiren
Güney’in hayranları MovaPark’a akın etti. Yoğun
ilgiden oldukça memnun kalan ünlü şarkıcı,
Mardin’den mutlu ayrıldı. Bölgede büyük ses
getiren konserin organizasyonu ise Farkındalık
Stüdyosu’na aitti.
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Inside Danışmanlık tarafından yönetilen
Doğu’nun yıldızı MovaPark Alışveriş Merkezi;
kazançlı alışveriş fırsatları ve keyifli etkinlikleriyle
rakipleri arasında parlamaya devam edecek.
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Devrim AYDIN
Nefis Demet Genel Müdürü

Sunduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz?
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Nefis Demet olarak 2008 yılından beri hediyelik
meyve sektöründe faaliyet gösteriyoruz.
Müşterilerimizden gelen siparişlere göre
meyve, kek, kurabiye, truffle ve karışık demetler
hazırlıyoruz. Müşterilerimiz siparişlerini
nefisdemet.com veya mobil uygulamamız
üzerinden verebiliyorlar. Bunun dışında sipariş
sonrası takip ekranlarımızdan, 7/24 müşteri
hizmetlerimizden, WhatsApp hattımızdan,
Instagram ve Facebook sayfalarımızdan
müşterilerimize sipariş aşamalarında ve
siparişlerini verdikten sonra yardımcı oluyoruz.
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Biz bir meyve demeti hediye portalı değiliz.
Kendi ortamımızda aile ortamını sağlamayı
başaran bir şirket olarak müşterilerimizle
de aynı ortamı oluşturmayı hedefliyoruz.
Müşterilerimizin en anlamlı ve özel günlerinde
yanında olmayı amaçlıyoruz.
En çok hangi ürünler, meyveler tercih ediliyor?
En çok tercih edilen ürünler karışık ürünlerden
oluşan çikolatalı meyve, truffle, kek ve
kurabiyeden oluşan meyve demetleri oluyor. Yine
son dönemde Fresh Berries en çok tercih edilen
ürünümüz. En çok tercih edilen meyve ise çilek.
Özellikle sevgililer çilekli ürünleri en çok tercih
ediyor.

“Müşterilerimizin en anlamlı ve özel günlerinde yanlarında olmayı
amaçlıyoruz.”

Röportaj / MALl&MOTTO

Ürün çeşitliliğinizi nasıl belirliyorsunuz?
Ürünlerimizi müşterilerimizin en çok talep ettiği
meyvelere göre belirlemekteyiz. Mevsimler de
ürün çeşitliliğimizi belirleyen faktörlerde ilk
sıralarda yer alıyor. Daha sonra ustalarımız ürün
tasarımını yapıyor ve son olarak ürünü sitemizde
yayına alıyoruz.
Türkiye’nin en çok hangi bölgelerinden talep
alıyorsunuz?
Başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’den
çok talep alıyoruz.

Hediyelik meyve pazarı Türkiye’de 2008 yılından
beri faaliyet gösteriyor ve alternatif hediye
ürünlerinin başında meyve demetleri geliyor.
Rekabetin çok fazla olduğu bir sektör, yaklaşık
9-10 tane firma bulunuyor. Bu sektörde uzun
yıllar faaliyet gösteren firmalardan biriyiz. 2004
yılında büyük bir yükselişe geçen hediyelik
meyve pazarı hız kesmeden büyümeye devam
ediyor. Türkiye’de hediyelik meyve pazarı 15
milyon TL. Biz bu pazarın %67’sini kapsıyoruz.
Türkiye’de gelişen e-ticaret pazarı hediyelik
meyve pazarını da olumlu etkiledi. Aynı
zamanda sosyal medyanın da gelişmesi sektörün
büyümesini sağladı. Şuan Instagram’da 25 bini
aşkın takipçimiz var. Siparişlerimiz oradan da
gelmeye devam ediyor.
En çok hangi özel günlerde sipariş alınıyor?
Sırasıyla Sevgililer Günü - Öğretmenler Günü ve
Anneler Günü’nde en çok siparişi alıyoruz. Bu yıl
2 bin ürünü annelerimize ulaştırdık. Yine bu yıl
ki Babalar Günü’nde 750 sipariş ile babalarımızı
mutlu ettik.
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Hediyelik meyve pazarı hakkında bilgi verir
misiniz?
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GAYRİMENKULÜN BÜYÜK BULUŞMASI “RE360”TA HERKES VE HER
ŞEY BİR ARAYA GELECEK
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Avi Alkaş
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk gayrimenkul sektörü, tüm
bileşenleriyle farklılık, yenilik ve ortak
yarara odaklanmış “RE360”ta bir araya
gelmeye hazırlanıyor. Alkaş Yönetim
Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş Genel
Müdürü Yonca Aközer’in ev sahipliğinde
düzenlenecek “Gayrimenkulün En Büyük
Buluşması – RE360”, sektör tarafından
büyük bir ilgiyle karşılandı.

Basın toplantısından çıkan ortak görüş, 1.500
kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek “RE360”ın
büyük bir ihtiyacı ve beklentiyi karşılayacağı,
gayrimenkul sektöründeki tüm yapı taşları
arasında sinerji sağlayacağı, ortak akıl ile ortak
yararları ortaya çıkaracağı, ulusal ve hatta
uluslararası iş bağlantılarına zemin olacağının
yanı sıra yakın bir zamanda global bir boyuta
taşınacağı yönünde oldu.

5-6 Aralık 2017’de Four Seasons Hotel İstanbul
Bosphorus’ta gerçekleştirilecek olan “Büyük
Buluşma” öncesi düzenlenen basın toplantısına
Bakanlık ve STK’lar düzeyindeki katılım,
bu ilginin somut göstergelerinden biri oldu.
Organizasyona tam destek olan T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, basın toplantısında 3 üst
düzey isim ile temsil edilirken, T.C. Başbakanlık
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, AYD, Alp
Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi,
ÇEDBİK, GYODER, İMİB, İNDER, TDUB,
TürkSMD, TYD ve YASAD’ın da aralarında yer
aldığı STK’ların üst düzey katılımı, hem büyük
ilgiyi hem de “RE360”ın gayrimenkul sektörüne
360 derece bakış açısını net olarak ortaya koydu.

Türkiye gayrimenkul sektörünü daha
ileriye taşıyacak, sektörün kamudan özele,
yatırımcısından hizmet üretenine kadar tüm
ilgili kuruluş ve paydaşlarını Ortak Yarar
Platformu’nda bir araya getirecek ve sadece
Türkiye’de değil, dünya hedeflerine ulaşımda
kritik rol üstlenecek yenilikçi, farklı ve iddiası
yüksek bir buluşma doğuyor. Alkaş Yönetim
Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı
Avi Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca
Aközer’in ev sahipliğinde düzenlenen, mesleki
toplum kuruluşlarının desteğiyle gayrimenkul
sektörünü tüm bileşenleriyle 360 derece bakış
açısıyla bir araya getirecek “Gayrimenkulün
Büyük Buluşması “RE360”, 5-6 Aralık 2017’de

Four Seasons Hotel İstanbul Bosphorus’ta
gerçekleştirilecek. Henüz fikir aşamasındayken
bile sektörün kanaat liderlerinin büyük ilgisiyle
karşılaşan “RE360” için 15 Haziran Perşembe
günü Zorlu Center – Hacı Abdullah Restoran’da
gerçekleştirilen basın toplantısı, sektörün önde
gelen isimlerinin desteğini ortaya koydukları
büyük ve etkin bir katılımla gerçekleşti. “Büyük
Buluşma” öncesi Avi Alkaş ve Yonca Aközer
ev sahipliğindeki basın toplantısı, “RE360”a
yönelik ilginin ve yarattığı heyecanının somut bir
göstergesi oldu. “RE360”a tam destek olan T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, basın toplantısında
Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Cengiz Taylan
Baykara, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Arzu Nur Bulut,
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Şehir
Plancısı Aynur Gökalp Durna ile temsil edildi.
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı Proje Direktörü Ömer Bilge Albayrak’ın
da yer aldığı toplantıya STK’lar da büyük bir ilgi
gösterdi. Basın toplantısına Alışveriş Merkezleri
Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi
Belgü, Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul
Merkezi Akademik Direktörü Işıl Erol, Alp Alkaş
Perakende ve Gayrimenkul Merkezi Yönetici
Direktörü Tuğba Kurdoğlu, Çevre Dostu Yeşil
Binalar Derneği (ÇEDBİK) Başkanı Selçuk
Özdil, ÇEDBİK Başkan Yardımcısı Duygu Erten,
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Gökçe, İstanbul Maden İhracatçıları
Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Kahyaoğlu, İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar
Kohen, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER)
Genel Sekreteri Engin Keçeli, Türkiye Değerleme
Uzmanları Birliği (TDUB) Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Aykut Dilibal, Genel Sekreteri
Doruk Karşı, Türk Serbest Mimarlar Derneği
(TürkSMD) Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez,
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
Başkanı Oya Narin ve Yazılım Sanayicileri
Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş
katıldı. Basın toplantısından çıkan ortak görüş,
1.500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek
“RE360”ın büyük bir ihtiyacı ve beklentiyi
karşılayacağı, gayrimenkul sektöründeki tüm yapı
taşları arasında sinerji sağlayacağı, ulusal ve hatta
uluslararası iş bağlantılarına zemin olacağının
yanı sıra yakın bir zamanda global bir boyuta
taşınacağı yönünde oldu.
360 DERECE BAKIŞ AÇISIYLA PLANLANDI
Farklılık, yenilik ve ortak yarar üzerine
odaklanmış yapısı kadar sektörü tüm yapı
taşlarıyla bir araya getirmesi ve bu yönleriyle
bir ilki yaratacak olması nedeniyle “RE360”ın
sektörde yankı yaratması bekleniyor. 700’e
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“RE360”, ismi gibi sektörü tam anlamıyla 360
derece kapsayan bir içerik ile kurgulandı. Sektörel
ihtiyaçları karşılayabilmek kadar güçlü bir
geleceğin temellerini atabilmek için geliştirilen
2 günlük programda, gayrimenkul sektöründe iş
birliğine ve güçlü bir geleceğin temellerini atmaya
odaklı pek çok temel nokta esas alındı.
KANAAT LİDERLERİ VE TEDARİKÇİLER
BİR ARADA
“Gayrimenkulün Büyük Buluşması – RE360”ta
şu ana kadar 12 ana oturum ve 4 paralel
oturum planlandı. Oturumlar, kamu ve özel
sektörde farklı alanlarındaki liderlerin yanı
sıra gayrimenkul sektörüyle sinerji içinde olan
tedarikçilerle gerçekleştirilecek. Birbirinden
çarpıcı konu başlıkları, 40’ın üzerindeki
konuşmacı tarafından gerçekleştirilecek.
Oturumlarda sadece Türkiye’den isimler
değil, kendi alanında uzman olan uluslararası
isimler de yer alacak. Oturumlar sırasında artık
gayrimenkul sektörü için de yaşamsal önem
taşıyan dünyadaki hızlı değişim ve bu değişimin
gayrimenkulde yarattığı çarpıcı değişiklikler,
yeni düzenlemeler ve piyasanın beklentileriyle
gayrimenkulde ortaya çıkan yeni finansman
araçları, geleceğin rotasına yön verebilmek için
yapılması gerekenler ve uluslararası deneyimler
gibi pek çok konu tartışılacak. Ayrıca, sektör

oyuncularına esin kaynağı olacak başarı
hikâyelerinin şifreleri de yine bu oturumlar
sırasında çözülecek.
“RE360”taki en çarpıcı etkinliklerden biri ise
“Sinerjik 1 Dakika” toplantıları. Bu toplantılarda
Türkiye’nin her noktasından sektör tedarikçileri,
ürün ve hizmet verenler, gayrimenkul sektörüne
yön veren firmaların üst düzey yöneticileriyle
birebir tanışma fırsatı yakalayarak gelecekteki iş
birliklerinin ilk temellerini atabilecek.
Gayrimenkul sektörünü A’dan Z’ye tüm alt
sektörleriyle de bir araya getiren ve sektöre
dair her şeyin yer alacağı “RE360”ta ayrıca bu
buluşmaya özel, günümüz tüketici tercih ve
eğilimlerini odağa alan gayrimenkulde tüketici
trendleri araştırması ile sektöre ışık tutulacak.
Sektör yöneticilerinin bilgi edinmelerini
sağlamasının yanında yorumlama ve karar
vermeleri konusunda da yol gösterecek.
“RE360”taki sonuç almaya odaklı çarpıcı
etkinliklerden bir diğeri ise, gayrimenkul
sektörünün liderlerini pek çok temayla bir araya
getirecek özel öğle yemekleri.
AVİ ALKAŞ: “TEMELLERİ SAĞLAM BİR
GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye
Ülke Başkanı Avi Alkaş, konuşmasına öncelikle,
henüz fikir aşamasında bile farklılık, yenilikçilik,
yararlılık, ulusal ve uluslararası platformda
markalaşma gibi çok yönlü yapısıyla büyük bir
heyecan yaratan “RE360”ın, ayrıca sektörün
tüm yapı taşlarını aynı platformda buluşturacak
olması açısından da büyük bir ilgi gördüğünü
vurguladı. Avi Alkaş, “RE360” ile oluşturulacak
Ortak Yarar Platformu’nun yaratacağı Ortak Akıl
ile ve buradan doğacak sinerjiyle gayrimenkul
sektörünün hem ulusal hem de uluslararası
arenadaki katma değerinin daha da artacağına
inandıklarını açıkladı. “RE360”ın sektörün
geleceğe, tüm yapı taşları arasında sinerji kurup
sürdürülebilir bir büyüme ile taşınması kadar;
tüm dünyada gayrimenkul alanında bir marka
olarak anılabilmesi için de önem taşıdığına
sadece kendilerinin değil, tüm sektörün
inandığını vurgulayan Avi Alkaş, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Biz, temelleri sağlam bir geleceği hep birlikte
inşa edeceğimize inanarak bu yola çıktık. Bu
yolla Türkiye’nin en önemli lokomotif ekonomik
güçlerinden biri olan gayrimenkul sektörünü
belki de 1 numaralı güç haline getireceğiz.
Sektörün tüm yapı taşlarını bir araya getirecek
bu atılımın gelecekle sektör arasında kurulmuş
sağlam bir köprü olacağına inancımız tam.”

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü

YONCA AKÖZER: “TEMELLERİ MIPIM
SOHBETLERİNDE ATILDI, ÜZERİNDE 1
YILDIR İNCE İNCE ÇALIŞIYORUZ”
Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise
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yakın gayrimenkul yatırımcısı, gayrimenkul
geliştiricisi ve tüm alt sektörleriyle 1.500 kişinin
bir araya geleceği “RE360”, 2 gün boyunca
sektörün gündemini meşgul edecek. “RE360”ta
sektörün gündeminde yer alan konular kadar,
sürdürülebilir bir büyüme modeli ve dünyada
markalaşma iddiasını taşıyan konu başlıkları,
Türkiye ve dünyada kendi alanının kanaat
liderleri olarak nitelendirilen konuşmacıları,
ulusal ve hatta uluslararası platformlarda iş
birliğine dayalı yapısıyla da dikkat çekiyor.
“RE360”ın, 5-6 Aralık 2017’de Four Seasons Hotel
İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirileceği 2 gün
boyunca sektörün ana gündem maddesi haline
geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Gayrimenkul
yatırımcısı ve geliştiricisinden tedarikçiye,
mimarlardan gayrimenkul fonları ve bankalara,
kamu kuruluşlarından danışman ve bilişim
teknolojicilerine kadar 1.500 kişiyi bir araya
getirecek platformun yankı yaratacak oturumları
kadar sektöre yön veren firmaların üst düzey
yöneticileriyle hızlı iş bağlantılarını sağlayacak
bire bir toplantıları ve araştırma sonuçlarıyla da
büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Gayrimenkul
sektörünün, kamu ve STK’ların beklenti
ve ihtiyaçlarından yola çıkarak, tüm sektör
paydaşlarını bir araya getirerek içerik, network
ve vizyon geliştireceğine kesin gözüyle bakılan
bu platformun uluslararası boyuta taşınması
hedefleniyor.
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geçen gün değişen yaşam koşullarına uyarak
gelişmekte ve daha da önem kazanmaktadır.
Sektörün sürdürülebilir olması, değişen ve gelişen
dünya örneklerine rekabet oluşturacak donanıma
sahip olması, akademik verilerle de desteklenmesi
açısından farklı platformları bir arayan getiren
‘RE360’ gibi organizasyonlar sektörün can
damarıdır. Özyeğin Üniversitesi çatısı altında
kurulan Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul
Merkezi olarak bu sektörün gelişmesine katkı
sağlayacağına inandığımız RE360 oluşumu ile
ortak akıl üretmenin önemine inanıyoruz ve
RE360’ın vizyonunu destekliyoruz.”
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SELÇUK ÖZDİL: “RE360’IN YÜKSEK
VERİMLİ, KONFORLU VE SAĞLIKLI BİR
ÇEVRE İÇİN PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRECEĞİNE İNANIYORUZ”
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“RE360”ın temellerinin, sektörde herkesi ve her
şeyi kapsayacak bir buluşmanın beklentisiyle
atıldığını belirterek, büyük bir ilgi ve heyecan
dalgası yaratan bu organizasyon hakkında
şöyle konuştu: “Herkes ve her şey diyerek
yola çıktık. Sektöre dair her şeyi kapsayacak,
sektörde konuşmak, tanışmak, iş birliği yapmak
için herkesi bir araya getirecek bir buluşmanın
hazırlığı içindeyiz. Yaptığımız sohbetlerde
sektör oyuncularının 360 derece bir anlayışla bir
araya gelmek istediklerini biliyorduk. Bu ortak
platformu kurgulamak ve bu büyük buluşmayı
gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz. Yaklaşık
1 yıldır ince ince üzerinde çalıştığımız, sektör
paydaşlarının görüşlerini alarak ilmek ilmek
işlediğimiz bu buluşma, sektörün gündemindeki
konuları ele alacak. Damga vuracak 2 gün
derken, sektörün meselelerini ele aldığı, kritik
gelişmeleri yorumladığı ve yeni döneme dair
değerlendirmelerde bulunduğu oturumlar
üzerine çalıştığımızı söylemek isterim. Bizi
heyecanlandıran bu konferansta hedefimiz;
gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını
bir araya getirerek sinerji yaratmaktır. Ofis,
konut, sağlık yatırımları, ulaşım ve turizm
yatırımlarının yanı sıra bu sektöre ürün ve hizmet
veren firmaların ve kamu katılımıyla vizyon
geliştirici, sektörü yakınlaştırıcı ve daha sonra
uluslararası boyuta taşıyacağımız bir konferans
hedefliyoruz. Gayrimenkulde yeni finansman
araçları gibi güncel ve can alıcı konular, güçlü
marka yaratmak sektör oyuncularına pazarlama
stratejilerini oluştururken ilham alacakları
örnekler sunan vizyon oturumları, dünyadaki
hızlı değişim, bu değişimin yaşama etkilerinin
ele alındığı ‘Trendler’ oturumu işinin merkezine
‘insanı anlamayı’ koyan sektör oyuncularına
farklı bakış kazandıracak araştırma sunumları
ile zengin bir içerik, 360 derece bakış ile

gayrimenkule dair her şey ve herkesi bir araya
getirecek ‘RE360 Buluşması’nı sizlere anlattığımız
bugün, burada olmanız, heyecanımızı
paylaşmanız bizler için çok değerli. Gücümüze
güç katıyorsunuz.”
HULUSİ BELGÜ: “VİZYON AÇACAK, İŞ
ORTAKLIKLARINA ZEMİN OLACAK
RE360’IN GLOBELLEŞECEĞİNE İNANCIMIZ
TAM”
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD)
Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, 53.5
milyar dolarlık yatırım değerine sahip olan
AVM sektörünün temsilcisi olarak, Türkiye’de
gayrimenkul sektörünün tüm bileşenlerini 360
derece mottosuyla bir araya getiren “RE360
Buluşması”nın bir parçası olmaktan mutluluk
duyduklarının altını çizdi. Belgü, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ülke ekonomimizin lokomotif
sektörlerinden AVM ve ticari gayrimenkul
yatırımlarının da yer alacağı bu buluşma,
sektörün hedeflerine ışık tutarak vizyon
açacak ve iş ortaklıklarına zemin hazırlayacak.
İstanbul’un ev sahipliği yapacağı bu büyük
buluşmanın, ileriki yıllarda uluslararası
ziyaretçilerin de katılım gösterdiği global bir
organizasyon olacağına inanıyoruz.”
IŞIL EROL: “RE360 İLE ORTAK AKIL
ÜRETMENİN ÖNEMİNE İNANIYOR VE BU
VİZYONU DESTEKLİYORUZ”
Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi
Akademik Direktörü Işıl Erol, sektörün
gelişimine katkı sağlayacağına inandıkları
RE360 ile ortak akıl üretmenin altını çizerek, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Dünyada ve Türkiye’de
büyük ivme kazanan gayrimenkul sektörü, her

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)
Başkanı Selçuk Özdil, “RE360”ın vizyonları
doğrultusunda iş birliği geliştirmeye fırsat
tanıyacağını belirterek, sözlerini şöyle
sürdürdü: “ÇEDBİK’in vizyonu mevcut yapı
ve yerleşimlerin sürdürülebilirlik ilkelerine
uygun olarak dönüştürüldüğü, yüksek verimli,
konforlu ve sağlıklı bir yapılı çevre için tasarım
ve uygulamalar yapılan bir Türkiye’dir. ÇEDBİK
bunun için ulusal düzeyde, çevre dostu bina
sertifika sistemi geliştirme yönünde çalışan
ve bu sistemin yasal mevzuata geçmesi için
faaliyet gösteren bir dernektir. Gayrimenkul
sektöründeki paydaşlarımızla iş birliği içerisinde
gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz çalışmalarımız
adına derneğimiz için önemli bir platform
yaratacağına inandığımız ‘RE360’ı desteklemekten
heyecan duyduğumuzu belirtmek isteriz.”
ALİ KAHYAOĞLU: “İŞ BİRLİKLERİNİ
GÜÇLENDİRMEK VE YOL HARİTASINI
BELİRLEYEBİLMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT”
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, “RE360
Buluşması”nı gayrimenkul sektörünün tüm
paydaşları ile iş birliklerini güçlendirmek için
iyi bir fırsat olarak gördüklerinin altını çizerek,
“Bu platformu, sektörün meselelerini istişare
etmesi ve daha fazla katma değer üretmek için yol
haritası belirlemeye imkân vermesinden dolayı
önemsiyoruz.” dedi. Kahyaoğlu’nun dikkat çektiği
bir diğer konu ise, Türk doğal taşlarını ve sektörü
tanıtmak için İMİB olarak gerçekleştirdikleri
çalışmalar oldu. 2017 yılını “Dünya Türk Doğal
Taşları Yılı” ilan ettiklerini anımsatan Kahyaoğlu,
şöyle konuştu: “Bu kapsamda sene başından beri
AR-GE’den tasarıma, inovasyondan modaya
kadar her alanda çalışmalarımızı yürüttük.
Nihai hedefimiz, tasarım, inovasyon ve yeni
teknolojileri kullanarak ‘yükte ağır, pahada
hafif ’ şeklinde nitelenen doğal taşı ‘yükte hafif,
pahada ağır’ hale dönüştürmek ve tüm dünyaya
tanıtmaktır. Çalışmaya ve üretmeye devam
edeceğiz.”
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hızla büyüyerek, ekonomiye önemli katkılar
sağlamaktadır. Günümüz teknoloji çağının
getirileriyle birlikte farklı tasarım, üretim ve inşa
yöntemleri uygulanmakta, böylece gayrimenkul
sektörü değer kazanmaktadır. Bu büyüme ile eş
zamanlı olarak mimarlık hizmetinin niteliğinin
ve değerinin de artmasını sağlamak gereklidir.
Nitelikli ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak
adına tasarımın önem kazandığı, mimarlık
mesleğinin gerekliliklerini ve değerlerini ortaya
çıkaracak bir model ile projelerin üretilmesi
önemlidir. Bu kapsamda, TürkSMD olarak
gayrimenkul sektörünün tüm paydaşları ile bir
araya gelinen iş birliği ortam ve platformlarını
çok önemsemekteyiz.”
OYA NARİN: “TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ
GELİŞMELERE DE DEĞİNEREK BİRLİKTE
ORTAK FAYDALAR SAĞLAYACAĞIMIZ BİR
ORTAM OLACAK”

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörün tüm
paydaşlarını bir araya getiren organizasyonları
sektör içindeki paylaşımlar açısından son derece
önemsediklerini, bu kapsamda “RE360”ın da
çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade
etti. Durbakayım, şöyle konuştu: “RE360
Buluşması’na olan desteklerini çağdaş bilgi
ve son teknolojiyi kullanan uluslararası
standart ve meslek ahlakını benimsemiş, inşaat
müteahhitliğini meslek edinmiş girişimcilerin
kurduğu İNDER, kuruluşundan bu yana
ülkemizde en etkin sivil toplum örgütlerinden
biri olmuştur. Derneğimizin kuruluşundan
bu yana verdiği hizmet kalitesini arttırmak
ve sektörümüzü hak ettiği değere ulaştırmak
istemekteyiz. Ayrıca, sektörün tüm paydaşlarını
bir araya getiren organizasyonları sektör içindeki
paylaşımlar açısından çok önemsiyoruz ve
destekliyoruz.”
DORUK KARŞI: “ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
VE SONUÇLARA ODAKLI YAPISIYLA
SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİREN RE360’IN
BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUZ”
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (İMİB)
Genel Sekreteri Doruk Karşı, sektörel çözüm
önerileri ve sonuçlara odaklanan temasıyla
gayrimenkul sektörünü bir araya getiren
“RE360”ın bir parçası olmaktan mutluluk
duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık

mevzuatı ile uygulama alanı bulan, konut
finansmanı sisteminin önemli bir parçasını
oluşturan gayrimenkul değerleme faaliyeti;
kentsel dönüşüm, imar hakkı transferi,
halka açık şirketlere yönelik değerlemeler,
gayrimenkul sertifikaları gibi gayrimenkul
ile ilintili mevzuatlarda hızla yerini almakta,
ticari yaşamın ayrılmaz bir parçasını
oluşturmaktadır. TDUB, gayrimenkul
değerleme faaliyeti gerçekleştiren değerleme
uzmanları ve değerleme kuruluşlarının üst
kuruluşu niteliğinde, kanunla kurulmuş
kamu meslek birliğidir. TDUB, gayrimenkul
değerleme sektörünün düzenleyici kuruluşu
olarak, ülkemizde gerçekleştirilecek değerleme
faaliyetine yönelik uluslararası değerleme
standartlarını yayımlamakta, meslek
kuralları getirmekte, değerleme faaliyetlerini
denetlemektedir. Türkiye gayrimenkul
sektörünü bir araya getirerek önemli sektörel
çözüm önerileri ve sonuçlara ulaşılacağına
inandığımız bu organizasyonun bir parçası
olarak organizasyonu destekleyen kurumlar
arasında yer alacak olmaktan mutluluk
duyuyoruz.”
AYTEK İTEZ: “MİMARLARIN VE
GAYRİMENKULCÜLERİN SİNERJİ İÇİNDE
OLMASI AÇISINDAN ÖNEMİ BÜYÜK”
Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD)
Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez, mimarların
gayrimenkul sektörü ile sinerji içinde
olmalarının taşıdığı öneme dikkat çekerek,
her iki meslek grubunu bir araya getirecek
platformların bu açıdan son derece büyük
bir öneme sahip olduğunu söyledi. İtez, şöyle
konuştu: “Gayrimenkul sektörü son yıllarda

DOĞAN UFUK GÜNEŞ: “TEKNOLOJİ
VE YAZILIM YAŞAM MEKÂNLARINI
DEĞİŞTİRİRKEN, TÜM HİZMET
VERENLERİN BİR ARAYA GELMESİ
ÖNEMLİ”
Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk
Güneş, yazılım ve teknolojinin artık gayrimenkul
sektörüyle birebir ilişki içinde olduğuna dikkat
çekerek, bu açıdan “RE360”ın sektöre tüm
hizmet verenleri bir araya getirmesinin son
derece önemli olduğunu söyledi. Güneş, şu
açıklamayı yaptı: “Teknoloji - yazılımlar hayatın
tüm alanlarını etkilediği gibi yaşam mekânlarını
da etkilemekte ve değişime uğratmaktadır.
Günümüzde artan ve gelişen şehir nüfuslarının
enerji, çevre, ulaşım gibi kaynaklarının daha
verimli ve kontrol edilebilir düzeyde kullanımı
için teknoloji önemli bir rol oynamaktadır.
Yazılımların ve teknolojinin sayesinde akıllı
şehirler ve akıllı binalar hayatımızı kolaylaştırıyor.
Gayrimenkul sektöründe gelişen teknoloji
kaynaklarıyla sektöre hizmet verebilmek çok
önemli. YASAD olarak gayrimenkul sektörünün
tüm hizmet verenlerini bir araya getirecek RE360
Gayrimenkul Buluşması’na verdiğimiz desteği
önemsiyoruz.”
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NAZMİ DURBAKAYIM: “SEKTÖRÜN TÜM
PAYDAŞLARINI BİR ARAYA GETİREN
ORGANİZASYONLARI ÇOK ÖNEMSİYOR
VE DESTEKLİYORUZ”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
Başkanı Oya Narin, ortak faydalar sağlayacağına
inandıkları “RE360” için şu değerlendirmelerde
bulundu: “Turizm sektörünün temsilcisi
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği adına
gayrimenkulün önemli yapı taşlarından biri
olarak ‘RE360 Buluşması’nın önemli bir
parçası olduğumuza inanıyoruz. Ülkemizin
turizm sektörünü daha ileriye taşımak için, bu
organizasyonda en ön sıralarda yer almaktan
mutluluk duyuyoruz. Eminim ki, sektörün
önemli paydaşlarını bir araya getirecek bu
buluşma, turizm sektöründeki gelişmelere
değinerek, birlikte ortak faydalar sağlayacağımız
bir ortam haline gelecektir.”

61

MALl&MOTTO / Haberler

AVM’lerde Z Kuşağı Dönemi

“Alışverişin mARKA Bahçesi” ve “A’dan Z’ye Alışveriş Merkezi Yönetimi Sırları” kitaplarının yazarı, PerAVM
Kiralama ve Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü Engin Yıldırım, Z kuşağının perakende sektörüne
etkilerini anlattı.
Yeni nesiller dünya genelinde X, Y ve Z
kuşakları olarak adlandırılıyor. X Kuşağı 19651979 arası doğanlar, Y Kuşağı 1980-1999 arası
doğanlar, Z Kuşağı ise 2000 yılı ve sonrasında
doğanlardır. Mobil teknoloji, internet,
online alışveriş, sosyal medya, dijital nesil
gibi kavramlarla birlikte anılan bu kuşaklar;

niteliklerine, davranış tarzlarına ve alışveriş
alışkanlıklarına göre modern pazarlamanın ve
e-ticaret sektörünün de odak noktası olmuş
durumdalar.

henüz yeni yeni alışveriş dünyasına adım
atıyor olsa da, onların tüketim alışkanlıkları
ve beğenileri yakın gelecekte pazarlamanın
kurallarını yeniden belirleyecek.

AVM’lerin geleceği açısından Z kuşağının iyi
okunması gerektiğine inanıyorum. Z kuşağı

Z Kuşağı (2000 yılı ve sonrasında doğanlar)
Z kuşağı, 2000 yılı ve sonrası doğanları
kapsıyor. En büyüğü 17 yaşında. Diğer
nesillerden farklı olarak, bu kuşak ileri
teknoloji çocuklarından oluşuyor. İnternet
ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyorlar,
hatta bu konuda uzmanlar. Okuma yazma
öğrenmeden bilgisayar, tablet ve akıllı
telefon kullanmaya başlayan Z kuşağının
sosyalleştikleri ve iletişim kurdukları tek alan
internet. Ellerinden tablet ve telefon düşmüyor,
aileye soru sormak yerine Google’ı dinliyor,
fiziksel ve gerçek oyunlar yerine aileleri izin
verdiği sürece online oyun oynuyor ve her şeyi
çok hızlı tüketiyorlar.
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Son yıllarda eline satın alma gücü geçen
Z kuşağının, her şeyi online olarak satın
alma istek ve tercihleri ağır basıyor. Sokakta
saklambaç oynamanın tarihe karıştığı,
büyük oranda tabletlerle sosyalleşen bir
nesilden bahsediyoruz. Bu kuşak, zaten içine
doğmuş olduğu teknolojinin hızına çok
kolay adapte olabiliyor. Z kuşağının %80’i
alışveriş yapmadan önce fiyat araştırması
ve karşılaştırma yapmayı önemsiyor. Mobil
cihazlarından çeşitli uygulamalar aracılığıyla
kampanyalar ve indirimleri takip ediyor.
Onlar için teknoloji her yerde, kesintisiz ve
hızlı olmalı. Web siteniz, mobil uygulamanız,
sunduğunuz alışveriş deneyimi, tıpkı hayatın
kendisi gibi akıcı olmalı.
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Z kuşağı, kime ne iyi geliyorsa, işlerine
ne yarıyorsa onu istiyor. Marka sadakati
yüksek değil ama marka sevgisini şimdiden
aşılamak gerekiyor. Onların kahramanları ve
bilinçaltındaki ilk tercihleri olmak önemli. Z
kuşağı üyelerinin yarısından fazlası kendilerini
“indirim avcısı” olarak tanımlıyor. Yine yarıdan
fazlası (%57), bir alışveriş yapmadan önce
araştırmasını yapıyor. Bu sebeple, eksiksiz ürün
bilgilerinin yanında, satın alma rehberleri,
kategori tanıtım videoları gibi içeriklerle
zenginleşmiş e-ticaret sitelerinin Z kuşağına
ulaşma şansı daha yüksek.
Engin Yıldırım
PerAVM Kiralama ve Yönetim Danışmanlık Genel Müdürü

Z kuşağındakiler için internette satışta olan
her şey satın alınabilir. Tüm ihtiyaçları için
e-ticarete başvurmaktan çekinmiyorlar. Bu
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üzerine üretilsin, hızlıca tedarik edilsin ve bir
an evvel elinde olsun istiyorlar. Z kuşağına ayak
uydurmak için öncü adımları atan firmalar,
sadece pazardan pay kapmakla kalmayacak,
ayrıca pazarın büyümesinde de etkin rol
oynayacak.
Ödemeler sistemine her kuşak kendi damgasını
vuruyor. Kontrollü bütçe prensibiyle yaşayan
Y kuşağı banka kartlarını büyütürken, 2000
ve sonrası yıllarda dijitalle doğan Z kuşağının
mobil ve temassız ödemeyi hızlandırması
bekleniyor. Git gide gençleşen nüfusun da
etkisiyle, ekolojik anlamda daha verimli bir
dünya hayal eder hale geliyoruz. Özellikle Y ve
Z kuşakları, daha doğal olanı, daha iyi şartlarda
üreten markaları tercih ediyor.
Z kuşağı, satın aldıkları fiziksel üründen
çok o ürünü alırken yaşadıkları deneyimin
önemli olduğunu düşünüyor. Geleceğin
hedef kitlesi olarak adlandırılan Z kuşağı,
alışverişte yaşadığı deneyimi ailelerine anlatıp,
Instagram’dan post olarak paylaşmak istiyor,

bu nedenle perakende sektörünün değişmesi
kaçınılmaz.
X kuşağının deneyimli yöneticileri ve Y
kuşağının genç profesyonellerinden sonra “Z
kuşağı” da iş hayatına atılıyor. Diğer kuşaklardan
farklı beklentilere ve öğrenme biçimlerine sahip
olan bu yeni kuşak, dijital süreçlere de son derece
hâkim olmalarıyla şirketleri dönüştürmeye
hazırlanıyor.
Bu yazıda daha çok Z kuşağını tanımaya çalıştık,
başka bir yazımda da Z kuşağına göre AVM
yönetimi, kiralama ve reklam&pazarlama
faaliyetleri hakkındaki öngörülerimi yazacağım.
Son Söz: Tecrübe yaşanarak elde edilir.
Kişiye özel yönleri de vardır ve çok yönlü bir
kazanımdır. Z kuşağı internetsiz bir hayatı
bilmiyor, akıllı telefonlarla büyüdüler, tabletle
uyuyorlar. Ama bunların hiçbiri tecrübenin
yerine geçemiyor.
Bir ekipte tecrübeli yöneticinin liderliğinde her
kuşaktan insana ihtiyaç var!
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nedenle de alışveriş sepetlerinin büyüklüğü
normalin birkaç katına ulaşabiliyor. Z kuşağı
için markette kocaman sepetle, kasa sırası
beklemek ne kadar sıkıcı değil mi? Tüm
alışverişlerin 10 dakikada şipşak internet
üzerinden halledilmesi daha yaygın bir
hal aldığında (yani Z kuşağı etkin olarak
perakende dünyasını ele geçirdiğinde) alışveriş
deneyimine, perakendeciliğe, mağazacılığa dair
tüm ezberler tamamen bozulmuş olacak ve en
önemlisi alışverişçi alışkanlığı değişecek.
Perakendeciler de Z kuşağının pazara
girmesiyle birlikte alışverişçilerin yaşadığı
evrime ayak uydurmak için pek çok yeniliğe
gidiyor. Pek çok marka kendi e-ticaret
sitelerini daha da geliştirerek Z kuşağının
dikkatini çekecek atılımlar yapıyor. Kendi
web siteleri üzerinden direkt satış yaptıkları
gibi, çoklu kategori ticaret yapan sitelere de
“avantajlı” ürün veriyor. Yeni nesil tüketicileri
bu mecralarda “yakalamak” ve alışverişçi
deneyimini “maksimize” etmek adına, kişiye
özel tasarıma kadar götürüyor. Çünkü yeni
nesil tüketiciler kendilerine özel olsun, talep
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Oleg Cassini’nin 2020 hedefi Türkiye’de 50 mağaza
Türkiye’de büyümesine hız veren Oleg Cassini, 2017’nin ilk yarısında açtığı 6 yeni mağazası ile 17 noktaya
ulaştı. Bu yıl %70 büyümeyi planlayan Amerikan markasının orta vadeli hedefi ise 2020’de 50 noktada
olmak. Oleg Cassini CEO’su Jeff Zelenko, Türkiye ve bölgedeki yatırım planlarını paylaştı.
Türkiye’deki gelinlik ve abiye pazarına 2010
yılında giriş yapan yarım asırlık Amerikan
markası Oleg Cassini, ülkenin potansiyellerine
yönelik çizdiği yol haritası sayesinde kısa süre
içerisinde ismini duyurdu. Bu yılbaşı itibarıyla
büyümesine hız veren firma, ilk 6 ayda yaptığı
6 yeni açılışla, toplam 17 mağazaya ulaştı.
Oleg Cassini CEO’su Jeff Zelenko’nun verdiği
bilgiye göre, Oleg Cassini’nin hedefi yıl sonunda
Türkiye’nin en az 20 noktasında olmak ve %70
büyümek.
Oleg Cassini 2017 süresince Türkiye’de toplam
5,5 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.
Yıl sonunda çalışan sayısı 350’yi geçecek. 2018
itibarıyla her yıl 10’ar mağaza açmak isteyen
şirketin 2020 hedefi ise 50 mağazaya ulaşmak.
Hedef yılda 120 binden fazla parça satmak

Gelinlik tedarikinin %25’i iç pazardan

Marka bilinirliği %68’e çıktı

Bugün İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun,
İzmit, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya’da
mağazaları bulunan Oleg Cassini’nin hedefi
Anadolu’daki mağazalarının sayısını artırmanın
yanı sıra mevcut mağaza başına satışı da
yükseltmek. Zelenko bu alandaki hedeflerini,
“Hızla olgunlaşan ve pazardaki yerini giderek
sağlamlaştıran bir marka olmamız, fiyat
aralıklarımızın genişlemesi ve agresif pazarlama
çalışmalarımız sayesinde satışlarımızın da
artmasını bekliyoruz” sözleriyle ifade etti.

Farklı ülkelerde üretim tesisleri bulunan Oleg
Cassini, Türkiye’de sattığı gelinliklerin %25’ini
abiyelerin ise %40’ını iç pazardan tedarik ediyor.
Jeff Zelenko, Türkiye’de üretim yapmaya da sıcak
baktıklarını ve gelecekte mevcut tedarikçileriyle
birlikte yatırım yapma kararı alabileceklerini
belirtiyor.

Oleg Cassini’nin başarısının ardında yatan
sebeplere yönelik konuşan Jeff Zelenko,
Türkiye’ye yeni bir konsept tanıttıklarının
altını çiziyor: “Türkiye’deki gelin adaylarının
alışkanlığı gelinliklerini terziye diktirmek.
Ancak biz Türkiye’de yepyeni bir konsept
tanıttık. Stok sistemiyle çalıştığımız için gelin
adayları mağazaya geldiğinde beğendiği
gelinliğini anında alabiliyor veya gerekiyorsa
tadilat süreci başlıyor. Böylece, gelinliği alması
için aylarca beklemesine gerek olmuyor. Şık
tasarımların yanı sıra, kaliteyi erişilebilir
fiyatlarla ve en pratik şekilde sunmamız
nedeniyle Türk kadınlarının kalbini kazandık. 2
- 3 sene önce marka bilinirliğimiz %24’ken, bu
rakam bugün %68’e çıktı.”
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Zelenko’nun öngörüsü ise şu şekilde: “Bu yıl 7 bin
gelinlik, 20 – 25 bin kadar da abiye satacağımızı
öngörüyoruz. 2020’de gelinlikte 20 – 25 bin,
abiyede ise 100 bini aşmayı umuyoruz.”
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Ortadoğu’ya Türkiye’den açılacak
Oleg Cassini’nin Türkiye operasyonu, gelecek yılın
sonlarına doğru Ortadoğu bölgesinde franchise
vermeye başlayacak. Türkiye’nin global hedefleri
doğrultusunda önemli bir nokta olduğunun altını
çizen Zelenko, “Türkiye’den sonraki rotamız Kuzey
Afrika, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu olacak” diyor.
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Tepe Nautılus AVM’de görev değişimleri
Rahat ulaşımı ve birbirinden özel etkinlikleriyle ziyaretçilerine keyifli
bir alışveriş deneyimi sunan Tepe Nautilus AVM’nin yeni müdürü
deneyimli isim, Mert Sakaklı oldu. Mart 2016’dan bu yana AVM
müdürlüğü görevini yürüten Deniz Bozan ise Tepe Emlak Varlık
Yönetimi Direktörlüğüne atandı. Tepe Nautilus’un yeni kurumsal
iletişim yöneticisi ise Kübra Ekler oldu.
Yaklaşık 1,5 yıldır Tepe Nautilus AVM
Müdürlüğü’nü yürüten ve görevine Tepe Emlak
Varlık Yönetimi Direktörü olarak devam edecek
olan Deniz Bozan’dan bayrağı devralan Mert
Sakaklı haziran ayı itibarıyla yeni görevine
başladı.
Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat
bölümünde tamamlayan Mert Sakaklı,
profesyonel iş yaşamına 1996 yılında başladı. 20
yıllık iş yaşamı süresince perakende sektörünün;
sinema, tekstil ve mobilya alanlarında bölge
müdürlüğü, iş geliştirme müdürlüğü ve Türkiye
satış müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1974
doğumlu ve evli olan Sakaklı son olarak alışveriş
merkezi kiralaması ve yönetimi Bilfinger Real
Estate Türkiye tarafından gerçekleşen Diyarbakır
Ceylan Karavil Park’ın AVM Müdürlüğü görevini
yürütüyordu.
AVM’nin kurumsal iletişiminden ise artık Kübra
Ekler sorumlu. Daha önce Başyazıcı Grubu,
Multi Turkey – Forum Alışveriş Merkezleri
ve Ayaydın – Miroglio gruplarında pazarlama
müdürlüğü ve marka yöneticiliği görevlerini
yürüten Ekler, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji
bölümü mezunu ve İngilizce – Fransızca biliyor.

Mert Sakaklı
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Kübra Ekler

Deniz Bozan
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EMPORIO ARMANI 2017 İLKBAHAR/YAZ KADIN KOLEKSİYONU:

Stil Sahibi Ve Konforlu
Emporio Armani’nin kendi doğasına
uygun bir kontrast oyununu anlattığı, tek
biçimliliği hatırlatan 2017 İlkbahar/Yaz Kadın
Koleksiyonu, özen ve stilin en rafine halini bir
arada sunuyor.
Hafiflik algısının hakimiyetindeki markanın tasarımları, birbirine
zıt konseptlerin ve renklerin hikayesini ustaca yorumluyor.
Doğanın yalın kontrastlarını koleksiyonun her bir parçasına
entegre eden marka, kumaş seçimleriyle de beklentinin üzerine
çıkıyor.
Rahatlığından Vazgeçmeyenlere
Emporio Armani stilinin belirgin özellikleri arasında yer alan
vücudu özgür bırakan, dökümlü tasarımlar koleksiyonda geniş
bir yer kaplıyor.
Tasarımlardaki göze çarpan akıcılık şehir koleksiyonunun bir
özelliği haline geliyor.
Dökümlü ve bol pantolonlar, bluzlar, uzun ve tiril tiril elbiseler
sofistike görünümü desteklerken Emporio Armani kadınının
vazgeçilmezi olan seyahat rahatlığını da beraberinde getiriyor.
Baskılar Ön Planda
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Koleksiyon, göze çarpan ve uzak kültürlerin atmosferlerini
ve estetiklerini yakalayan bir baskı ve desen kümesiyle kişilik
kazanıyor: Şık yelpazeler ve hortumuyla karşısındakini
selamlayan ve Hindistan’ı çağrıştıran fil motifleri; pantolonlar,
ceketler ve elbiselerde görülebiliyor. Aynı baskılar, pilise
kumaşı üzerindeki 3 boyutlu efektlerde, dikişler, tığlar ve süsler
üzerindeki jakarlarla dolu aksesuarlar üzerinde de karşımıza
çıkıyor.
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GUCCI’DEN SES GETİRECEK YENİ PROJE
Angelica Hicks’in sıra dışı yaratıcı yaklaşımından
ve alaycı üslubundan etkilenen Kreatif Direktör
Alessandro Michele şimdiyse Hicks’in birkaç
çizimini seçerek sınırlı sayıda bir tişört
koleksiyonuna imza attı. Lansmanı 25 Mayıs’ta
yapılan koleksiyon ABD ve Avrupa’da özel olarak
Gucci.com’dan satış sunuldu. Koleksiyonda her
birinden 100’er adet üretilmiş 11 farklı tişört
tasarımı yer alıyor; yani koleksiyonun dünya
çapında toplam 1100 parçası mevcut bulunuyor.
Sanat baskısına benzer şekilde, koleksiyondaki
her tişört özel bir etiketle numaralandırılmış
bulunuyor (örneğin 1/100).
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Unisex özellik taşıyan tişörtlerin 11 farklı tarzı
da eski tip metal bir kutuyla ambalajlanıyor;
kutunun üzerindeyse tişörtteki çizimin aynısı
yer alıyor. Her tişört renkli peçeteyle sarılıyor ve
sert bir mukavva parçası etrafında, geleneksel
gömlek paketleme usulüyle katlanıyor. Fakat
bu özel koleksiyonda mevcut olan bütün
baskıların bıçak izi minyatürlerini içeren bu
mukavvalar, müşteriler tarafından dekorasyon
amaçlı kullanılabilecek. Paketleme, koleksiyonun
kendine has doğasını açıklayan ve müşterileri
#guccigeeks projesine katılarak markayla
bağ kurmaya teşvik eden yazılı bir kartla
tamamlanıyor.
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New York’ta Colossal Media, Milano’da da
Avrupa’nın yurt dışı reklamcılığındaki lideri
Urban Vision’ın yürüttüğü projede, tasarımlar
elle çizilmiş açık hava reklamcılığının neredeyse
unutulmuş sanat biçimini, güzelliğini ve
eşsizliğini ifade ediyor.
Projenin etkinliğini arttırmak için, Angelica
Hicks’in hazırladığı bir Snapchat filtresi
New York City’deki sanat çalışmasının
civarında kullanılabilir olacak. Ayrıca, Gucci
App’i kullanarak Gucci Art Wall ve Gucci
mağazalarında mevcut Angelica Hicks’in
tasarımlarının yer aldığı kartpostalları görmek,
çizimlerin animasyonlarını görüntülemek de
mümkün olacak.
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Gucci ve Angelica Hicks'in iş birliği tişört
sınırlarını aşarak, Milano ve New York
duvarlarına da sıçradı. Gucci şubat ayında, New
York City’nin Soho mahallesindeki Lafayette
Sokağı’nda yer alan, üzerinde San Franciscolu
sanatçı Jayde Fish’in çiziminin bulunduğu 760
metrekarelik Art Wall’unun açılışını yapmıştı.
Gucci Art Wall projesi, Angelica Hicks’in iki
tasarımıyla genişledi. Tasarımlardan biri ilk
Art Wall’un bulunduğu, Manhattan’daki yerde,
diğeriyse eş zamanlı olarak Milano’nun Largo
la Foppa’sında, hareketli yaya bölgesi Corso
Garibaldi’deki bir duvarda sergileniyor. Bu
176 metrekarelik duvar çizimi 2 ay boyunca
gösterilecek ve değişmeye devam ederek yıl
sonuna kadar özel sanat projelerini sergileyecek.
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HARVEY NICHOLS İLE

Işıltılı Bir Yaz

Harvey Nichols, 2017 İlkbahar/Yaz modasına yön veren markalarıyla yazın cıvıl cıvıl, romantik ve renkli
havasını gardırobunuza taşıyor.

Dünyaca ünlü markaların 2017 İlkbahar/Yaz
koleksiyonları stil sahibi kadınlara renkli ve
eğlenceli stil önerilerinde bulunuyor.
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Plaj Şıklığı Harvey Nichols’ta
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Harvey Nichols çatısı altındaki Ale by
Alessandra, Despi, Eres, Norma Kamali, Seafolly,
Melissa Odabash, Lisa Marie Fernandez,
M.Missoni, Salinas, Heidi Klein, Jets by Jessika
Allen, Mara Hoffman, Vix, We Are Handsome,
L Space gibi seçkin bikini ve mayo markaları ile
plaj sezonunu açıyoruz. Seksi formların, gösterişli
desenlerin, fırfır detayların ve retro çizgilerin ön
plana çıktığı modellerle yaza hazırsınız!
#HNLOVESSUMMER
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EMPORIO ARMANI 2017 İLKBAHAR / YAZ ERKEK KOLEKSİYONU:

Hareketli Klasiklik
Emporio Armani 2017 İlkbahar/Yaz Erkek
koleksiyonunda fark edilebilir şekiller ve
işaretler, karıştırılarak şehir yaşamına uygun,
modern ve şık tasarımlar ortaya koyuluyor.
Bomber Ceket Zamanı
Emporio Armani’nin bireyselci ve şehri seçen ruhu, bomber
ceketlerde; farklı hacimler, ayrıntılar, kumaşlar ve bitirici öğeler
içeren çeşitli yorumlarla karşımıza çıkıyor.
Militer gardıroptan esinlenen ve şehir tarzını yansıtan bomber
ceketler Giorgio Armani ve Emporio Armani desenleriyle
geliştiriliyor ve kullanım kalitesini arttırıyor.
Kartal Kimliği
Giorgio Armani, 1981 yılında Emporio Armani’yi kurduğunda
ruhunu yansıtması için simge olarak kartalı kullanıyor. Bunu kendisi
çizdi. Yüksek irtifaların, özgürlüğün ve maceraperest ruhunun bir
sembolü olan kartal, seksenli yıllarda yeni neslin sembolü haline
geliyor. Jean ceplerinde veya uzun kollularda görülen sembol belli bir
şehir kabilesine aidiyeti simgeliyor. Giorgio Armani uzun zamandır
bu aidiyet konseptini ince ve ironik bir şekilde sürekli olarak
yorumladı. Kartal, Emporio koleksiyonlarının birçok sürümünde
hakiki bir sembol olarak yeniden ortaya çıkıyor; küçük veya büyük,
jakarlı veya yama, silik veya belirgin. Yıllar içerisinde görünüm olarak
sürekli evrim geçirse de anlamını asla kaybetmeden devam ediyor.
Parmak İzi
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Bireysellik fikri, Emporio Armani koleksiyonunun merkezinde
yatıyor. Bu biçimsel yansıtma, günümüzdeki şehir yaşamının yoğun
ortamındaki kimlik arayışından doğuyor. Bunun sonucunda, herkesi
kendisi olması yönünde teşvik eden bir aidiyet ruhunu öne çıkaran
yeni bir kural doğuyor. Yansıtmalı iplikle basılan ve işlenen, jakarlı ve
dokulu hale getirilen parmak izi yinelenen ve tanımlayıcı bir motif
haline geliyor. Koleksiyonda siyah ve beyaz tişörtlerin ön kısmında
büyük baskılı bir şekilde karşımıza çıkıyor.
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VICTORIA'S SECRET'TAN 2017'NİN EN SEKSİLERİ
Tüm dünyada merakla beklenen Victoria’s Secret “What is Sexy?” listesi açıklandı. Her sene
birbirinden başarılı kadınlar arasından seçilerek hazırlanan bu listede, “En Seksi Sosyal” ödülleri
halkın oylarıyla belirlendi.

2017 What ıs Sexy? LIst
En Seksi Oyuncu
Mandy Moore
En Seksi Show
Taylor Swift - Müzisyen
En Seksi Mizah
Billie Lourd - Oyuncu, Scream Queens
En Seksi Kadro
The Royals - E!
En Seksi Risk Alan Stil
Vanessa Hudgens - Oyuncu

Taylor Swift

En Seksi Çıkış Yapan
Riley Keough - Oyuncu, The Girlfriend Experience
En Seksi Şarkıcı
Lady Gaga
En Seksi DJ
Alexandra Richards

Tanıtım videosunu izlemek
için okutunuz.

Vanessa Hudgens

En seksi Yükselen Şarkıcı
Bebe Rexha - Şarkıcı
En Seksi Albüm
Ariana Grande: Dangerous Woman - Şarkıcı
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En Seksi Kırmızı Halı Görünüşü
Priyanka Chopra - Oyuncu, Quantico
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En Seksi Fit İlhamı
Nikki Reed - Oyuncu
En Seksi Festival Stili
Jamie Chung - Oyuncu
En Seksi Gülümseme
Victoria Justice - Oyuncu
En Seksi Yazar
Chrissy Teigen / Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat Model ve Oyuncu
Bebe Rexha

Sonsuza Kadar Seksi
Margot Robbie - Oyuncu

Moda / MALl&MOTTO

En Seksi Snapper
Catt Sadler - E! Haber Muhabiri
En Seksi Amerika Şehri
Palm Springs - Palm Springs, California
En Seksi Sokak Stili
Olivia Munn - Oyuncu, X Men
En Seksi İş Sahibi
Lauren Conrad - Oyuncu/Girişimci/Yazar
En Seksi Atlet
Julie Johnston - Kadın Futbolu
En Seksi Late Night Sunucusu
James Corden - CBS Late Night
Halk Oylaması Kategorileri
Rocky Barnes

En Seksi Sosyal Star: Moda
Rocky Barnes (Blog: Rocky Barnes)
Kat Tanita (Blog: with love from kat)
Tash Oakley (Blog: Tash Oakley)
En Seksi Sosyal Star: Güzellik
Desi Perkins (YouTube: Desi Perkins)
Alexandrea Garza (YouTube: Alexandrea Garza)
Sona Gasparian (YouTube: Simply Sona)
En Seksi Sosyal Star: Spor
Tone it Up Girls
Julie Bauer (PaleOMG)
Base Body Babes (Founders of Base Body Banes)

Priyanka Chopra

Margot Robbie
Kat Tanita
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Olivia Munn
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F1 Monako GP 2017’de TÜRK Şovu!
Önemli davet, kutlama ve partilerin vazgeçilmez ismi olan elektro keman sanatçısı Giselle Tavilson,
Monako Prensi II. Albert’in desteğiyle 2006 yılından beri düzenlenen “Amber Lounge Fashion Show”da
gerçekleştirdiği muhteşem performansıyla herkesi büyüledi.
Son dönemlerde elektro keman performansıyla
adından sıkça söz ettiren Giselle Tavilson F1
Monako Grand Prix’inde izleyenleri kendine
hayran bıraktı. Giselle Tavilson, Monako Prensi
II. Albert’in katkılarıyla 2006 yılından beri
düzenlenen Amber Lounge Fashion Show’a
katılan ilk Türk sanatçı oldu. Formula 1’in
en çok beklenen Grand Prix’inin cazibesi ve
heyecanını müthiş performansıyla destekleyen
Tavilson, Amber Lounge Fashion Show’da F1
pilotlarının eşleri, kız arkadaşları ve çocuklarıyla
birlikte sahne aldı. Giselle Tavilson’un özel
koreografisiyle etkileyici görüntüler oluşturduğu
podyumda; Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat,
Esteban Ocon, Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson,
Charles Leclerc ve Marc Gene gibi F1pilotları
mankenlere taş çıkardı. Pilotların podyumda
sergilemiş olduğu kıyafetler açık artırmayla satışa
çıkarılırken elde edilen gelirin tamamı sosyal
sorumluluk çerçevesinde yardım kuruluşlarına
bağışlandı.
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Ünlüler Geçidi
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Amber Lounge Fashion Show; modayı, tasarımı,
sporu ve canlı eğlenceyi birleştirerek misafirlerine
unutamayacakları anlar yaşattı. Yarışları izlemeye
giden Jet Set’in yanı sıra dünyaca ünlü isimler;
Monako Prensi II. Albert, Amerikalı aktris
Pamela Anderson, model ve oyuncu Kate Upton,
Game of Thrones’un yıldızı Liam Cunningham,
Sir Jackie Stewart, Pedro de la Rosa, Lindsay
Lohan, Ross Brawn, Jenson Button, Eddie Irvine,
Gianluca Vacchi, Victoria Bonya, Chase Carey,
Karen Coulthard, Sheikh Salman al Khalifa
Bahrain, Isabell Kristensen, Amanda Cronin,
Marquise Roberta Gilardi Sestito, Hofit Golan,
Lady Victoria Hervey, Laury Thilleman, Betty
Bachz, Daniela Karnuts, Camilla Kerslake, Jolie
Nguyen yerini aldı. Tavilson, Amber Lounge
Fashion’ın sona ermesinden sonra Grand Prix’i
kapsayan üç gün süresince akşam yemekleri,
özel eğlence geceleri ve partilerde de muhteşem
şovuna devam etti. Sahne performanslarıyla
sanat ve eğlence dünyasının aranan isimlerinden
Giselle Tavilson’u izleme fırsatına sahip olan
misafirler akşam yemeği için 900 euro - 25 bin
euro arasında değişiklik gösteren fiyatlar ödedi.
Misafirler, Tavilson’un fotoğrafını çekebilmek için
deyim yerindeyse sıraya girdi.

Victoria Bonya

Giselle Tavilson

Makale / MALl&MOTTO

SUNA DUMANKAYA’DAN GÜZELLİK SIRLARI
Yazın Cildimizde Su Kaybını Önlemek İçin
Malzemeler
3 çilek
3 frambuaz
1 tatlı kaşığı bal
1 yumurta akı

Nasıl Hazırlıyoruz?
Yumurta akını çırpın. Çilek ve frambuazı bir çatal yardımıyla ezin. İki malzemeyi birbirine karıştırıp
balı ekleyin.

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Nasıl Kullanıyoruz?
Hazırladığınız karışımı yüzünüze ve dekoltenize yayın. Cilt emdikçe tekrar sürün. 25 dakika sonra ılık
suyla yıkayın. Yazın bu karışımı haftada 1 uygulayabilirsiniz.

Cildi Canlandırmak İçin
Küçük bir çeri domatesi ikiye bölün. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şekeri
döküp cildinizde yaklaşık 15 dakika nazik dokunuşlarla dolaştırın.
Ilık suyla yıkayın. Cildi arındırır ve canlandırır. Kuru ciltler 2 damla
zeytinyağı damlatarak uygulayabilirler. Hassas ciltler için uygun
değildir. Domatese alerjiniz varsa kullanmayın.

Güzellik İçin Pratik Bilgiler

• Günlük nemlendiricinizin içine bir parça yulaf ezmesi ekleyerek, yüzünüze
dairesel hareketlerle, 5 dakika peeling yapın. Soğuk suyla durulayın. Cildinizi
canlandırır.
• Cildinize sabun sürmeyin. Papatya, hatmi çiçeği, ıhlamur, cilde iyi gelen
toniklerdir. Çay gibi demleyin ve kullanın.
• Cildinizi sigara, alkol, güneş ve kirli havanın etkilerinden koruyun. Özellikle
zengin antioksidan içeren meyve ve sebzelerle beslenin.
• Yatmadan önce mutlaka makyajınızı çıkarın ve hazırlamış olduğunuz
maden sulu, limonlu buz parçasını cildinizde gezdirin. Sabah uyanınca tekrar
uygulayın ve kreminizi sürün.
• Cildinizin genç görünümünü korumak istiyorsanız özellikle akşamları
şekerli gıdaları asla tüketmeyin.
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• Göz altındaki torbalar için, bir yumurta akını göz altlarına sürün ve
kuruyana kadar bekleyin. Yumurta akı geçici olarak göz altı derinizi çekerek
küçültür. Daha sonra üzerine makyaj yapabilirsiniz.
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Diziler sezon finaline iddialı girdi
Sezon dizileri ekranı yaz dizilerine bırakmaya hazırlanırken, sezona veda eden diziler son bölümleriyle
sosyal medyada da adından söz ettirdiler. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) sosyal medya izleme ve
ölçme uygulaması DigiLUP, geçtiğimiz hafta yayınlanan dizilerin sosyal medya performanslarını ölçtü. İşte
araştırmanın detayları:

Medya Takip Merkezi’nin sosyal medyayı 24 saat
kesintisiz ölçen uygulaması DigiLUP, dizilerin
sosyal medya performanslarını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta #kardeşleriçerde etiketiyle
izleyicilerinin yorumlarını alan “İçerde” dizisi,
109 bini aşkın iletiyle listenin başını çekti. Star
TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Cesur
ve Güzel” ile “Söz” ise sosyal medyada en çok
konuşulan diğer diziler oldu.
“Fazilet Hanım ve Kızları” yayınlanan sezon
finali bölümüyle, haftalık reyting sıralaması
total grubunda ilk sıralarda yer almamasına
rağmen, sosyal medyada 38 bini aşkın paylaşımla
dördüncü sırada yer alarak, reyting ve sosyal
medya performanslarının birbirinden farklı
olabileceğini kanıtladı.
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Atv’nin ekran macerasına yeni başlayan dizisi
“Kanatsız Kuşlar” ise 3 bini aşkın paylaşım alarak,
yayın hayatına merhaba dedi.
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Kalp Atışını, Mide Zevkin İçin Durdurma!

Fatma Fidan
Beslenme, uyku düzeni, çevresel ve meteorolojik
etkiler, sosyal yaşam, aldığımız ve uyguladığımız
tüm kararlarımız kalbimizi etkiler. Kalbimizi
korumak için beslenmemize dikkat etmeliyiz.
Dünyada ve ülkemizde bulaşıcı olmayan
hastalıklar nedeniyle gelişen ölümlerde
ilk sıralarda kalp ve damar hastalıkları yer
almaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar
kilolu olma durumu ve obezite ile kalp ve damar
hastalıklarına bağlı hastalık ve ölüm arasında
ilişki olduğunu göstermiştir. Obezite yüksek
kan basıncı, glukoz intoleransı, tip 2 diyabet ve
dislipidemi gibi kalp ve damar hastalıkları risk
faktörleriyle ilişkilidir.
Koroner kalp hastalığı, iskemik inme, tip
2 diyabet riski artan beden kütle indeksi
ile artmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar

Peki kalp dostu beslenme nasıl olmalıdır?
Kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin
iyileştirilmesinde; doymuş yağların ve rafine
karbonhidratların tüketiminin azaltılması,
tekli doymamış yağ asitlerinin ve posa içeriği
yüksek besinlerin tüketiminin artırılması temel
hedeflerdendir.
FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN
İdeal vücut ağırlığınızı koruyun. Aşırı vücut yağı,
kalp hastalığı riskini arttırır.
BELİNİZİ İNCELTİN
Vücutta fazla yağın depolandığı bölgeye göre de
kalp sağlığı etkilenir. Bel/kalça oranınızın normal
olması kalp sağlığı açısından önemlidir. Bel/
kalça oranı erkeklerde 0,9’un, kadınlarda 0.85’in
üzerine çıkmamalıdır.
YAĞI AZALTIN
Beslenmemizde toplam yağ tüketimi enerjinin
%30’unu geçmemelidir. Yediğiniz tüm besinlerin
yağ miktarını dikkate alın.
DOYMUŞ DEĞİL DOYMAMIŞ YAĞ TERCİH
EDİN
Kalp sağlığımız için öncelikle doymuş yağları

mutfağımızdan çıkartılmalıdır. Hayvansal
yağlar (tereyağı, margarin, kuyruk yağı vb.)
doymuş yağ içerir. Bu yağların yerine zeytinyağı,
ayçiçek yağı, fındık yağı, mısırözü yağı tercih
edilmelidir. Bu doymamış yağlar kan yağlarını
düşürme ve iyi kolesterolü arttırma etkisine
sahiptir. Tüketilen yağın miktarı kadar çeşidi de
kolesterol dengesini sağlamak için önemlidir.
Örneğin; 1 tatlı kaşığı yağ yerine 2 adet ceviz, 5
adet zeytin veya 4-5 adet fındık tercih edilebilir.
SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİ ARTTIRIN
Mevsiminde taze meyve ve sebze tüketimine
ağırlık verilmelidir.
Sebze ve meyveler yüksek oranda beta karoten,
A ve C vitaminlerini içermektedir ve tüketimi
kalp sağlığını olumlu etkilemektedir.
MAGNEZYUM VE POTASYUM İÇEREN
BESİNLER TÜKETİN
Yeşil yapraklı sebzeler, deniz mahsulleri,
fındık, ceviz, kuru baklagiller magnezyum
yönünden zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler,
patates, meyveler, süt ve süt ürünleri potasyum
açısından zengin besinlerdir.
SOĞAN VE SARIMSAK TÜKETİN
Soğan ve sarımsağın düzenli ve sık tüketiminde
kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.
BALIK TÜKETİN
Beslenmenizde balığa daha çok yer verin.
Haftada en az 2 kere balık tüketin. Balık omega
3 yağ asidi yönünden zengindir.
ŞEKERE DİKKAT EDİN
Şeker ve şekerli besin tüketimini azaltın.
POSA TÜKETİMİNİ ARTTIRIN
Araştırmalar lif açısından zengin bir diyetin
kolesterol seviyesini düşürdüğünü, bunun
sonucunda kalp hastalıkları riskini azalttığını
gösteriyor.
ALKOLDEN KAÇININ
Sürekli alkol alımı kolesterol metabolizmasını
olumsuz yönde etkiler. Alkol ve gazlı
içeceklerden mümkün olduğunca uzak
durulmalıdır. Bu tür içecekler kalp ritmini
bozmada etkilidir.
HAREKET EDİN
Kalp sağlığınız için fiziksel aktivitenizi artırın.
Aktif yaşam; kan, kolesterol ve trigliserit
düzeylerinizi normalde tutar, kan basıncını
düşürür, stresi kontrol etmeye yardımcı olur.
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sonucunda obezite ile kardiyovasküler risk
faktörleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Obezite kalp üzerinde yaratılmış
olduğu yapısal değişiklikler nedeni ile tek
başına kardiyovasküler riski arttırmaktadır ve
yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp ve damar
hastalıklarının en önemli tetikleyicilerindendir.
Beslenmenizde küçük bir analizini yapıp
kendinizi değerlendirin.

79

MALl&MOTTO / Haberler

Under Armour’dan ilk yarıda 5 yeni mağaza yatırımı!
Global performans spor giyim ve aksesuar markası Under Armour, Türkiye’de büyümeye devam
ediyor. 2017 yılına hızlı başlayan Under Armour yılın ilk yarısında dördüncü mağazasını Buyaka Alışveriş
Merkezi’nde, beşinci mağazasını ise haziran ayı içinde Brandium Alışveriş Merkezi’nde spor severlerin
hizmetine sundu.

Under Armour, büyüme stratejisi çerçevesinde
2017 yılının ilk yarısında dördüncü mağazasını
İstanbul Buyaka Alışveriş Merkezi’nde, beşinci
mağazasını ise Brandium Alışveriş Merkezi’nde
açarak mağaza sayısını 16’ya yükseltti. Marka,
açılan yeni mağazalarıyla ileri teknoloji
ürünlerini spor tutkunlarının beğenisine sundu.
Sporcuların performansını arttırmaya yönelik
vizyonu ile Türkiye’nin dört bir yanındaki spor
tutkunlarına ulaşmak isteyen Under Armour
emin adımlarla Türkiye’de büyümeye devam
ediyor.
Under Armour markasının Türkiye’deki
perakende ortağı Doğuş Perakende Grubu’nun
Under Armour Ülke Genel Müdürü Aydın
Kanatlı, Türkiye’deki yatırımlar ilgili olarak
şunları dile getirdi: “2017 yılının ilk yarısında
beş mağaza hedefimiz vardı ve hedefimizi
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Yılın geri kalanı içinde de yatırımlarımızın
devam edeceğine emin olabilirsiniz. Elbette
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bizim için önemli olan sadece açtığımız mağaza
sayısı değil. Under Armour olarak sporcuların
performansını en üst seviyeye ulaştırmayı
hedefliyoruz. Türkiye’de de sporcularımızı en ileri
teknoloji kullanılarak üretilen ürünlerimiz ve
tasarımlarımızla güçlendireceğiz.”
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Under Armour mağazaları, geniş alanları ve
zengin ürün yelpazesiyle spor severlere interaktif
ve kusursuz bir alışveriş deneyimi sağlıyor. Doğuş
Perakende Grubu ortaklığında ülkemizdeki
sporculara ve spor tutkunlarına ulaşmayı
hedefleyen marka, Türkiye’deki varlığını her
geçen gün daha da genişletiyor.
Under Armour ürünleri İstanbul, İzmir,
Ankara ve Bursa’da bulunan mağazalarından
ve “underarmour.com.tr” adresindeki e-satış
sitesinden satın alınabiliyor.

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

Kahraman
Tazeoğlu

yarım sevgili
sahil sahil, kıyı kıyı, cadde cadde seni topluyorum bu şehirden...
giderken...
kaçmıyorum sevgili
kaderden kaçılmaz, kadere gidilir
ve gitmekten çok, dönmek cesarettir
sonduk, yeniktik, bittik
içimde hiç düşmeyen bir kan ateşi
kalbimden çıkardım bütün terk edilmişlikleri
geriye kalabalık bir yalnızlık kaldı sanki
gözlerim kendi parıltısında unuttu ışığını
söyle sevgili
hiçbir şeyi olmayandan nasıl çaldın her şeyini
ey kendi kalbiyle oynayan çocuk
en çok yarım kalmak yorar insanı
gidişin bile yarım... içimde ağır aksak yürüyen bir ihtiyar gibi
kalem, kelime kusar; aşk, içimde kendi kuyusunu kazar
gece, kendini mermi gibi içime saplar
insanın ağlarsa kalbi ağlar, gözleri yalan ağlar

benim yarım gidişli sevgilim
şimdi nasıl başlar geri dönmek dediğin
bilirim, kavuşmalar yeni bir ayrılığı hızlandırır bazen
razıydım yine de...
uzattım da ellerimi...
senin yüreğin el vermedi
sen yoksan ben neden vardım
neye yarardım
şimdi yağmurlar ıslanıyor gözyaşımla
duruladım kalbimi yalnızlığımla
sahil sahil, kıyı kıyı, cadde cadde seni topluyorum bu şehirden...
giderken...
kendimi bekleme yorgunuyken şimdi, âciz kalbim yıkım emrini bekler
ve tanığıdır bütün aşkların şairler
oysa sana kullanılmamış bir ben sunmuştum
yaşama kuruyup, ölüme yeşerirken
ben ölürken ayağına dolanacak bir şiir yazdım sana
her kelimesi seni tökezletecek şimdi git git!
gidişi de kalışı gibi yarım sevgili
yokmuş işte!
hayat üstümü vermedi

MALl&MOTTO / 41. Sayı / Temmuz 2017

yalnızca içi yıkılmış bir bina gibi duruyorum ayakta
elimin tersiyle siliyorum dudaklarımdaki izini
gözlerimden iki damla acı süzülüyor
zaman içinden nasıl da yaralı çıkarıyor bizi
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KFC’nin en çok satan burgeri “Zinger Burger” uzaya gönderildi
KFC’nin usta şefleri tarafından 11 gizli baharat ve yüzde yüz gerçek tavuk etiyle hazırlanan “Zinger
Burger”in tüm dünyada merakla beklenen uzay görevi bugün büyük heyecanla başladı. Fırlatma 29
Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00’da gerçekleştirildi.
Dünyanın en çok tercih edilen tavuk burgeri
olan Zinger’in uzay macerası tüm hızıyla devam
ediyor. Geçtiğimiz günlerde Zinger’i uzaya
göndereceğini açıklayan KFC, merakla beklenen
çılgın iddiasını “Zinger 1 Space Mission” adını
verdiği uzay görevi kapsamında gerçekleştirdi.
Tüm dünyanın merakla beklediği fırlatma, 29
Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00’da
Amerika’nın Tucson Benson Havaalanı’ndan
tamamlandı.
İkonik KFC kovasının şeklinde tasarlanmış bir
uydu içerisinde, dünya yüzeyinden 80 bin fit
yukarıda uzay macerasına başlayan Zinger’in
seyahati 4 gün sürecek ve tüm dünyada canlı
yayından takip edilebilecek.
Tüm dünyadan tweet’ler uzayda uçuşuyor
Zinger’in içerisinde bulunduğu kova şeklindeki
uydu, uzayda kaldığı süre boyunca KFC bayrağı
sallayacak, selfie çekecek ve KFC’nin kurucusu
Albay Harland Sanders’in 1977 yılında kızarmış
tavuklarıyla ilgili gerçekleştirdiği bir konuşmanın
bant kaydını çalacak. Zinger ayrıca uzay görevi
boyunca #ZingerSpaceTweet ve #Pickme
hashtag’leriyle gönderilen tweet’leri ise uydu
üstünde bulunan ekrandan uzay ortamında
yayınlayacak.
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Böylece dünyanın en iyi tavuk burgeri “Zinger
Burger”, uzaya ulaşan ilk burger olarak tarihe
geçmiş oldu.
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Ayın Menüsü

Çalgılı Yahni
Malzemeler
• 500 gr kuzu eti
• 2 demet taze soğan
• 2 demet dereotu
• 1 demet taze nane
• 1 çorba kaşığı salça
• 2 çorba kaşığı un
• 1 kase yoğurt
• 1 kaşık sıvıyağ
• Karabiber
• Kimyon

Ayşe Tüter

Yapılışı:
1 çorba kaşığı yağ tencereye alınır. Kuzu etleri ilave edilir. Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.
Salça ilave edilir . 1-2 kez çevrilir. Üzerine dereotu, taze soğan, nane doğranır. 2 su bardağı su eklenir,
kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Un biraz suyla bulamaç yapılır. Etin suyundan alınarak
açılır, yavaş yavaş tencereye aktarılır, kısık ateşte 5 dakika pişirilir. Un kokusu gidene kadar karabiber ve
kimyon ilave edilir. Tabağa alınınca üstüne yoğurt koyularak servis yapılır.

Malzemeler
• 1 kg orta boy kabak
• 2 yeşil biber
• 1 kırmızı etli biber
• Tuz
• Maydanoz
• 1 yumurta
• Pul biber
• Karabiber
• 2 domates
• 100 gr ezilmiş beyaz peynir
• 2 çorba kaşığı taze kaşar peyniri rendesi
• 1 çorba kaşığı un
• 2 kahve fincanı zeytinyağı
• Yarım demet dereotu
Yapılışı:
Kabaklar kazınır, yıkanır, bol suda 10 dakika haşlanır.
Uzunlamasına kesilir. İçleri çıkartılır. Bir kapta peynir, yumurta, ince
kıyılmış maydanoz, domates, biber, kırmızı biber, un ve karabiber
karıştırılır. Kabakların ortasına doldurulur. Üzerine zeytinyağı gezdirilir.
180 derece fırında 20 dakika pişirilir. Sıcakken üzerine kaşar peyniri
serpilir, pul biber ve dereotu konup servis yapılır.

Bağdat Gülü
Malzemeler
• 500 gr milföy hamuru
• Bir su bardağı incir ve portakal şekerlemesi
• Bir kahve fincanı kıyılmış badem
• Bir kahve fincanı Hindistan cevizi
• Bir yumurta sarısı
Şerbeti için:
• İki su bardağı şeker
• Bir su bardağı su
• Yarım limon suyu
Yapılışı:
Şeker ve su ateşte 10 dk kaynatıldıktan sonra limon suyu
eklenir. Bir iki taşım daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılır.
Milföy hamuru açılır, 6 cm’lik kareler halinde kesilir. Kare hamurlar
ortadan çapraz kesilir ve üçgen şekli verilir. Küçük küçük doğranmış
incir ve portakal şekerlemeleri, bademler ve yarım fincan Hindistan
cevizi karıştırılır. Hazırlanan harç üçgen şeklindeki hamurlara koyulur.
Hamura gül şekli verilir. Üzerine yumurta sarısı sürülüp sıcak fırında
kızarana kadar pişirilir. Soğuk şerbet dökülür, kalan Hindistan ceviziyle
süslenip servis yapılır.
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Bahçıvan Sandal Sefası
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Katy Perry Twıtter Rekoru Kırdı
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Katy Perry Twitter’da 100 milyon takipçiye
ulaşan ilk kişi olarak Twitter’da rekor kırdı. Katy
Perry hayranları, şarkıcı Twitter’a ilk Tweet’iyle
girdiğinden beri şarkıcının büyük destekçisi
oldu. Katy Perry ilk tweet’inden bu yana 8 binin
üstünde tweet attı.

ilk Twitter’da duyurduğu anlara dek pek çok
gelişmeye sahne oldu. Bu dönüm noktasını
şereflendirmek için Katy Perry’nin Twitter’daki
en büyük anlarından bazılarını bir araya getirdik:

2009’daki ilk tweet’ten bu yana Katy Perry’nin
kariyerinde yaşadığı önemli gelişmelere
Twitter’dan şahit olundu. Twitter, pop kültürünün
fenomenlerinden #LeftShark’ın doğumu ve
Perry’nin Ariana Grande, Justin Bieber ve Niall
Horan gibi sanatçılara destek ve sevgi dolu
Tweet’lerinden; sayısız şarkı, video ve haberleri

1. 2/2/15 - 2015 Super Bowl - #LeftShark’ın
doğduğu gün

Katy Perry hakkında en fazla konuşulan gün:

En çok retweet’lenen tweetler:
1. 132 bin retweet: EĞER ONE DIRECTION
VMA TÖRENİNDE PERFORMANS

SERGİLEMEZSE BU KAYALIKTAN
ATLAYACAĞIM
2. 112 bin retweet: @NiallOfficial tebrikler, beni
hayal kırıklığına uğratmadın! Xo
3. 97 bin retweet: BIZ BELIEBER’LARIZ
4. 72 bin retweet: Dualarım @ArianaGrande
konserindeki insanlarla
5. 67 bin retweet: Hillary Clinton GIF’i
6. 67 bin retweet: @ddlovato’nun yeni şarkısı
Skyscraper mükemmel. Sesi keşfedilmemiş
seslerin en iyilerinden. Tüm albümü dinlemek
için sabırsızlanıyorum.
Katy Perry’le ilgili konuşmalarda en çok
Tweet’lenen emoji:

Makale / MALl&MOTTO

Kalsiyum ve Kilo Verme Üzerinde Etkisi

Az yağlı süt, zenginleştirilmiş portakal suyu,
yeşil yapraklılar ve yoğurt zengin birer kalsiyum
kaynağıdır ancak gerçekten kilo vermede
başarınızı artırabilirler mi?
Bir çalışma, günde üç porsiyon az yağlı,
kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünlerinden
oluşan beslenmenin -iyi beslenme için önerilen
günlük mineral miktarı ile aynı miktarda- kilo
kaybına yardımcı olduğunu göstermektedir.
Diğer araştırmalar, diyetteki kalsiyum miktarının
kilo verdikten sonra, kilo koruma üzerinde
etkili olabileceğini göstermiştir. Hem kadınlar
hem erkekler, kalsiyum bakımından zengin
besinlerden oluşan, başarılı bir beslenme sistemi
oluşturabilirler.

içinde aynı miktarda kalori tüketilmesine rağmen
daha başarılı olduğunu buldu.
Bir başka çalışmada, düşük yağlı süt ürünlerinin
tavsiye edilen seviyelerde (günde üç porsiyon)
içinde olduğu bir beslenme ile, önceden
diyet yapan kişilerin aslında daha fazla kalori
tüketerek, daha fazla kilo verdiği saptandı. Kilo
vermiş olan 103 fazla kilolu veya obez kadın
üzerinde yapılan 18 aylık bir araştırma, günde her
100 miligram kalsiyumun alınmasıyla yaklaşık
3,5 kilogramın geri kazanılmasının engellendiğini
gösterdi.

Taylan Kümeli

Ve 338 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmaya
göre, günde üç ya da daha fazla az yağlı süt
ürünleri tüketenler, hiç tüketmeyen veya günde
1 porsiyon tüketenlere göre daha fazla kilo
veriyor. Bu etki yiyecek veya içeceklerden alınan
kalsiyumla sınırlıydı; kalsiyum takviyelerinin
kilo almayı engelleme veya kilo artışı gibi etkileri
olmadı.

Neden Kalsiyuma İhtiyacımız Var?
Kalsiyum bakımından zengin beslenmenin pek
çok iyi nedeni vardır, en azından kemiklerin
uzun süreli sağlıklı kalması için gerekli olduğunu
herkes bilir.
Vücudunuz her gün kalsiyuma ihtiyaç duyar
ve beslenmenizde yeterli miktarda kalsiyum
almazsanız, vücudunuz kemiklerinizde bulunan
kalsiyumu kullanacaktır. O nedenle sağlıklı kilo
verme programınızda mutlaka kalsiyuma yer
vermelisiniz.
Kalsiyum ve Kilo
Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına
rağmen, kalsiyumun kilo kaybı ve kilo üzerindeki
olumlu etkisi umut verici görünüyor.
Bir çalışma, süt ürünleri içermeyen ve düşük
kalorili bir diyet ile günlük önerilen süt
ürünlerini içeren ve yine düşük kalorili bir diyeti
karşılaştırdı ve süt ürünleri içeren diyetin, gün

Kalsiyum bakımından zengin beslenen kişilerin
kilolarını daha etkin bir şekilde yönetmelerinin
bir olası nedeni, kalorisi yüksek ve besinsel
açıdan düşük gıdalar yerine daha tok tutucu ve
sağlıklı gıdalar tercih etmeleridir.
Kalsiyumu Beslenmemize Nasıl Dâhil Ederiz?
Kilo kaybına yardımcı olabilecek kalsiyum
miktarı için spesifik öneriler bulunmamakla
birlikte, çalışmalar sağlıklı erişkinler için günlük
1000 mg'lık (50 yaş üzeri için günde 1200 mg)
kalsiyum öneriyor.
Kilo verme programınıza dahil edebileceğiniz
sağlıklı kalsiyum kaynakları şunlardır;
• Yağsız süt ve yoğurt gibi yağsız süt ürünleri
• Kalsiyumu artırılmış tofu
• Kalsiyum katkılı meyve suyu ve diğer içecekler
• Koyu yeşil yapraklı sebzeler
• Konserve sardalya
• Çedar peyniri
Kilo vermede çok etkili olan etiket okumayı
eğer biliyorsanız, günlük önerilen miktara sıfır

ekleyerek yüzdesini bulup, besinin içeriğindeki
kalsiyum miligramını hesaplayabilirsiniz.
Örneğin, yoğurdun etiketinde günlük kalsiyum
ihtiyacınızın %30'unu sağlayabileceği yazıyorsa,
300 mg kalsiyum içerdiğini anlayabilirsiniz.
Sonuç olarak doğru kalitede ve düşük yağlı,
kalsiyum yönünden zengin besinleri tüketmek
kilo vermede çok önemli bir ayrıntıdır. Örneğin
peynirin kalsiyum oranı yüksektir, ancak
kalorisi de yüksektir. Bu nedenle her zaman
porsiyonlarınızı kontrol ederek tüketin.
Kalsiyum takviyeleri, günlük kalsiyum
hedeflerini karşılamanıza yardımcı olabilir, ancak
bugüne kadar elde edilen veriler, kilo verme
üzerinde kalsiyum takviyelerin, kalsiyumun
besinlerden alınması kadar etkisinin olmadığını
göstermektedir.
Kalsiyumun kilo vermede etkisi hala
araştırmalarla sınırlı olsa da, sağlığınız için
vücudunuzun kalsiyuma ihtiyacı olduğunu
biliyorsunuz ve beslenmenize dahil edebileceğiniz
bol miktarda kalsiyumdan zengin sağlıklı gıdalar
var.
Seçtiğiniz süt ürünlerinin çoğunun düşük yağlı
süt, peynir ve yoğurt çeşidinden oluştuğundan
her zaman emin olun.
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Kalsiyum insan vücudu için
elzemdir, ancak diyet yaparken
kişiler üzerinde yeterli miktarda
kalsiyum alamama gibi riskler
olabilir. Günlük kalsiyum
gereksiniminin, kemik sağlığından
öte kilo verme üzerinde de
etkilerinin olduğunu gösteren
çalışmaları sizin için derledim.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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Gençlerde kalp sağlığını bozan 5 neden
Sağlıklı yaşam konusunda çağımızda artan bilinçsiz tutum ve davranışlar, kalp-damar hastalıklarının görülme
yaşını 20’li yaşlara kadar düşürdü. Gençleri bu kötüye giden tablodan kurtarmanın en etkili yolunun
ebeveynler olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haşim
Üstünsoy “Doktor görüşmeleri, aile eğitimleri kalp hastalıklarını önlüyor. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına
doğru olan tutum ve davranışı söyleyerek değil, sergileyerek örnek olması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki,
gençler de tıpkı çocuklar gibi söyleneni değil, yapılanı dikkate alırlar.” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. Haşim Üstünsoy, gençlerde kalp
ve damar hastalıklarının artışının en önemli 5
nedenini anlatırken, çağımızdaki sağlıksız yaşam
koşullarının tehdit ettiği genç kalplere dikkat çekti.
Neden 1: Genetik faktörler
Gençlerde kalp ve damar hastalıklarının artışının
nedenleri arasında genetik faktörler en başta
geliyor. Ailede, birinci derece akraba ve yakınlarda
kalp ve damar hastalıklarının varlığı, riski oldukça
artırıyor. Buna bir de edinsel risk faktörlerinin
(erken yaşta sigara kullanımı, zararlı alışkanlıklar,
stresli yaşam) eklenmesi ile genç yaşta bir
bireyin kalp ve damar hastalıklarına yakalanması
kaçınılmaz oluyor.
Neden 2: Coğrafya
Dünyada ve ülkemizde özellikle doğu bölgelerde
batıya oranla, 25 ve hatta 18-20’li yaşlarda aort ve
mitral kapak hastalıkları daha yaygın görülüyor.
Bunun nedeni, doğu bölgelerde küçük yaşlardaki
çocukların doktora götürülme sıklıklarının

Prof. Dr. Haşim Üstünsoy
ASM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
batıya göre çok daha düşük olması. Fakat elbette
günümüzde doğu bölgelerinde bu durumun
giderek azaldığını söyleyebiliriz.

Gıdayı hazırlarken enerji harcanmadığı, sadece
kötü kalori vücuda alındığı için bu durum damar
sertliği, kalp damarlarının daralması gibi kalp ve
damar hastalıklarına yol açarken; aynı zamanda
Neden 3: Geçirilen enfeksiyon hastalıkları
yüksek kolesterol, yüksek trigliserid ve vücuttaki
diğer damarların kireçlenmesini de beraberinde
Küçük yaşta geçirilen ve ciddi tedavi edilmeyen üst getiriyor. Beslenmenin yanı sıra sigara kullanımı
solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları,
da tüm kamusal önlemlere karşın maalesef
idrar yolu enfeksiyonları 30’lu yaşlarda daha
giderek artıyor. Daha büyük bir tehlike olan diğer
az, 40’lı yaşlarda ise sıklıkla görülen kalp
madde bağımlılıklarının da artış göstermesi genç
kapak hastalığına dönüşebiliyor. Çünkü bu
nüfusta, damar sertliğini ve damar tıkanıklıklarını
hastalıklardaki mikroplar kalp kapaklarını çok
kaçınılmaz hale getiriyor.
seviyor; eğer küçük bir hasar da varsa kan yoluyla
kolayca kapaklara ulaşabiliyor.
Neden 5: Obezite
Neden 4: Bilinçsiz toplum
Batı toplumlarında her ne kadar kalp kapak
hastalıkları azalsa da artan bir şey var ki; o
da kalbin ve vücudun damar hastalıkları. Bu
durum tamamen sağlıksız beslenmenin sonucu.
Batı ülkelerinde ve ülkemizin batısında doğal
beslenmeden uzaklaştıkça hazır gıda tüketimi de
artıyor. Tabii bu da bir başka sorunu tetikliyor:

Özellikle 20’li yaşların ikinci yarısından itibaren
daha çok görülmeye başlanan kan yağlarındaki
anormallikler ve obezite de kalp ve damar
hastalıklarını tetikleyen önemli sorunlar arasında.
Her iki durum da yine sağlıksız beslenme,
hareketsiz yaşam kaynaklıyken, obezitede
kalıtımsal faktörler de önemli bir etken olabiliyor.
Bu nedenlerle kalp hastalıkları maalesef 10 yaşa
kadar inen çocukluk çağında da görülebiliyor.
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Günümüz teknolojileri, özellikle cerrahi
yöntemlerdeki hızlı gelişim, kalp ve damar
hastalıklarının tedavisini çok daha kolay bir
hale getirse de bu hastalıklar halen Türkiye’de
ve dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında
yer alıyor. Tedavi yöntemleri gelişse de kalp ve
damar hastalıklarının görülme oranının giderek
artmasında sağlığına dikkat etmeyen ebeveynlerin
olduğunu belirten Prof. Dr. Haşim Üstünsoy
“Artık her şeye kolaylıkla ulaşabilmek bizlere
büyük bir konfor sağlasa da sahip olduğumuz
imkanlar birtakım olumsuzlukları da beraberinde
getirdi. Örneğin, geçmişte hazır gıda yoksunluğu
nedeniyle daha doğal besleniyor, spor yapmasak
da toplu taşıma araçları veya özel araç kullanımı
yaygın olmadığı için kilometrelerce yolu yürümek
zorunda kalıyorduk. Bu da hareket kapasitemizi
artırıyordu. Fakat içinde bulunduğumuz daha
yoğun ve stresli çağda sağlıklı beslenme, düzenli
egzersiz, stresten uzak yaşayabilme gibi sağlıklı
yaşam kavramları daha fazla önem taşır hale
gelmesine rağmen sahip olduğumuz bu ‘hazırcılık’
ve üzerine eklenen kötü alışkanlıklar, günümüzde
kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığının
40’lı yaşların altına düşmesine, hatta 20’li yaşlarda
dahi artan bir ivmeyle görülmesine neden oluyor.”
dedi.
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Deri kanserini önlemenin 4 yolu
Güneşe aşırı derecede maruz kalmak en tehlikeli deri kanserlerinden biri olan “melanom” riskini artırıyor.
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Genel Cerrahi ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lisa
Jacobs melanomun çoğu zaman deride yeni bir ben olarak ortaya çıktığını belirterek “Bazen de eski bir
ben değişime uğrayarak melanomu oluşturuyor.” dedi.
güneşe maruz kalmayabilir, uygun giysilerle
cildinizi koruyabilirsiniz. Özellikle de geniş
kenarlı, yüzünüzü, kulaklarınızı ve omuzlarınızı
da koruyan şapkalar çok faydalı. Ayrıca güneş
ışınlarından korunmak için açık renkte, hafif ve
uzun kollu giysiler giyinmenizde fayda var.
2. Güneş koruyucu krem sürün

Dr. Mehmet Coşkun Acay
ASM Deri Hastalıkları Uzmanı
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Kanser olan benlerin görüntülerinin birbirinden
farklı olabileceğini vurgulayan Johns Hopkins
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Genel Cerrahi ve
Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lisa Jacobs
“Melanomda ben asimetriktir, yuvarlak değildir.
Ayrıca sınırları belirsizdir. Boyutları giderek
büyüyen benlerde melanomdan şüphelenebilir.
Bendeki renk değişimi de iyi gözlemlenmeli. Eğer
vücutta bu özelliklerde bir ben görülürse hemen
bir deri hastalıkları uzmanına başvurulmalı.
Tedavi edilmeyen deri kanserleri hızlıca
akciğerlere, karaciğere ya da beyne yayılabilir.
Açık tenli insanlar daha büyük risk altında olsalar
da herkes güneşin zararlı ışınlarından korunmak
için gerekli önlemleri almalı, güneşe aşırı maruz
kalmaktan kaçınmalı.” açıklamasında bulundu.
Deri kanserinden korunmak için alınabilecek 4
önlem ise şöyle:
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Güneş koruyucu kremler, cildi güneşin zararlı
ultraviyole ışınlarından korurlar. 30 koruma
faktörlü güneş kremleri, güneşten korunmak için
yeterli. Ancak bu kremlerin etkili olabilmeleri
için bunları güneşe çıkmadan önce yeterli
miktarda cildinize sürmeniz gerekiyor. Eğer
cildiniz kızarıyor ya da bronzlaşıyorsa kremi
doğru ya da yeterli miktarda sürmemişsiniz
demektir. Güneş koruyucu ürünleri iki saatte bir
tekrar cilde sürmek önemli. Ayrıca yüzdükten
ya da egzersiz sonrası terledikten sonra da tekrar
cilde uygulamak gerekiyor.

Doç. Dr. Lisa Jacobs
Genel Cerrahi ve Medikal Onkoloji Uzmanı

güneş ışınlarına karşı yeterli korunmadığında
cilt için tehlike alarmı çalmaya başladığını
belirterek “Kanser türleri arasında en sık görülen
deri kanseri her geçen yıl daha da artıyor. En sık
görülen kanser türü olan deri kanserinin son 20
3. “Sabah erken saatte” ve “öğleden sonra”
yılda, her yıl bir önceki yıla kıyasla %4 oranında
kuralını uygulayın
arttığı biliniyor. Bunun başlıca nedenleri
arasında; kanser konusunda bilinçlenmenin ve
Güneş yanığından korunmak için sabah erken
erken tanı yöntemlerinin artmasıyla daha fazla
saatlerde ve öğleden sonra geç saatlerde sokağa
hasta teşhisi, gökyüzündeki ozon tabakasının
çıkmak öneriliyor. Güneş ışınlarının en yoğun
incelmesi, güneş altında veya tenin bronzlaşması
olduğu özellikle 10:00-14:00 saatlerinde sokağa
amacıyla ultraviyole ışınlarına maruz kalma
çıkmamak ya da koruyucu önlemler almak
ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden
önemli. Ultraviyole ışınlarına bulutlu günlerde
olan kronik böbrek yetmezliği ile AIDS gibi
de maruz kalınıyor. Dolayısıyla havanın kapalı
hastalıklardaki artışlar sayılabilir. Melanom
olduğu bulutlu günlerde de güneş koruyucu krem gelişimi için başlıca riskler displastik benler
sürmek önem taşıyor.
(displastik nevüs) ve doğumsal benlerdir
(konjenital nevüs). Toplumların yaklaşık
4. Kendinizi muayene edin
%4-17’sinde bulunan displastik benlerin,
1. Güneş yanıklarını önleyin
çalışmalara göre değişmekle beraber
Vücudunuzu düzenli olarak kontrol edin, yeni
%0.6-2’sinde melanom gelişebilir. Konjenital
oluşan ya da değişime uğrayan benlerin farkında benler ise doğumda mevcut olan benlerdir ve
Güneşe maruz kalmanın sonuçları zamanla
olun. Eğer şüpheli bir bene rastlarsanız vakit
ortaya çıkar. Amerikan Deri Kanseri Vakfı’na
melanom gelişme riski benin büyüklüğüyle
kaybetmeden bir deri hastalıları uzmanına
göre çocukluk ya da gençlik çağında bir kez
doğru orantılı olarak artar. Kadınlarda hormonal
görünün. Melanom tanısı konur ve erken
geçirilen güneş yanığı, ileri yaşlarda melanoma
değişikliklerin olduğu gebelik, menopoz ve
yakalanma riskini en az iki kat artırıyor. Herhangi evrede ben deriden cerrahi işlemle alınırsa, deri
östrojen hormon tedavisi gibi durumlarda da
kanserinden kurtulmak mümkün olabilir. Her
bir yaşta 5 ya da daha fazla güneş yanığı geçiren
melanom gelişmesi riski daha yüksektir. Tüm
kanser türünde olduğu gibi deri kanserlerinde de kanser türlerinde olduğu gibi deri kanserlerinin
kişilerde de melanoma yakalanma riski 2 kat
erken tanı çok önemli.
artıyor. Solaryum da kesinlikle riskli. Yapılan
tedavisinin başarısı da erken tanıya bağlıdır.
araştırmalar kapalı ortamda gerçekleştirilen bu
Bu noktada kişilerin vücudunu iyi bir şekilde
Deri kanseri son 20 yılda bir önceki yıla kıyasla gözlemlemeleri ve belirli aralıklarla hekim
“güneşlenme” eyleminin de cilt kanseri riskini
%4 artıyor
artırdığını gösteriyor.
muayenesi oldukça önemli. Genel olarak altı
ay içinde iyileşmeyen bir cilt lezyonu ortaya
Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde
Güneşin zararlı ışınlarından korunmak içinse
çıkması ya da mevcut bir benin değişmeye
olan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Deri
cilt tipinize uygun güneş koruyucu kremler
başlaması durumunda mutlaka hekime
Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay
kullanılabilir, güneşin yoğun olduğu saatlerde
başvurulmalı.” dedi.

Eskiden ağır el işi yapanların hastalığı artık masa
başındakileri etkiliyor
Eskiden marangoz, kasap, demirci, temizlik ve el işi yapan kişilerin hastalığı olan karpal tünel sendromu,
günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak ofis çalışanlarının baş belası oldu.
Karpal Tünel Sendromuna ve korunma yollarına dair bilgi veren Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin “Eskiden daha çok kadınlarda görülen bu hastalık teknolojinin
gelişmesiyle birlikte günümüzde daha fazla sıklıkla görülmeye başlandı.” açıklamasında bulundu.

El bileğini kullanarak çalışanlar risk altında
Bu rahatsızlığın ilk başlangıç şeklinin özellikle
hanımlarda hamur yoğurmak, elde çamaşır
yıkamak, el işi yaparken veya bilgisayar tuşlarına
basarken yani el bileğini kullanarak yapılan
hareketli işlerde uyuşukluğun meydana gelmesi
ve özellikle ilk üç parmakta elektrik çarpar gibi
bir elektriklenmenin hissedilmesi olduğunu
vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin
“Karpal Tünel Sendromu'nda hastalar genellikle
geceleri ağrıların artmasından ve yanma tarzı bir
acının kişiyi uykudan uyandıracak kadar fazla
olmasından şikâyet ederler. Tabii ki bu durum
hastalığın ilerlemesi ile doğru orantılı olarak
farklılık arz eder.” şeklinde konuştu.
Karpal Tünel teknolojinin gelişmesiyle birlikte
arttı

Op. Dr. Davud Yasmin
ASM Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Araştırmalara göre, Türkiye’de bilgisayar ve
akıllı telefonlarla günde ortalama 10 saat
internete bağlı olarak geçiriliyor. Bu durum da
göz, ortopedik rahatsızlıklar ve Karpal Tünel
hastalığına neden olabiliyor. Karpal Tünel
Sendromu bir ya da her iki elin ilk üç parmağını
tutan ilerleyici özellik gösteren hareket sırasında
tutulan el parmaklarında, bazen de kola doğru
yayılan ağrı ve uyuşukluğun arttığı bir durum.
Genellikle elin ortasında bulunan median sinirin
bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve
güçsüzlükle kendini gösterdiğini belirten Op.
Dr. Davud Yasmin “Median sinir normal olarak
başparmağın iç taraf yüzeysel duyusunu, işaret
parmağın, orta parmağın ve yüzük parmağın da
duyusunu taşır. Bu sinir bileğimizde Karpal Tünel
olarak bilinen küçük bir kanaldan geçerek dağılır.

Yapılan çalışmalarda Karpal Tünel Sendromu’nun
özellikle 30-50 yaşlar arasında görüldüğünü
belirten Dr. Yasmin “Kadınlarda erkeklere oranla
daha fazla görülüyor. Buna karşın bu hastalık
teknolojinin gelişmesine paralel olarak daha fazla
kişide görülürken, yaş gruplarındaki dağılımı da
arttırıyor. Özellikle yeni bir teknolojik gelişme
olan akıllı telefonların aşırı bir şekilde kullanımı

özellikle genç popülasyonda median sinir
rahatsızlıklarına yol açıyor. 2015 yılında yurt
dışında 102 öğrenci üzerinde yapılan çalışmada
aşırı miktarda akıllı telefon kullanan öğrencilerde
belirgin oranda median sinirde genişleme,
elin kavrama gücünde ve el fonksiyonlarında
zayıflama tespit edildi. Özellikle gençler ve
çocuklarda akıllı telefon kullanım sürelerinin
sınırlandırılması hastalıktan korunmak için temel
bir başlangıç olabilir.” dedi.
Karpal Tünel tedavi edilmezse geri dönüşsüz el
fonksiyon kaybına neden olur
Karpal Tünel hastalığının bulunduğu evreye göre
farklı tedavi seçimlerinin olduğunu fakat tedavi
edilmezse geri dönüşsüz el fonksiyon kayıplarına
yol açabileceğine değinen Anadolu Sağlık
Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.
Dr. Davud Yasmin “Hastalığın tedavi edilmeden
önce hangi evrede olduğunun anlaşılması
gerekir. Bunun için yapılması gereken EMG
testidir. Bu test ile hastalık %90 olarak teşhis
edilmektedir. Çok erken evre hastalıklarda EMG
ile tespit bazen yapılamayabilir. Bu durumda
eğer hastalıktan şüpheleniyorsa 1-6 ay arasında
testin tekrarlanması tanının konmasına yardımcı
olur. Hastalar ameliyat sonrası 10 gün ile 3
hafta arasında normal hayatlarına dönebilirler.
Hastalığın tam iyileşmesi sinirdeki harabiyet
miktarına bağlı olarak 6 ay – 2 yıl arasındadır.”
açıklamasında bulundu.
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Bu yüzden hastalık da bu kanalın adı ile anılır.”
dedi.
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FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Yıllarca çalışıp bir yerlere gelemeyenler, iyi
niyetli hareketlerinin karşılığını göreceklerdir. Çevrenize faydalı olacağınız işleri tercih
ederken, şimdiye kadar denemediğiniz fakat
hep hayalini kurduğunuz işlerde başarılı olacaksınız. Ayın ilk haftası Merkür kişisel evinizde bulunacak. Kendinize olan güveninizi
arttırırken, iş ilişkilerinizde işlek zekanızı kullanabilmenizi sağlıyor. Karşı tarafı ikna etme
konusunda başarılı olurken, sözleriniz etkili
ve biraz da sert olabilir. İş sorumluluğunuzu entelektüel birikiminizle rahatça yerine
getirebileceksiniz. Yaptığınız işle ilgili bol
seyahatleriniz olacak. Sorumluluklarınızdan
kaçmak yerine, işinize sıkı bir şekilde sarılmalısınız. Sizinle çalışan kişilerin ruhsal durumlarını çok iyi gözlemleyeceksiniz.
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Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak
projeler içinde yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz. Etkileyici konuşmalarınızla bulunduğunuz gruplarda ikna edici özellikleriniz
ön plana çıkacak. Bireyselliğiniz ikinci planda kalacak, daha çok sosyal çalışmalar içinde bulunacaksınız. Verimli grup çalışmaları
yapacaksınız. Yeni ay 23 Temmuz’da Para
evinizde doğuyor. 26 Temmuz’a kadar da
Merkür aynı evde size çalışma hayatınızla
ilgili enerji veriyor. Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilir, mantıklı işleri beraberce yapabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız artıyor. Size gelecek
öneriler, bilgi dağarcığınızın artmasına neden olacak ve önünüzü açacak. Paranızla ilgili hiç kimseye sır vermek istemeyeceksiniz.

BOĞA
Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama
geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız. Paranın gücüne
inanıyorsunuz. Düşüncelerinizde ısrarcı davranmanız ve çevre ilişkilerinizi olumlu bir
şekilde kullanma yeteneğiniz; amaçladığınız
yolda işinizi kolaylaştıracak. Bu dönemde iç
sesinizi dinlemeli, özellikle para kazanma ve
harcama konusunda dengeyi kurmaya çalışmalısınız. Bütçenizi yeniden gözden geçirin.
Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları
iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi
düşünmelisiniz. Kariyerinizle ilgili şartları
gözden geçirin. Yeni durum değerlendirmeleriniz gündeme gelebilir. Kararlı ve yardımsever duygularınız sizi çevrenizde sevilen bir
kişi yapacaktır.

ASLAN
Bir çok olumlu pozisyon sizi bekliyor. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek
güçtesiniz. Çevrenizdeki kişileri analizci bir
gözle irdeleyerek, kendi doğrularınızı çıkarmak isteyeceksiniz. Zamanın hızla aktığı
aktif bir aya giriyorsunuz. Hedefleriniz doğrultusunda bilinçli hareket etmenin vereceği avantajlı günler sizi bekliyor. Bugünlerde
sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın. Bu
şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor
pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. Fiziki
enerjinizin güçlü olduğu bir ay. Çevrenizde
beğenilecek ve arkadaşlarınızla güç birliği
içinde olacaksınız. Değişim içinde olmanız
ve düşüncelerinizin şekil değiştirmesi sonucunda keşfettiğiniz duygular, ilginç konular
üzerinde yoğunlaşmanıza neden olacaktır.

İKİZLER
İsteklerinizi içinizde bastırarak, sosyal ve iş
yaşamınız içinde yoğunlaşacaksınız. Hırslarınız konusunda engel tanımayarak, gizli
projeler içinde olacaksınız. Bu konuda planlarınıza yardımcı olacak kişileri seçmek istiyorsunuz. Yatırımlarınızı gizli tutabilirsiniz.
Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız,
kişisel enerjinizi kullanma konusunda size
kısıtlamalar getirecektir. Bu dönem dinlenmeye ve projelerinizin planlarını yapmaya
ihtiyacınız var. Hızlı düşünüyor fakat iş uygulamaya geldiği zaman kendinize sınırlar
koyuyorsunuz. Güçlü kişiliğiniz; işinizle ilgili
baş eğmek zorunda kaldığınız konularda
sizi gergin yapacak. Birçok işi bir arada yapmaya kalkışmamalı ve çevrenize de sorumluluk yüklemeyi öğrenmelisiniz.

BAŞAK
Kendinizi çok daha güçlü ve mantıklı hissedeceksiniz. Kişisel gelişiminizi etkileyen
gezegen Satürn, para hareketleri konusundaki sezgilerinizi muhteşem yapacaktır. Bu
konuda ait olduğunuz iş çevresi ve sosyal
gruplardan destek alacaksınız. Kariyer konusunda mutlu ve başarılısınız. Geçen aydan beri çatışma potansiyeli mevcut olan
aile içi ilişkilerde anlaşmazlıklar, kuzenler ve
kardeşler arasında sürtüşmeler ortaya çıkacaktır. Söz konusu olan hisseli bir mirasınız
ile ilgili olarak paylaşım yoluna gidebilirsiniz.
Beklediğiniz desteklerde sorunlar çıkacak,
ilgili kişilere öfkeleneceksiniz fakat kendinizi kontrol altında tutmayı öğreneceksiniz.
Düşündüğünüz kişilerin size vereceği güçle
fikirleriniz daha sağlam ilerliyor.

Güneş kariyer evinizde muhteşem bir şekilde
işlerinize destek veriyor. Kendi olanaklarınız
ve gücünüzle finans hareketini hızlandırırken, karşı tarafın şartlarına göre daha iyi durumda olacaksınız. Yapacağınız çalışmaların
sınırlarını siz belirleyecek, siz çaba göstereceksiniz. İçinde bulunduğunuz ve ilgilenmek
zorunda olduğunuz her bir konuyu, kendi
özel şartlarınıza göre değerlendirerek bir
zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve
karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz. Bu çekişmeler içinde tatminsizlik duygusu yaşamak istemiyorsanız, ruhsal sağlığınıza önem vererek, düşünce ekseninizin artı
ve eksilerini dengede tutun. Sadece bir yöne
konsantre olmayın. Bu dönem kuracağınız iş
kârlı bir yatırımı da beraberinde getirecektir.

OĞLAK
Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız,
kişisel enerjinizi kullanma konusunda size
kısıtlamalar getirecektir. Bu dönem dinlenmeye ve projelerinizin planlarını yapmaya
ihtiyacınız var. Hızlı düşünüyor fakat iş uygulamaya geldiği zaman kendinize sınırlar
koyuyorsunuz. Bu dönemde, yardım etme
duygunuzun yoğun olmasından dolayı; gizli kalmasını istediğiniz yapıcı faaliyetlere de
katılabilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız ön plana çıksa bile, oto
kontrolünüz sürekli olarak sizi tetikte tutacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı
bakmaya başlayacaksınız. Çevrenizde sizin
bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız.

AKREP
Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin. Aşırı
hassas bir yapıda olduğunuz bu günlerde
olayları çok yönlü irdelemeye gayret edin.
Kendinizi mutlaka karşınızdaki kişinin yerine
koymaya çalışın. Yaşantınıza yeni katılacak
kişilerle uyum içinde olacak ve fikir alışverişleri içine gireceksiniz. Pratik yaşama geçirmenizin imkansız olduğu konular, yeni dostlarınız sayesinde daha da kolaylaşacak. Bu
dönem yollarla ilgili bağlantılarınızda olumlu
etkiler verecek. Bu doğrultuda yeni kişilerle
tanışacak ve yeni projelerin eşiğinde kendinizi bulacaksınız. Doğru insanlarla çalışma
isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz.

KOVA
Bu ay iletişim çok önemli. 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. Özellikle maddi konularda hiç
kimsenin aklına gelmeyen konularda büyük
paralar kazanabilirsiniz. Oldukça hırslı bir
karakter yapısıyla politika, ticaret gibi denemediğiniz konularda başarılı olacaksınız.
Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte koştururken, ara molalarla harcamalarınızda ki
artışlara dikkat etmeyi unutmayın.

YAY
Engellerin üstesinden gelecek şekilde güçlü
olacaksınız. 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. Şimdiye kadar
açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte
iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına
ifade etmeye başlayabilirsiniz. Patronlarınızla daha iyi anlaşırken, iş sorumluluğunuz
artacaktır.

BALIK
Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak
projeler içinde yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz. Bu dönem ön planda olma isteğinizi körükleyen çalışmalar içinde olacak, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat
çekeceksiniz. Yönetici ruhu taşıyan insanlar
size daha fazla güven verecek. Birçok iş fırsatı yaratacak ve gelecekle ilgili kaygılarınızı
bu şekilde törpüleyeceksiniz. Artık kendinize
olan güveniniz artıyor. Sahip olduğunuz mal
ve mülk daha bir değer kazanacak. Borçlarınızı ödeme konusunda azimli olacaksınız.
Miras yoluyla yeni kazanımlarınız olabilir.
Yeni atılımlar sizi bekliyor. Küçük hayal kırıklıklarından asla etkilenmeyecek ve yolunuza
devam edeceksiniz.
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FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İSTANBUL
Forum İstanbul AVYM
City's Nişantaşı AVM
Kanyon AVM
İstanbul Cevahir AVM
Özdilek Park İstanbul AVM
Vialand AVM
Trump AVM
Brandium AVYM
İstinyePark AVM
Marmara Park AVM
Maltepe Park AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Buyaka AVM
Capacity AVM
Zorlu Center
Mall of İstanbul
Tepe Nautilus AVM
Torium AVM
Meydan İstanbul FACEBOOK
AVM

BEĞENİ

NO
1
2
NO
13
24
35
46
57
68
79
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum AnkaraİSTANBUL
Outlet
Acity Outlet
City's
Nişantaşı AVM
Kentpark
AVM
Özdilek
Park
İstanbul AVM
GordionAVM
AVM
Kanyon
Cepa AVM
Buyaka
AVM
Next Level
AVMAVM
Galleria
Ataköy
Taurus AVM
AVM
Trump
AtlantisAVM
AVM
Capitol
Nata Vega
Outlet
Viaport
Asia
Outlet
One Tower AVM
İstinyePark
Anatolium Ankara
ArmoniPark
OutletAVM
Center
PodiumAVM
Ankara AVM
Astoria
Arcadium
AVM
Akasya
AVM
Kızılay AVM
Sapphire
Çarşı
Panora
AVYM
Zorlu
Center
365 AVMAVYM
CanPark
Antares AVYM
ArenaPark
AVYM
Tepe Prime
Vialand
AVMAvenue
Bilkent Center
Palladium
AVMAVM
Torium AVM
TIWITTER
Kozzy AVM

BEĞENİ

NO

ANKARA

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
Acity Outlet
Kentpark AVM
Gordion AVM
Cepa AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Atlantis AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
Arcadium AVM
Kızılay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Antares AVYM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center AVM

BEĞENİ

DİĞER
TIWITTER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMANKARA
Forum Gaziantep
ANKAmall
AVM AVM
Forum Kayseri
Atlantis
AVM AVM
Gebze Center
Antares
AVYM
Forum Mersin
Bilkent
Center AVM
Park Afyon
Tepe
Prime AVM
Avenue
Espark
AVM
Next
Level
AVM
Forum Trabzon
Kentpark
AVM AVM
MarkAntalya
AVM
Nata
Vega Outlet
ForumAVM
Bornova AVM
Cepa
Antalya Migros
Armada
AVM AVM
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Panora
AVYM
Point Bornova
Gordion
AVM AVM
Konya Kent
Taurus
AVMPlaza AVYM
DeepoOutlet
Outlet Center
Acity
PrimemallAVM
Gaziantep AVM
Arcadium
Novada
365
AVMKonya AVM
Çamlık AVM
Forum Ankara
Outlet
Outlet Center
İzmitAVM
Anatolium
Ankara
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

BEĞENİ

356.063
144.031
TAKİP
95.379
68.997
63.831
65.986
63.550
53.612
62.518
33.504
58.168
32.993
47.933
17.404
46.227
17.115
40.063
15.553
36.062
10.815
30.707
9.470
28.348
9.065
27.920
8.344
26.817
8.217
24.019
7.272
21.111
6.519
18.594
6.058
17.786
5.970
15.661
5.286
4.917
4.787

NO
1
2
NO
13
24
35
46
57
68
79
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

TAKİP

NO

381.024
360.840
254.312
248.510
212.666
206.241
133.240
117.085
107.094
102.876
100.269
97.546
96.902
94.145
90.003
86.527
85.751
84.096
83.740
82.190

DİĞER
INSTAGRAM

356.063
144.031
95.379
63.831
63.550
62.518
58.168
47.933
46.227
40.063
36.062
30.707
28.348
27.920
26.817
24.019
21.111
18.594
17.786
15.661

277.289
198.090
TAKİP
122.705
12.249
118.845
10.928
115.316
8.936
113.808
6.045
112.995
5.259
109.573
4.875
99.892
4.817
98.148
4.561
91.138
3.684
85.630
3.252
83.290
2.846
79.395
2.657
62.030
2.380
59.872
2.326
59.364
1.981
56.438
1.729
54.531
1.560
52.976
1.353
1.266
1.130

TAKİP

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Forum Ankara Outlet
Acity Outlet
Kentpark AVM
Gordion AVM
Cepa AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Atlantis AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
Arcadium AVM
Kızılay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Antares AVYM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center AVM

BEĞENİ
356.063
144.031
95.379
63.831
63.550
62.518
58.168
47.933
46.227
40.063
36.062
30.707
28.348
27.920
26.817
24.019
21.111
18.594
17.786
15.661

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Atlantis AVM
Antares AVYM
Bilkent Center AVM
Tepe Prime Avenue
Next Level AVM
Kentpark AVM
Nata Vega Outlet
Cepa AVM
Armada AVM
Panora AVYM
Gordion AVM
Taurus AVM
Acity Outlet
Arcadium AVM
365 AVM
Forum Ankara Outlet
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

TAKİP
12.249
10.928
8.936
6.045
5.259
4.875
4.817
4.561
3.684
3.252
2.846
2.657
2.380
2.326
1.981
1.729
1.560
1.353
1.266
1.130

INSTAGRAM
NO

ANKARA

BEĞENİ

15
16
17
18
19
20

Capacity AVYM
Zorlu Center
Mall of İstanbul
Tepe Nautilus AVM
Torium AVM
Meydan İstanbul AVM

NO
1
2
NO
31
42
53
64
75
86
97
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

DİĞER
Mavibahçe AVM
TerraCity AVMİSTANBUL
Forum
Gaziantep
AVM
City's Nişantaşı
AVM
Forum
AVM AVM
ÖzdilekKayseri
Park İstanbul
Gebze
KanyonCenter
AVM
Forum
BuyakaMersin
AVM AVM
Park
Afyon
AVMAVM
Galleria
Ataköy
Espark
Trump AVM
Forum
CapitolTrabzon
AVM AVM
MarkAntalya
AVM
Viaport Asia Outlet
Forum
Bornova
İstinyePark
AVMAVM
Antalya
Migros
AVM
ArmoniPark
Outlet
Center
ÖzdilekPark
Astoria AVMAntalya AVM
Point
Bornova
Akasya
AVM AVM
Konya
Kent
Plaza AVYM
Sapphire
Çarşı
Deepo
Outlet Center
Zorlu Center
Primemall
Gaziantep AVM
CanPark AVYM
Novada
Konya
AVM
ArenaPark
AVYM
Forum
VialandÇamlık
AVM AVM
Outlet
Center
Palladium
AVMİzmit
Torium AVM
Kozzy AVM

NO
1
2
NO
31
42
53
64
75
86
97
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
19
20

DİĞER
HighWay Outlet AVM
Sera Kütahya AVM
İSTANBUL
Kayseri
Park AVYM
Zorlu Center
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Mall of İstanbul
Gebze
VialandCenter
AVM
MalatyaPark
AVM
City's Nişantaşı
AVM
TerraCity
AVM
Kanyon AVM
Deepo
Outlet İstanbul
Center
Watergarden
Korupark
AVMMall AVM
Emaar Square
17
Burda AVM
İstinyePark
AVM
Espark
CanParkAVM
AVYM
Antalya
Migros AVM
Trump AVM
Forum
Mersin
AVM
Brandium
AVYM
Forum Gaziantep
AVM
İstanbul AVYM
Palladium
Kale OutletAntakya
Center AVM
Outlet
Center
İzmit
Maltepe
Park AVM
Zafer
PlazaPark
AVM
Marmara
AVM
Agora
Toriumİzmir
AVMAVM
Sanko
AVMAVM
GalleriaPark
Ataköy
Ceylan
Karavil
Park
AVM
Marmara
Forum
AVM
Akasya AVM
Starcity Outlet Center

NO

DİĞER

90.003
86.527
85.751
84.096
83.740
82.190

BEĞENİ
277.289
198.090
TAKİP
122.705
68.997
118.845
65.986
115.316
53.612
113.808
33.504
112.995
32.993
109.573
17.404
99.892
17.115
98.148
15.553
91.138
10.815
85.630
9.470
83.290
9.065
79.395
8.344
62.030
8.217
59.872
7.272
59.364
6.519
56.438
6.058
54.531
5.970
52.976
5.286
4.917
4.787

TAKİP
12.045
7.524
BEĞENİ
5.689
27.942
4.882
18.827
4.769
17.852
4.611
16.423
4.578
15.472
4.448
12.618
3.817
12.148
3.780
10.265
3.480
9.737
3.063
9.295
2.745
8.703
2.582
8.424
2.426
7.613
2.216
7.171
2.207
5.977
2.130
5.870
2.083
5.761
2.032
5.753
5.613
4.851

BEĞENİ

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

CanPark
365 AVMAVYM
ArenaPark
AVYM
Antares AVYM
Vialand
AVMAvenue
Tepe Prime
Palladium
AVMAVM
Bilkent Center
Torium AVM
Kozzy AVM
TIWITTER

6.519
21.111
6.058
18.594
5.970
17.786
5.286
15.661
4.917
4.787

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Arcadium
PrimemallAVM
Gaziantep AVM
365
AVM
Novada Konya AVM
Forum Ankara
Outlet
Çamlık AVM
Anatolium
Ankara
Outlet Center
İzmitAVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

1.981
59.364
1.729
56.438
1.560
54.531
1.353
52.976
1.266
1.130

NO
1
NO
2
13
24
35
46
57
68
79
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

ANKARA
ANKAmall AVM
Atlantis AVM İSTANBUL
Zorlu
Center
Antares
AVYM
Mall
of İstanbul
Bilkent
Center AVM
Vialand
AVMAvenue
Tepe Prime
City's
Nişantaşı
Next Level
AVMAVM
Kanyon
KentparkAVM
AVM
Watergarden
İstanbul
Nata Vega Outlet
Emaar
Square Mall AVM
Cepa AVM
İstinyePark
AVM
Armada AVM
CanPark
AVYM
Panora AVYM
Trump
GordionAVM
AVM
Brandium
AVYM
Taurus AVM
Forum
İstanbul AVYM
Acity Outlet
Kale
OutletAVM
Center
Arcadium
Maltepe
365 AVMPark AVM
Marmara
Park AVM
Forum Ankara
Outlet
Torium
AVM
Anatolium
Ankara AVM
Galleria
Podium Ataköy
Ankara AVM
Marmara
Forum AVM
Gimart Outlet
Akasya AVM
Starcity Outlet Center
INSTAGRAM

TAKİP

NO
1
NO
2
13
24
35
46
57
68
79
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

INSTAGRAM
DİĞER
HighWay Outlet AVM
ANKARA
Sera Kütahya AVM
ANKAmall
AVM
Kayseri Park AVYM
Nata
Vega Outlet
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Gordion
AVM
Gebze Center
Acity
Outlet AVM
MalatyaPark
Antares
TerraCityAVYM
AVM
Atlantis
AVM
Deepo Outlet Center
Kentpark
Korupark AVM
Armada
17 BurdaAVM
AVM
Podium
Ankara AVM
Espark AVM
Gimart
AntalyaOutlet
Migros AVM
Next
Level
AVMAVM
Forum
Mersin
Taurus
AVM
Forum Gaziantep
AVM
Cepa
AVMAntakya AVM
Palladium
Arcadium
AVMİzmit
Outlet Center
Forum
Ankara
Outlet
Zafer Plaza AVM
Tepe
AgoraPrime
İzmir Avenue
AVM
Panora
AVYM
Sanko Park AVM
One
Tower
AVM
Ceylan
Karavil
Park AVM
Bilkent Center AVM
Anatolium Ankara AVM

TAKİP

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

ANKARA
ANKAmall AVM
Nata Vega Outlet
Gordion AVM
Acity Outlet
Antares AVYM
Atlantis AVM
Kentpark AVM
Armada AVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet
Next Level AVM
Taurus AVM
Cepa AVM
Arcadium AVM
Forum Ankara Outlet
Tepe Prime Avenue
Panora AVYM
One Tower AVM
Bilkent Center AVM
Anatolium Ankara AVM

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

DİĞER
TerraCity AVM
Mavibahçe AVM
Park Afyon AVM
Endülüs Park
Point Bornova AVM
Antalya Migros AVM
41 Burda AVM
M1 Adana AVM
17 Burda AVM
Forum Mersin AVM
Forum Gaziantep AVM
67 Burda AVM
Forum Bornova AVM
Espark AVM
Symbol AVM
Mall of Antalya AVM - YENİ
14 Burda AVM
MalatyaPark AVM
Gebze Center
AHL Park AVM

12.249

BEĞENİ
10.928
27.942
8.936
18.827
6.045
17.852
5.259
16.423
4.875
15.472
4.817
12.618
4.561
12.148
3.684
10.265
3.252
9.737
2.846
9.295
2.657
8.703
2.380
8.424
2.326
7.613
1.981
7.171
1.729
5.977
1.560
5.870
1.353
5.761
1.266
5.753
1.130
5.613
4.851

BEĞENİ
36.373
13.447
11.354
9.576
9.194
8.812
8.263
6.809
6.636
6.401
5.891
4.809
4.464
3.997
3.430
3.043
2.915
2.008
1.658
1.453

12.045

BEĞENİ
7.524
36.373
5.689
13.447
4.882
11.354
4.769
9.576
4.611
9.194
4.578
8.812
4.448
8.263
3.817
6.809
3.780
6.636
3.480
6.401
3.063
5.891
2.745
4.809
2.582
4.464
2.426
3.997
2.216
3.430
2.207
3.043
2.130
2.915
2.083
2.008
2.032
1.658
1.453

BEĞENİ
34.207
30.603
21.835
19.285
16.089
15.846
15.241
11.379
10.984
10.470
9.620
9.038
8.751
8.543
7.737
7.531
6.805
6.587
6.119
6.048
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Rahatlık
birinci
önceliğim
Sevgili Murat Güneş, sen zaten tanıdığımız isimlerden
dinlediğimiz şarkıların söz yazarı ve bestecisi olarak
hayatımızdaydın. Okuyucularımız için bu isimlerden ve
şarkılardan kısaca bahseder misin?
Ajda Pekkan - Ayrılık Ateşi, Gökhan Türkmen - Sen
İstanbul'sun, Berdan Mardini - Senden Çocuğum Olsun, Yaşar
- Nara, Berkay - Yaz, Bengü - Altın Çağ, Atiye - Soygun Var /
Yetmez, Demet Akalın - Rakipsiz / Damga Damga, Aynur Aydın
- Günah Sevap / Bi' Dakika, Özgün - Şimdi Burada Olsan, Yonca
Lodi - 12 Ay
Bu kadar şarkın dilimizdeyken neden şarkı söylemek için bu
zamanı bekledin?
Hayat bir ilahi takvim üzerine kurulu ve aslında onun çok da
dışına çıkamıyoruz. Benim için de doğru zaman buymuş demek
ki.
Neden “Kalp Farkıyla” ile çıkış yaptın? Şarkının hikâyesinden
kısaca bahseder misin?
Kalp Farkıyla ilk çıktığı an kendime çok yakıştırdığım bir şarkı
oldu. Yalnız şarkıyı Burcu Güneş için yapmıştım. Başta acaba
dinletmesem mi diye düşünsem de kısmete çok inandığım
için öyle bir şey yapamadım. Sonrasında o kendine çok uygun
bulmayınca şarkım bana kaldı :)
Biraz da şarkının video klibinden bahsedebilir misin? Ferhan
Şensoy ile yollarınız nasıl kesişti?
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Yönetmenimiz Murat Joker. Ferhan'la iki yıl kadar önce onun
yazdığı Pera'daki Hayalet oyununun şarkılarını yazarken tanıştık
ve haliyle arkadaş olduk. Film tadında bir klip çekmeye niyetli
olduğumuz için klip kızımız da oyuncu kökenli olmalıydı. İlk
aklımıza gelen isim de haliyle Ferhan oldu.
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Sıradaki proje ne olacak?
Sırada hali hazırda bitmeye yakın aşamada bekleyen bir albüm
var. Ama yine de yetişmeme ihtimaline karşın bir şarkım da
sonbahar aylarında çıkmak üzere kasamızda duruyor.
Kendine örnek aldığın bir isim var mı?

MURAT
GÜNEŞ

Örnek almak denir mi bilmiyorum ama Sezen Aksu besteci
kimliğiyle her zaman çağı yakalamış bir müzisyendir. Bu oldukça
az kişinin başarabildiği bir şey olduğu için ayrıca saygım büyük
kendisine. Bir de tabii Aysel Gürel hayattayken de yakinen
görüştüğüm bir insan olduğundan benim için her zaman ayrı bir
yerde duruyor.

Murat Güneş’in bir günü nasıl geçer?
Öyle geç kalkan müzisyenlerden değilim. Kahvaltı, köpeği
gezdirme gibi rutin işlerden sonra stüdyoya geçiyorum. Aynı
zamanda TV programları için de müzikler hazırladığımızdan o
esnada öyle bir çalışma varsa hayli yoğun geçiyor. Stüdyo ortamı
dışında ise sosyal hayatta görüştüğüm çok arkadaşım olduğu için
onlarla zaman geçiriyorum. Yemek olsun, sinema olsun… Kış
döneminde tiyatronun sıkı takipçisiyimdir.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musun? Gidiyorsan en çok tercih
ettiğin AVM hangisi?
Elbette gidiyorum. Evim oldukça merkezi olduğu için nerdeyse
tüm AVM'lere yakınım. Cevahir, Trump, Zorlu ve City's sıkça
gittiklerim. Havadar olduğu için sanırım en çok Kanyon'u
seviyorum.
Kıyafetlerinde “olmazsa olmaz”ın nedir?
Rahatlık birinci önceliğim. Mesela iki kıştır gündelik hayatta
sokakta da salaş durmayan eşofman altları vazgeçilmezim oldu.
Yazları şorttan başka bir şey giymiyordum, ta ki bu yaz şalvarın
konforunu keşfedene kadar. Sanırım bu yazı şorttan çok şalvarlarla
geçireceğim.
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Renkli ve rahat. Renk uyumu olmadan kendimi asla rahat
hissedemiyorum. Takım elbise haricinde spor ayakkabılarımı da
ayağımdan pek çıkarmıyorum.
Neyi asla giymezsin?
Makosen ayakkabılar sanırım :)
Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?
Alaçatı'dan aldığım şaman sembolleri kullanılarak yapılmış el
işi bilekliklerimi çok seviyorum. Ayrıca çok fazla papyonum var,
tahtadan tutun da nerdeyse her renge varana dek.
Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi renk ağırlıkta?

Alışveriş yapmayı sever misin? Kiminle alışverişe çıkarsın?
Hem de çok seviyorum. Gözüne çok inandığım arkadaşım Mutlu
Genç var ki aynı zamanda stil danışmanlığı da yapıyor kendisi. En
çok onunla çıkıyorum alışverişe.
İndirimleri takip ediyor musun?
Çok da takip edemiyorum. Bir şey gördüğümde sevdiysem onu o
an alıyorum.
Son olarak, boşluğu doldurabilir misin?
“Bence AVM'ler ................”
Bence AVM'ler hayatı kolaylaştırıyor.

Röportaj:
Burçin Sel
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Her renge açık olduğum için gardırobumu açınca tek bir renk
hakim diyemem. Yine de mavi ve tonları biraz daha öne çıkıyor
sanırım.

97

MALl&MOTTO / Haberler

MIcrosoft’un Türkiye’deki ilk mağaza içinde mağazası
Ankara KentPark MedIaMarkt’ta açıldı
Microsoft, Ankara’da Kentpark
AVM MediaMarkt içinde yer alan
Türkiye’deki ilk mağaza içinde
mağazasını açtı. Yeni mağaza
konseptinde Microsoft donanım
ürünleri ve deneyim alanlarının
yanı sıra en yeni Microsoft
çözümleri de satılacak.
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Kurumlara ve bireylere daha fazlasını
başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen
Microsoft, Türkiye’deki ilk mağazasını açtı.
Ankara Kentpark AVM’de bulunan Avrupa’nın
açık ara lider teknoloji zinciri MediaMarkt
içinde yer alan mağazada Microsoft’un en yeni
donanım ve yazılım çözümleri sergilenecek.
“Mağaza içinde mağaza” konseptine sahip olan
ve Microsoft ürünlerinin sergilendiği mağazanın
açılışı Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu
ile MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu
CPO’su Faruk Kocabaş tarafından yapıldı.
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Açılışta konuşan Microsoft Türkiye Tüketici
Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Halil Gökoğlu, Microsoft’un Türkiye’deki
ilk mağaza içinde mağaza konseptini hayata
geçirmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Gökoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kentpark
Alışveriş Merkezi MediaMarkt içerisinde bugün
açılan Microsoft mağazamız Türkiye’ye ve Türk
teknoloji pazarına duyduğumuz inancın somut
bir örneğini oluşturuyor. Microsoft Türkiye
olarak hedefimiz müşterilerimize teknoloji
alışverişlerinde en iyi deneyimi yaşatmak. Bu
kapsamda dijitalleşen dünya ile birlikte değişen
müşteri beklentilerini karşılamak için tüm
süreçlerimizi müşteri deneyimi odağıyla gözden
geçiriyor, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza
minimum efor ile maksimum fayda sağlayacak
çözümler üzerine odaklanıyoruz. Müşterilerimize
yaşam yolculuklarının her evresinde eşlik eden,
sunduğu teknolojik deneyimlerle hayatlarını
kolaylaştıran bir çözüm ortağı haline gelmek
istiyoruz. Bu bakış açısıyla, özellikle son 1 senedir
yeni ürünlerle ve kampanyalarla desteklediğimiz
tüketici kanallarımızı, şimdi de ilk mağaza
hamlemizle taçlandırıyoruz.
Mağazamızla tüketicileri en yeni ve en son
teknolojilerle buluşturmayı amaçlıyoruz.
Türkiye’de iş ortaklarımızla birlikte seferber olup,
bilişim pazarını büyütmeye, tüketicilerimizi en
iyi ve en yeni teknolojik ürünlerle buluşturmaya
çok önem veriyoruz. Bu noktada da bu projeyi
MediaMarkt ile birlikte hayata geçirmekten
oldukça memnunuz, destekleri için teşekkür
ediyoruz.”

Faruk Kocabaş
MediaMarkt Türkiye Satın Almadan
Sorumlu CPO’su

Halil Gökoğlu
Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Kentpark AVM’de bulunan MediaMarkt
mağazası içindeki Microsoft mağazası
Türkiye’deki ilk resmi mağaza olacağına dikkat
çeken Gökoğlu, bu yeni mağaza için çok
heyecanlı olduklarını belirtti. Gökoğlu sözlerini
şöyle sürdürdü: “Öncelikle bu yeni mağaza bizi
çok heyecanlandırıyor. Türkiye’nin potansiyeli
çok büyük ve biz bu potansiyele çok inanıyoruz.
Hayata geçirdiğimiz bu projenin başarılı olması
için Microsoft ve MediaMarkt olarak üzerimize
düşenleri yapmaya odaklanacağız. Burada
tüketicilerimizden alacağımız yorumlar bizim
için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Önümüzdeki
dönemde planlarımızı değerlendirirken ilk
mağazamızdan öğreneceklerimiz, tüketici geri
bildirimleri ve iş ortaklarımızdan gelecek talep
ve iş birliklerimiz doğrultusunda vereceğimiz
kararlar bize yol gösterecek.”
Türkiye’nin lider elektronik perakendecisi olma
hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirten
MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu
CPO’su Faruk Kocabaş ise “Yeni nesil elektronik
perakendecilik vizyonumuz doğrultusunda

geleceğin alışveriş deneyimini tüketicilerimizle
buluşturuyoruz. Mağazalarımızda kurduğumuz
inovasyon ve deneyim alanlarının yanı
sıra müşterilerimizin kendilerini evlerinde
hissedecekleri tecrübeyi yaşatıyoruz. Sektörde
yeniliklerin ve trendlerin Türkiye’deki ilk
uygulayıcısı olarak, Microsoft ile birlikte yine
bir ilki daha Ankara Kentpark mağazamızda
ziyaretçilerimize sunmanın heyecanını
yaşıyoruz.” dedi.
Türkiye’deki ilk Microsoft mağazası
Yeni açılan mağazada yeni nesil, kalemli, ince,
dokunmatik ekranlı, en yeni güvenlik teknolojieri
ile donatılmış, en iyi oyun deneyimini
sunan Windows 10 bilgisayarlar tüketicilerle
buluşacak. En iyi tüketici deneyimini ve
alışveriş memnuniyetini sağlamak için Office
365 ile birlikte gelen özellikleri ve modern
mouse ve klavyeler de bu cihazlarla birlikte
deneyimlenebilecek. Ayrıca Xbox oyun konsolu,
en yeni oyunlar ve en yeni aksesuarlar da bu
mağaza içinde mağazada yer alacak.

