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Herkese güzel yazlar...
Bir çok şeyi kuruyor, hazırlıyor, tüketiyor ve vazgeçiyoruz.
70’li 80’li yıllarda Alışveriş Merkezleri Amerika’da şehir dışlarına
kurulur ve özellikle o dönem yaşamın en önemli kısmını oluştururdu.
Ancak sonrasında bir çok AVM kapandı. Belki de zamana yenik düştü.
Alışveriş merkezleri; ailelerin vakit geçirdiği, arkadaşların buluşma
noktasıydı. Ancak oralarda özellikle bu yılla beraber bir çoğu dediğim
gibi kapandı. Hatta hayalet binalar haline geldiler.
Diyeceksin ki; bizde böyle bir şey olmaz!
Tamam biz hemen o binayı bir başka şeye çeviririz (konuk, arsa işlevi
falan) Ama asıl olay şu... ayakta kalmak, trend olmak, moda unsuru
olarak yine erişebilir, talep edilebilir olmak.
AVM sektörü de bir çok meslek grubu gibi kendini yenilemediği,
zamana uymadığı şekillerde yüzüne bakılmıyor. İstanbul’da özellikle
bunun örnekleri olup, sonradan çok iyi hale gelen yaşam merkezleri
var. Mesela; Galeria, Akmerkez gibi...
Sadece binalar, mağazalar, kafeler değil bir hikaye hep şart!
Mall&Motto yeni sayımızı keyifli okumanız dileğiyle,

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.
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Ramazan ayında en çok et, karpuz ve domates tükettik
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, yerel zincir marketlerde
Ramazan ayı ve bayram satışlarını değerlendirdi. Bölgelere göre değişim gösterse de mayıs
ayına kıyasla Ramazan'da satışların %10 arttığını kaydeden Altunbilek, Anadolu'da en çok et
ve et ürünlerinin, Türkiye genelinde ise karpuz, domates, salatalık, peynir, meşrubat, tatlı, kırmızı
mercimeğin satıldığını söyledi.
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Mustafa ALTUNBİLEK
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Perakende sektöründe Ramazan ayı bereketli
geçti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na
bağlı PERDER derneklerinden alınan bilgiler
doğrultusunda Ramazan ayı ve bayram
satışlarını değerlendiren TPF Başkanı Mustafa
Altunbilek, mayıs ayına kıyasla satışların %10,
2016 yılı Ramazan ayına kıyasla, satışlarda
%14’lük artış yaşandığını belirtti.

fiyatlar standarda oturmaya başladı. Ramazan
ayı süresince yerel zincirlerde fiyatı en çok
düşenler domates, salatalık, karpuz, kırmızı
biber, kayısı, şeftali, patates, soğan ve muz oldu”
dedi.

Ramazan ayı süresince yerel zincir
marketlerde zam yapılmadığını söyleyen
Altunbilek, “Bol bereketli bir Ramazan ayını
geride bıraktık. Sezonun açılmasıyla birlikte
meyve, sebze ve bakliyat ürünlerinde sepetler
mayıs ayına kıyasla Ramazan’da bir nebze
daha ucuza doldu. Mevsimlik ürünlerde

Ramazan ayının ilk haftası satışlarda %20'lere
varan bir artış yaşandığını belirten Mustafa
Altunbilek, son hafta ve bayram döneminde
öngördükleri üzere satışlarda düşüş yaşandığını
belirtti. Son 1 haftada ise satışların mayıs
ayı seyrine döndüğünü söyleyen Mustafa
Altunbilek şunları kaydetti;

RAMAZAN AYININ GÖZDELERİ: ET,
DOMATES, KARPUZ, PEYNİR

"Ramazan ayı süresince et ve et ürünleri en
çok satanlar arasında yer aldı. Anadolu’da et
tüketimi artarken, İstanbul'da %5 azaldı. Sadece
ette değil, İstanbul’da sebze meyve reyonundaki
satışlarda mayıs ayına kıyasla %8-10 arasında
azaldı. Türkiye genelindeki sıcakların da
etkisiyle su ve meşrubat ile manav tezgahında
karpuz en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer
aldı. Peynir, süt ve süt ürünleri, kavun, domates,
salatalık, bütün piliç, Ramazan’ın vazgeçilmezi
olan ikramlık tatlı satışında önemli hareketlilik
yaşandı. Bakliyatta ise Ramazan ayının en çok
satanları pirinç, kırmızı mercimek ve bulgur
oldu" Altunbilek Ramazan Bayramı’nda tatlı,
çikolata ve şekerleme reyonundaki satışların
%20 arttığını söyledi.
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Coca-Cola İçecek, "en yüksek"
kredi notuna sahip Türk şirketi
Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola
İçecek'in (CCI) yabancı para cinsinden
notunu "BBB-" seviyesinden "BBB"
seviyesine yükseltti.
Not artışıyla CCI, Türkiye'de "en yüksek" kredi
notu ile derecelendirilen şirket oldu.
Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre,
Fitch Ratings, CCI’nın yabancı para cinsinden
uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu
ve birincil teminatsız derecelendirme notunu
"BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltti.
Fitch Ratings, CCI'nın yerel para cinsinden uzun
vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ise
"BBB" olarak teyit etti. Notların görünümü ise
"durağan" olarak belirtildi. CCI'ın "BBB" olan
notu, Türkiye'nin ülke notunun iki kademe, ülke
tavan notunun ise bir kademe üzerinde yer alıyor.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen CCI Üst
Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, şirketin
kredi notunun yükseltilmesinin, uzun vadeli
ve sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik
çabalarının olumlu sonuçlar verdiğinin en
büyük göstergesi olduğunu belirterek, "Yabancı
yatırımcılar nezdinde şirketimize olan güven ve
ilgi artarken, verimliliğimizi ve potansiyelimizi
Türkiye'nin kalkınmasına destek olmak,
ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak
için kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini
kullandı.
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Coca-Coca İçecek açıklamasında, Fitch Ratings'in
konuyla ilgili değerlendirmelerine de yer verildi.
Fitch Ratings açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"CCI'nın yabancı para ve yerel para cinsinden
uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notları
The Coca-Cola Company ile olan operasyonel
ve stratejik ilişkisiyle, azalan transfer ve
konvertibilite riskine dair Fitch’in görüşünü
yansıtmaktadır. Bu derecelendirme, CCI'ın
sektöründeki sağlam konumunun, marka
portföyünün kalitesinin, Türkiye ve Orta
Doğu'daki büyüme potansiyelinin, tutarlı
fiyatlandırma politikasının ve farklı ekonomik
koşullarda bile kar marjını koruyabilmesinin bir
sonucu olarak verilmiştir."

Burak BAŞARIR
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EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER
BİRLİĞİ GÜNDEM TOPLANTISINDA KONUŞTU
Ekonomi yönetimi olarak ihracata dayalı bir büyüme hedeflediklerini vurgulayan Bakan Zeybekci, “En
önemli çıpalarımızdan biri de müteahhitlik sektörüdür” dedi. TMB üyelerine seslenen Zeybekci, “Şurada
bir fırsat var, dediğinizde, her zaman olduğu gibi hiçbir engel tanımaksızın, sizinle beraber oraya, hiç de
yüksünmeden gelirim” diye konuştu.
Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yıl sonu
hedefini 15 milyar Dolar olarak açıklayan
Zeybekci, Rusya’dan olumlu işaretler geldiğini
ve 4-5 yeni proje alındığını, Kuveyt’te 5 yılda
yapılması planlanan 150 milyar tutarında 153
mega projeden Türk müteahhitlerin de önemli
pay alabileceğini ve Katar’da kısa vadede
önemli fırsatlar olduğunu kaydetti. Zeybekci,
Türk müteahhitlerin Libya’da kalan teminat
mektupları için özel bir ekip oluşturacağını da
duyurdu.
TMB Başkanı Yenigün, “Tüm iş dünyasında
egemen olan beklenti, gerilimi azaltacak,
normalleşmeyi sağlayacak bir iklimin
oluşturulması; sıranın artık ekonomiye gelmesi”
diye konuştu.
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Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülebilirliği
yeniden güçlendirecek, yatırım ortamını
iyileştirecek, uzun vadeli yabancı yatırım
potansiyeline ivme kazandıracak bütüncül yeni
bir hikayenin oluşturulmasının önem taşıdığını
vurgulayan Yenigün özetle şunları söyledi:
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Yıllık proje tutarımız düştü: “Genel
konjonktürden ve özellikle ana pazarlardaki
gelişmelerden en ağır etkilenen yurt dışı
müteahhitlik sektöründe, yıllık yeni proje
tutarımız 25-30 milyar Dolar bandından 2016
yılında 12.8 milyar Dolara indi. 2017 yılının ilk
yarısı itibariyle bu rakam 5.1 milyar Dolar."

garanti vermek gibi yeni seçenekler ve proje kredi
desteğinin arttırılması; yurt dışı müteahhitlik
hizmetlerinde fonlama olanaklarının artması
bağlamında son derece olumludur. Ancak bu
teşviklerin bürokrasi engeline takılmadan ve
finans engeline takılmadan etkin bir şekilde ve
hızla uygulanması büyük ihtiyaçtır.”

Körfez’deki potansiyel kayıp çok olumsuz
etkiler: “Toplam pazar büyüklüğünün %35'ni
oluşturan Libya, Irak ve Rusya Federasyonu'ndan
sonra bir de pazar büyüklüğünün %15'ten
fazlasını oluşturan Körfez bölgesinden
kaynaklanacak potansiyel kayıplar, sektör
açısından çok daha olumsuz bir etki yaratabilir.”

Daha sonra kürsüye çıkan Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, “Beslenme arenası” olarak
nitelendirdiği Türkiye Müteahhitler Birliği
üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda sektörün
geleceğine dair güçlü mesajlar verdi.

Fon desteği önemli: “Artık, finansman
götürmeden yurt dışında büyük projeleri
üstlenmek mümkün değil. Alternatif pazar
arayışımızda, fon desteği ve farklı finansman
enstrümanlarının hayata geçirilmesi önem
taşıyor.”
Bürokraside tıkanma yaşanmamalı:
“Eximbank'ın sermayesinin arttırılması, orta ve
uzun vadeli kredilere odaklanılması, üzerinde
çalışılan emtia bazlı kredi, ihracata bağlı olmayan
kredi, başka finans kuruluşlarının kredilerine

Zeybekci, “2016’dan kalan, 2017 yılının ilk
yarısındaki o paslı, tortulu, ekşi-tatlı olan
dönemin geçtiğine inanıyorum. 2017 ilk
yarısındaki performansımız şu anda 6 milyar
dolar. İnşallah yıl sonu itibarıyla bu hedefi 15
milyar dolar olarak koyuyoruz” dedi.
Ekonomi yönetimi olarak sürdürülebilir ve
öngörülebilir şeklide ihracata dayalı bir büyüme
hedeflediklerini vurgulayan Bakan Zeybekci,
“Bizim en önemli çıpalarımızdan biri de
inşaat sektörü müteahhitlik sektörüdür. Yurt
dışındaki en önemli ihracat kalemi müteahhitlik
sektörüdür” diye konuştu.

Türk müteahhitlerinin dünyanın her yerinde
bugüne kadar 9 binin üzerinde, yaklaşık 350
milyar dolarlık proje ürettiklerini ve dünyada
2 numara olduklarına dikkat çeken Zeybekci
şöyle konuştu: “Artık yeni şeyler söylemek
lazım. Gidip bir yerde demiryolunu yapıp,
hastane, otoyol, stadyum yapıp, okulları
yapıp çekip gelmek değil… Artık çok da
fazla olmayan rakiplerimiz paket halinde
çalışıyor. Biz de aynı paketi yapmamız
lazım. İhtiyacı yaratmamız lazım. Örneğin
Afrika pazarı inanılmaz bir potansiyel.
İhtiyaçlarının ne olduğunun farkında değiller.
Artık bizim oralara, paketle, teknolojiyle,
ihtiyacı yaratarak, finans çözümlerini yaparak
gitmemiz lazım. Sonrasında da yaptığımız bu
projeleri işletmemiz lazım.
Türkiye olarak bu konuda son derece
başarılıyız. Dünyada bir yerde
kullanılamayan, bir şekilde entegre
edilemeyen bir para var, bir yerde ihtiyaç
var, bizde de teknoloji, bilgi birikimi ve
hakikaten çok güçlü esnek bir kabiliyet var.
Bizim parayla ihtiyacı buluşturmamız lazım.
Bunları söylerken size öneriler anlamında
söylemiyorum. Zinhar. Beraber yapmamız
lazım diye söylüyorum.”

En Keyifli Alısveris

/CapacityAVM
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Metro Toptancı Market’in yarattığı “Coğrafi İşaretli
Ürünler” gündemi Kelebek Etkisiyle büyüyor
Metro Toptancı Market’in Türkiye
gündemine taşıdığı ve büyük önem verdiği
Coğrafi İşaretli Ürünlerin sayısı her geçen
gün artıyor. Son olarak dünyanın en lezzetli
kayısısı olarak bilinen Malatya Kayısısı da
Avrupa Komisyonu’ndan da Coğrafi işaret
tescili aldı. Malatya Kayısısı, bundan böyle
Avrupa pazarında, marketlerde ve raflarda,
AB resmi coğrafi işaret amblemiyle satışa
sunulacak.
Türkiye’nin en önemli coğrafi işaretli
ürünlerinin başında gelen ve Malatya’nın
en önemli geçim kaynağı olan kayısı 2016
yılında yapılan 79.171 tonluk ihracatı ile
önemli ürünlerimizden biri olarak ön plana
çıkıyor. Metro Toptancı Market ise başta
Rusya, Almanya ve Avusturya olmak üzere
16 ülkeye yıllık 355 ton Malatya kayısısı
ihraç ediyor.

MALl&MOTTO / 42. Sayı / Ağustos 2017

Metro Türkiye, Coğrafi İşaretli Ürünlere
sahip çıkıyor
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Coğrafi İşaretli Ürünlerin kırsal kalkınmayı
ve sürdürülebilir tarımı desteklediği
inancıyla konuyu 2012 yılında Türkiye
gündemine taşıdıklarını belirten Metro
Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay
Özerkan, “Henüz ülkemizde insanların
coğrafi işaretin ayrımında olmadığı
günlerde, biz bu konuyu memleket meselesi
olarak gördük ve sahip çıktık. Coğrafi
İşaretli Ürünlere özel bir proje geliştirerek,
yerel ürün tedarikçilerini desteklemeyi ve
unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar
gün ışığına çıkarmayı hedefledik. Bu
proje sayesinde bugüne kadar, kaybolma
tehlikesi yaşayan 80’den fazla ürüne sahip
çıkıldı. Türkiye’deki ve Avrupa’daki birçok
Metro mağazasının raflarında bugün Aydın
incirinden Diyarbakır karpuzuna, Taşköprü
sarımsağından Finike portakalına kadar
80’in üzerinde coğrafi işaret tesciline sahip
ve aday ürün yer alıyor” şeklinde konuştu.
Dünyanın en iyi kayısısı olarak
nitelendirilen Malatya Kayısısının da
Coğrafi İşaret tescil sürecinde destek
verdiklerini vurgulayan Özerkan, “Bu
süreçte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
ile iş birliği yaptık. Hem prosedürler
konusunda onlara yol gösterdik hem de
Malatya kayısısının ticaretini geliştiriyoruz.
Bugün Metro raflarında satışa sunduğumuz
Malatya Kayısısını, 100 aktif üreticinin
bulunduğu Sınırlı Sorumlu Karacaköy
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden
alıyoruz” dedi.

Kubilay ÖZERKAN

Malatya Kayısısının ayırt edici özellikleri
*Kurutma olgunluğunda hasat edilerek kükürtlenmiş ve kurutulmuştur.
*Homojen sarı renktedir.
*Kuru kayısıya özgü tat ve kokuyu taşır.
*Natürel kuru kayısı ise hasat edildikten sonra kükürtleme işlemine tabi tutulmadan kurutulan açık veya
koyu kahverenginde olup kayısıya özgü tat ve kokuyu taşır.
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TeknoSA’ya Bilişim 500’de 2 ödül birden

TeknoSA, Türkiye’de
bilişim alanındaki
en kapsamlı
araştırmalardan
biri olan “Bilişim
500”den 2 ödülle
birden döndü.
Bilgi teknolojileri
şirketleri arasında
ikincilik ödülü alan
TeknoSA, Görüntü
ve Ses Sistemleri
kategorisinde ise
birincilik ödülüne
layık görüldü.
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Türkiye’nin teknolojiyle bağlantı
noktası TeknoSA, bu yıl 18’inci
kez gerçekleştirilen Bilişim
500 araştırması sonucunda 2
ödüle birden layık görüldü.
BThaber Şirketler Grubu adına
M2S Araştırma ve Pazarlama
Hizmetleri tarafından yapılan
“İlk 500 Bilişim Şirketi
Araştırması”nın sonuçlarının
açıklandığı gecede TeknoSA,
Bilgi teknolojileri şirketleri
arasında ikincilik, Görüntü ve
Ses Sistemleri kategorisinde ise
birincilik ödülünün sahibi oldu.
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Bilişim sektörü yöneticilerinin
yanı sıra STK Başkanları, kamu
görevlileri ve basın mensuplarının
da katılımıyla gerçekleştirilen
törende, TeknoSA adına ödülleri
TeknoSA Satış Direktörü
Tansel Tuzcu ve TeknoSA
Tedarik Zinciri Direktörü
Kayhan Ozar aldı. Gecede
bilişim teknolojilerinin toplam
69 kategoride zirveye ulaşan
şirketleri ve ciro sıralamasına
göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Teknolojileri sektörlerinin
zirvedeki 5 şirketi açıklandı.

Tansel Tuzcu
TeknoSA Satış Direktörü

Kayhan Ozar
TeknoSA Tedarik Zinciri Direktörü
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HEDİYE KARTI ATÖLYESİ

19 AĞUSTOS CUMARTESİ
STİCKER’LI NEŞELİ SAKSILAR
VE MEVSİM ÇİÇEĞİ
EKİM ATÖLYESİ

20 AĞUSTOS PAZAR
AHŞAP PANO ÜZERİ,
STİCKER DENİZ TEMALI
KAPI SÜSÜ

26 AĞUSTOS CUMARTESİ
TUVAL BOYAMA
SANAT ATÖLYESİ

27 AĞUSTOS PAZAR
MAKET ÇİFTÇİLİK EVİ
YAPIM ATÖLYESİ

ETKİNLİK SAATLERİMİZ
14:00-15:00 / 15:30-16:30 / 17:00-18:00
ETKİNLİK ALANI B1 KATINDADIR
/CapacityAVM
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MC DONALD’S MASAJ MOLASI VERDİ!

MC Donald’s, “Kısa Bir Mola Ver, Keyfin Yerine
Gelsin” sloganıyla başlattığı yeni lansman
kampanyasının tanıtımını geçtiğimiz günlerde
merkez ofisinde yaptı. Çalışanlar için en büyük
sürpriz ise ‘Ofiste Masaj’ uygulaması oldu.
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Sabah mesaiye gelen çalışanlar, uzman masaj
terapistleri tarafından masalarında karşılandı.
Ayaküstü Masaj ekibi tarafından, kendi
koltuklarında 10 dakikalık masaj molasının
ardından işlerine devam eden çalışanlar,
akşamüstü düzenlenen büyük lansman partisinde
doyasıya eğlendi.
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Organizasyon firmasının yetkilileri, bu tür
etkinliklerin çalışanlar arasındaki dayanışmayı ve
arkadaşlığı geliştirdiğini belirterek, uluslararası
pek çok firmanın bu ve benzeri organizasyonlar
yaptıklarını ve masaj uygulamasından
çalışanların çok memnun olduklarını belirttiler.
MC Donald’s ise konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Kısa Bir Mola Ver, Keyfin Yerine
Gelsin” kampanyasıyla çalışanlarını yoğun iş
temposundan kısa bir süre uzaklaştırıp, masajın
büyülü dünyasında kısa bir yolculuğa çıkartmak
istedik. Yıl boyunca benzer organizasyonlarımızla
yine kısa molalar vererek çalışma
arkadaşlarımızın keyfini yerinde tutacağız.”

MALl&MOTTO / 42. Sayı / Ağustos 2017

MALl&MOTTO / Kapak Röportajı

22

Pınar YALÇINKAYA HACAOĞLU
ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su

“Pazarı tanıyor ve iyi okuyabiliyoruz.”

Kapak Röportajı / MALl&MOTTO

Bize kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba, adım Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu. ECE
Türkiye’de Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak
görev yapıyorum. Bu göreve gelmeden önce,
yine ECE Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yapmaktaydım. 2006 yılında
katıldığım ECE Türkiye’den önce, yaklaşık 8
yıl Tepe Grubu’nda çalıştım. Alışveriş merkezi
sektöründe 18 yılı aşkın tecrübeye sahibim.
ECE Türkiye olarak yeni bir yapılanma süreci
geçirdiniz. Yeni yapılanma sürecinizde misyon
ve vizyonunuzda değişiklikler olacak mı?

Kendi yatırımlarımıza ek olarak, hizmet
verdiğimiz alışveriş merkezlerinde nicelikten
çok niteliğe önem veriyor ve oldukça seçici
davranıyoruz. Bunun yanı sıra, Avrupa’da 50 ve
Türkiye’de de 15 yılı aşkın bir tecrübeye, Avrupa
çapında, 200 alışveriş merkezinde denenmiş,
başarılı olduğu görülmüş ve oturmuş bir sisteme
sahibiz. Pazarı tanıyor ve iyi okuyabiliyoruz.
ECE’nin bilgi birikimi ve gelecek vizyonuyla
yeni trendleri ülkemize transfer edebiliyoruz.
Son dönemdeki yeni yapılanma, stratejimizde
herhangi bir değişiklik yaratmadı. Yeni
yapılanma çerçevesinde, ben, temmuz ayı
itibari ile Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak
atandım. Sektörün yine yakından tanıdığı,
2006 yılından bu yana çalışma arkadaşım olan
Sn. Nuri Şapkacı da Yönetim Kurulu Üyesi
ve CFO olarak atandı. Bizler, her zamanki
gibi pozisyonlarımızdan bağımsız olarak,

ekip ruhu ile şirketimizin süregelen yüksek
standartlarını korumak üzere, en efektif ve
etkin şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim
için önemli olan, bugün olduğu gibi gelecekte
de portföyümüzü nitelikli projelerle güçlü
tutmak. Doğru projeleri, doğru zamanda hayata
geçirmek, her zaman olduğu gibi içerisinden
geçmekte olduğumuz dönemde de büyük önem
taşıyor. Uzun dönemli bir vizyonla hareket
ettiğimizden, yeni yatırım projelerimiz için de
çalışmalarımız sürüyor.

Firma kültürümüze ve yüksek performans
kriterlerimize bağlı kalarak en değerli kaynağımız
olan insan kaynaklarımız, yani ekiplerimizle
ECE Türkiye’yi gelecek başarılara taşımayı
hedefliyoruz.
Sizce bu değişimin AVM’ lere etkisi nasıl olacak?
Yönetim portföyümüzdeki alışveriş
merkezlerinde, yatırımcılarımıza, perakendeci
iş ortaklarımıza ve müşterilerimize en iyi
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ECE Türkiye, 2000 yılında, alışveriş merkezi
sektöründe Avrupa pazar lideri, Alman ECE
tarafından bir yatırım ve hizmet firması olarak
İstanbul’da kuruldu. Alışveriş merkezlerinin
geliştirilmesi ile ilgili olarak mimari ve konsept
planlama, proje yönetimi, kiralama, alışveriş
merkezi yönetimi, bütçeleme hizmetleri
ile finansal ve hukuki hizmetlerin tümünü
aynı çatı altında topluyoruz. Tüm hizmetleri
tek elden verebilmemizi sağlayan bu yapı,
kuruluşumuzdan bu yana bizi rakiplerimizden
ayıran en önemli özelliğimiz. Yönetim
portföyümüzde 14 alışveriş merkezi bulunuyor.
Bu alışveriş merkezleri, İstanbul’daki Marmara
Park, Beylikdüzü Migros AVM, Aqua Florya,
Axis İstanbul, MetroCity ve Maltepe Park,
Ankara’da ANKAmall ve ACity, İzmir’de
MaviBahçe, Antalya’da TerraCity ve Antalya
Migros AVM, Afyonkarahisar’da Park Afyon,
Eskişehir’de Espark ve geçtiğimiz haziran ayında
açılışını gerçekleştirdiğimiz Bursa’daki Sur Yapı
Marka AVM.
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hizmeti vermek üzere çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı
yaratmak ve alışveriş merkezlerini tüm kanalları
kullanabileceğimiz bir platform olarak görüp
alışverişi deneyime çevirmek üzere yeni
teknolojilere yatırım yapıyor; içerisinde yer
aldığımız topluma fayda sağlamak için de
kültür, sanat, spor ve eğitime destek verecek
sosyal sorumluluk projelerine özellikle önem
veriyoruz. Bu anlamda alışveriş merkezlerimizin
kazandıkları çok sayıda uluslararası ödül,
yaptığımız işin kalitesinin de bir anlamda kanıtı.
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Son dönemde aldığınız ödüller hangileri?
Son dönemde, yönetimimiz altındaki MaviBahçe,
sektörün en prestijli ödüllerinden olan ICSC
Solal Marketing Awards’da “Gökyüzünde Ziyafet”
projesi ile “Marka Bilinirliği ve Konumlandırma”
kategorisinde gümüş ödüle, Hermes yaratıcılık
ödüllerinde aynı proje ile dört altın ve dört platin
ödüle layık görüldü. Espark Alışveriş Merkezi,
“Paket Paket Mutluluk” sosyal sorumluluk
kampanyası ile dünyanın en saygın pazarlama
ve iletişim platformlarından AMCP’nin
(Association of Marketing and Communication
Professionals) her yıl gerçekleştirdiği Hermes
Creative Awards’tan 5 ödül ile döndü. Beylikdüzü
Migros Alışveriş Merkezi aynı programda üç altın

ve bir platin, Antalya Migros Alışveriş Merkezi
4 platin TerraCity ise 2 altın ödül aldı. TerraCity
ayrıca AYD Benchmark Ödülü ile Social Media
Awards Turkey yarışmasında “Social Brands
Veri Analitiği Ödülleri”nde, AVM kategorisinde
gümüş ödülü evine taşıdı. ANKAmall, aynı
yarışmada AVM kategorisinde altın ödül, 14.
kırmızı ödüllerinde ise jüri özel ödülünü almaya
hak kazandı. 2016 Stevie Awards’da Espark
Alışveriş Merkezi, “Bizim İçin Bayramlar Sizinle
Güzel” ve “Neuroland”, TerraCity Alışveriş
Merkezi, “Gençlik Festivali” ve “TerraCityRun
Runatolia” ve Maltepe Park “1 Tablo, 1000
Fırça” etkinlikleri ile toplam 21 Stevie® Ödülü
kazanarak, ödül programına damga vurdular.
Bu başarılı sonuçlara ulaşmamızı sağlayan
ekiplerimiz, ECE Türkiye’nin en önemli kaynağı.
Biz, her zaman insana yatırım yapıyoruz. Tüm
disiplinlerde önemli bir personel gücüne sahibiz.
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da
gücümüzü ve bilgi birikimimizi elbette diğer
yatırımcıların projelerine de aktarmaya devam
edeceğiz.
ECE Türkiye değişen pazar şartlarına nasıl
yanıt veriyor? Stratejik hedefleriniz nelerdir?
Alışveriş merkezleri, uzun dönemli yatırımlar
olduğundan, bizim işimizde değişimi yönetmek

ve değişimle birlikte meydana gelebilecek
gelişmeleri en ince detayına kadar öngörmek,
sonuçlarını hesaplamak ve buna göre aksiyon
almak büyük önem arz ediyor. Sürdürülebilir
başarı, müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve
birlikte iş yaptığımız perakendecilerin, her
zaman için odak noktamızda bulunmasıyla
mümkün.
Gerek yatırımcılar, gerekse perakendeciler artık
çok bilinçli ve talepkârlar. Bizlerin, maliyet
yönetimi ile sağlayabildiği en ufak bir katma
değer, doğru pazarlama ile marka bilinirliğinde
yarattığımız en ufak pozitif değişiklik ve ticari
başarı, paydaşlarımız için fark yaratıyor. Bu da
bizleri, alışveriş merkezlerimizi sürdürülebilir
başarıya taşıyacak yeni ve yaratıcı yollar
bulmak konusunda yüreklendiriyor. Öte
yandan müşterilerimiz de süreç içerisinde
gitgide daha etkin bir rol oynamaya başladılar.
Alışveriş merkezlerimizin tasarımını, marka
karmasını, pazarlamasını ve yönetimini, hedef
kitlemizin –bazen kendilerinin de henüz
farkında olmadıkları- talep ve ihtiyaçları
doğrultusunda, hep birkaç adım sonrasını
düşünerek kurguluyoruz. Değişen pazar
şartlarında, sektörün gideceği yönü öngörüp
cevap verebildiğimiz, paydaşlarımıza yeni
ufuklar açabildiğimiz, belki de değişimi
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yaratabildiğimiz ve müşterilerimize farklı
bir deneyim sunabildiğimiz ölçüde, başarıyı
yakalamamızın mümkün olduğuna inanıyoruz.
Bu bakış açısıyla hareket ettiğimizde, kısa
dönemli dalgalanmalardan da olumsuz
yönde etkilenmiyoruz. En önemli hedefimiz,
güçlü portföyümüzü kaliteli hizmet anlayışı
çerçevesinde geliştirerek pazardaki lider
pozisyonumuzu korumak.
Hızla büyüyen AVM sektöründe yeni projeler
var mı?
Geçtiğimiz dönemde yaşanan belirsizlik
ortamında, yatırımcılar, özellikle referandum
sonuçlarını görene kadar, bekleme
eğilimindeydiler. Biz, böyle bir dönemde,

Sur Yapı Marka AVM - Bursa

TerraCity - Antalya
yatırımcılarımız Sur Yapı ve Ekart Gayrimenkul
ile birlikte hız kesmedik ve Bursa’daki Sur
Yapı Marka Alışveriş Merkezi’nin açılışını
1 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirdik.
75.000 m2 kiralanabilir alana sahip Sur Yapı
Marka AVM, ulusal ve uluslararası sevilen
markalardan oluşan 250 mağazası, 35 kafe ve
restoranı, 1.400 kişi oturma kapasiteli yemeiçme alanı ve geniş terasları ile hizmet veriyor.
Rezidans ve home-ofis bloklarının da yer
aldığı karma kullanımlı projenin parçası olan
alışveriş merkezinde, 1.800 araç kapasiteli bir
otopark da ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor.
ECE Türkiye, alışveriş merkezinin konsept
optimizasyonunu, kiralamasını ve uzun dönemli
yönetimini üstlendi. Sur Yapı Marka’yı, her bir
ziyaretçimize kendisini ayrıcalıklı hissettirecek

MaviBahçe - İzmir
olan yönetim anlayışımız, ilklere imza atacağımız
sosyal ve kültürel etkinliklerimizle bölgenin
yeni çekim merkezi ve Bursa’nın simgesi olarak
konumlandırıyoruz. Aralarında Bursa’da ilk
kez mağaza açan birçok markanın da yer aldığı
alışveriş merkezi, özellikle moda, spor ve yemeiçme alanlarında öne çıkıyor.
Önümüzdeki dönemde de Sur Yapı Marka gibi
prestijli projelerde yer alacağız. Doğru yer ve
zamanda, inandığımız doğru ürünlerle ve yeni
projelerle büyümeye devam edeceğiz.
Bize zaman ayırıp bu keyifli röportajı
gerçekleştirdiğimiz için çok teşekkürler.
Mall&Motto ailesi olarak yeni görevinizi kutlar
başarılarınızın devamını dileriz.
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ANKAmall - Ankara
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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“Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da bereketiyle
geldi. Mayıs ayında hipermarket kategorisinde
yaşanan ciddi artış bunun bir yansıması. Haziran
ayında da Ramazan Bayramı dolayısıyla benzer
bir artışın farklı kategorilerde yaşanabileceğini
söylemek mümkün. Diğer yandan ziyaret sayısında
yaşanan azalmaya rağmen ciro endeksi geçtiğimiz
yıla oranla %10,2 büyüme kaydetti. Bu durum,
AVM’lere gelen ziyaretçilerimizin daha yüksek
bütçeli alışverişler yapabildiğini ve dolaylı olarak
bu ziyaretçi grubunun gelir düzeyinde ve harcama
kalemlerinde gözle görülür bir artış yaşandığını
ortaya koyuyor. Bu durum hem AVM’ler hem
de perakendecilerimiz için oldukça sevindirici”
şeklinde konuştu.

Analiz / MALl&MOTTO

Ramazan Ayı AVM’lere Hoş Geldi
Mayıs ayında AVM’lerde ciro endeksi Ramazan ayının başlamasıyla geçtiğimiz yıla oranla %10,2 arttı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan
AVM Endeksi’nin Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2017
mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde
%10,2 artış kaydederek 216 puana ulaştı. Ciro endeksi bir önceki aya göre de %3,8 oranında artış kaydetti.
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AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar mayıs 2017’de İstanbul’da 959 TL, Anadolu’da 735 TL
olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 824 TL’ye yükseldi.
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Mayıs ayında AVM’lerde ciro endeksi Ramazan ayının başlamasıyla geçtiğimiz yıla oranla %10,2 arttı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan
AVM Endeksi’nin Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2017
Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde
%10,2 artış kaydederek 216 puana ulaştı. Ciro endeksi bir önceki aya göre de %3,8 oranında artış kaydetti.
AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar mayıs 2017’de İstanbul’da 959 TL, Anadolu’da 735 TL olarak
gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 824 TL’ye yükseldi.
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Mayıs’ta en yüksek ciro artışı Hipermarket kategorisinde…
Mayıs ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, Ramazan başlamadan 15 gün önce yapılan toplu market
alışverişleri sebebiyle hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre enflasyondan arındırılmadan %25,9’luk artış kaydederek liderliğini korudu.Geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile
karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategori ciroları %15,4, ayakkabı kategori ciroları %12, diğer alanlar
kategori ciroları %11,8, giyim kategori ciroları %10 ve yiyecek içecek kategori ciroları ise %7,1 artış gösterdi.
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Mayıs 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %5,8’lik bir azalış
yaşandığı gözlemlendi.
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Rolls-Royce Black Badge Dawn
Goodwood hız festİvalİnde sergİlenİyor

Black Badge hikayesinin bir sonraki bölümü
olan Dawn serisi Goodwood hız festivalinde
sergileniyor. Dünyadaki üst düzey lüksün
ifadesi, 2017 Goodwood hız festivalinde yapılan
kutlamalarla hikayesindeki yeni bölümü açtı.
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Yeni nesil Rolls-Royce müşterilerinin taleplerini
karşılamak için yaratılan ''Dawn Black Badge''
gecenin cazibesinde mühendisliği ve zarif işçiliği
tasarımı aracılığıyla gözler önüne seriyor.
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Derin siyah gölgede sunulan ''Dawn Black
Badge'' asil siyah rengine bürünürken, çok
katmanlı boyası ve verniği titizlikle uygulanıyor,
el ile cilalanıyor. Ruhuna uygun olarak şiddetli
siyahındaki hassas hatlarının etkilerini taşıyan
''Dawn'' 'ın ikinci kişiliği böylece otomobilin
yüzeyinde görünüm kazanıyor.
Rolls Royce'un bespoke tasarımcıları Black
Badge'i yaratırken, markaları için bu iddialı
ikinci kişiliğinin gerçek işaretlerini yaratmaya
çalışıyorlardı. Dawn'ı da aynı felsefeyle
tasarladılar.
Markanın geçmişi boyunca birçok farklı biçime
sahip olan Spirit of Ecstasy heykeli, mükemmel
parlak siyah kromla tamamlanıyor ve parıldayan
bir ikona dönüşüyor. Daha koyu estetikte kendini
gösteren dönüşüm, ön ızgara çevresini, bagaj
kapağı sonlandırıcısını ve egzoz borularını

da içeren belirli krom yüzeyleri de kapsıyor.
Daha etkileyici, daha cesur, daha güven verici
duyarlılığı ifade eden otantik bir görünümün
parçası oluyor.
Markanın Bespoke felsefesini yansıtan Dawn
Black Badge, yeni bir iç palet dizaynına da ev
sahipliği yapıyor. Zarif siyah deri, Mandarin'in
cazibesini vurguluyor; oturma yüksekliğinde
kabini kuşatan bir turuncu renk vurgusu
sayesinde de yolcular, karanlığa dalmadan önceki
günbatımını hatırlıyor.Dawn Black Badge sipariş
için artık hazır.
Gerçek Bespoke Mühendisliği
İyi birer eküri olan Ghost ve Wraith gibi, Dawn'ın
özü de Black Badge felsefesini destekleyen
mühendislik yoluyla güçlendirildi.
Dawn'ın bu durumu, daha enerjik sürüşe yol
açan mühendislik öğeleri sayesinde, tamamen
yeni bir egzoz sisteminin yaratılmasıyla da
vurgulanır.
Egzoz tonu, bir takım mühendislik gelişmelerine
işitsel bir boyut katar. Gerçekten de Black
Badge, tasarım ve mühendislik alanında
bespoke bir işbirliği olarak duruyor ve Dawn'ın
başarısını yönlendiren, eşsiz yolculuk kalitesini
koruyan, sürüş tecrübesi isteyen yeni nesil

kolleksiyonerlerin taleplerini yanıtlıyor. Bunu
başarmak için, mühendisler Dawn'ın muhteşem
6.6 litrelik çift turbo V12'nin esnekliğini, aracın
zaten 563 bhp olan limitinifl fazladan 30 bhp
üretmek için kullanarak toplamda 593 bhp'ye
ulaştı.
Neredeyse sonsuz özellikleri olan vites,
1500 rpm'den başlayarak, 20 NM'lik bir tork
eklenerek cesur bir ifadeyle toplam 840 NM'ye
ulaşıyor.
Dawn'ın aciliyet duygusunu geliştirirken,
dünyanın üstü açık en lüks gezgini olma
özelliğini de kaybettirmiyor. Gerçekten, ZF8
vites dişlisi kutusu ve direksiyon mili o kadar
sezgisel ki, gaz pedali ve direksiyon girişine bağlı
olarak daha etkileyici bir sürüş yaratmak için
birlikte çalışıyorlar. Sonuç olarak,düşük hızlarda
görkemli bir Rolls Royce tur deneyimi ve sürücü
hızlanmaya başladığında çekici bir sürüş haline
geliyor.
Dawn Black Badge'in artan talebi doğrultusunda
2.5 cm çapındaki artış oranı, yeni frenlerin
geliştirilmesine sebep oldu. Direksiyon
kramayeri ise daha fazla geri bildirim için
hızlandırılarak,sürücülerini ek bir güvenlik
duygusundan yüksek hızlara çıktığında artan
direksiyon ağırlığından zevk almaya teşvik
ederek cesaretlendiriyor.

MALl&MOTTO / Atama

COCA-COLA TÜRKİYE, KAFKASYA VE
ORTA ASYA BÖLGESİNE ÜST DÜZEY ATAMA
Coca-Cola’nın İtalya ve
Arnavutluk’tan sorumlu
Genel Müdürü Evguenia
Stoichkova, Coca-Cola
Türkiye, Kafkasya ve Orta
Asya Bölge Başkanı olarak
atandı.
Coca-Cola Şirketi’nde 2004 yılından
itibaren çeşitli sorumluluklar üstlenen,
son olarak Coca-Cola’nın İtalya ve
Arnavutluk’tan sorumlu Genel Müdürü
olarak görev yapan Evguenia Stoichkova,
Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta
Asya Bölge Başkanı olarak atandı. 23
yıllık profesyonel iş deneyimi bulunan
ve Coca-Cola bünyesinde pazarlama ve
operasyon alanlarında çeşitli görevler
üstlenen Evguenia Stoichkova’nın, hem
gelişmekte olan hem de gelişmiş pazarları
kapsayan geniş bir coğrafyada tecrübesi
bulunuyor.
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2012'den itibaren Coca-Cola Türkiye,
Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı
görevini yürütmekte olan Galya Frayman
Molinas, kısa bir süre önce Global
Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı
olarak atanmıştı. Kariyerine CocaCola’nın ABD, Atlanta’da bulunan genel
merkezinde devam edeceği açıklanan
Molinas yeni atandığı görevinde,
Coca-Cola şirketinin global büyüme
stratejisi için kritik alanların belirlenmesi
konularına liderlik edecek.

32

1992 yılında Sofya Maden ve Jeoloji
Mühendisliği Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği bölümünden mezun
olduktan sonra, aynı üniversitede
Mineraloji alanında yüksek lisans
programını da tamamlayan Evguenia
Stoichkova, 1994 yılında, Fransa
devleti tarafından yürütülen Kopernik
programı kapsamında ekonomi
lisansüstü eğitimini tamamladı.
Stoichkova, 2004 yılında Bulgaristan
Ülke Müdürü olarak başladığı Coca-Cola
Şirketi’ndeki kariyerine, Pazarlama ve
Operasyon alanlarında farklı yöneticilik
pozisyonlarında devam etti.

Evguenia Stoichkova
Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta
Asya Bölge Başkanı

MALl&MOTTO / Atama

MELTEM ŞAHİN, VODAFONE TÜRKİYE KURUMSAL İŞ BİRİMİ
İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

Meltem Şahin kimdir?
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Son olarak EWE Turkey Grup bünyesindeki Millenicom şirketinde Genel
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Meltem
Şahin, bu görevleri kapsamında şirketin büyüme esaslı bir şirkete
dönüşme sürecine liderlik etmiştir.
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Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir
atama gerçekleşti. Meltem Şahin, 1 Ağustos
2017’den itibaren geçerli olmak üzere Vodafone
Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan
Yardımcılığına getirildi. Son olarak Millenicom
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmakta olan Şahin, Vodafone’un
Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştirme vizyonu
doğrultusunda yenilikçi endüstriyel ürün ve
çözümlerin hayata geçirilmesinden sorumlu
Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Satış
ekiplerine liderlik edecek. Vodafone Türkiye
İcra Kurulu’ndaki ikinci kadın yönetici olan
Şahin, şirketin “Yarına Hazırım Platformu” ve
“Akıllı Şehirler” gibi alanında öncü kurumsal
programlarını da yönetecek.

Millenicom’a katılmadan önce 10 yıl boyunca Turkcell bünyesinde
pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında farklı deneyimleri olan
Şahin, Superonline Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Eğlence ve IoT
Servisleri Direktörlüğü, Müşteri Deneyimi Direktörlüğü gibi görevler
üstlenmiş aynı zamanda Müşteri Merkezli Dönüşüm programına liderlik
etmiştir.
Şahin, Sony Ericsson ve Procter & Gamble şirketlerinde de çeşitli yerel
ve global görevler üstlenmiştir. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği
bölümünden mezun Şahin, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek
Lisansı programını tamamlamıştır. Şahin, evli ve iki çocuk annesidir.

MALl&MOTTO / Etkinlik

SHOPPING FEST'E KAPALIÇARŞI'DA GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Bu yıl 7.si gerçekleşen İstanbul ShoppingFest
(İSF), dünyanın ilk alışveriş merkezi olan
Kapalıçarşı'da mehter takımı ve 50'den fazla
oyuncu ve dansçının gösteriler sahnelediği
muhteşem bir törenle başladı. 1-16 Temmuz
tarihleri arasındaki festival süresince, alışveriş
tutkunları bu yılki yepyeni konsept “Design
İSF” ile farklı bir deneyim yaşadılar.
İstanbul'u alışveriş destinasyonu olarak cazibe
merkezi haline getirmek amacıyla yola çıkılan ve
7 yıldır düzenlenen İstanbul ShoppingFest, bu
yıl farklı bir dünyanın kapılarını araladı. Festival
süresince 9 alışveriş merkezinde kurulan "Design
İSF" alanları ve Kapalıçarşı keşif rotalarıyla
modern ve geleneksel alışveriş keyfi bir arada
yaşandı.
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İstanbul ShoppingFest, dünyanın ilk alışveriş
merkezi olan Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen
görkemli bir törenle başladı. Nuruosmaniye
Kapısı'nda mehter öncülüğündeki başlayan
kortej, renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul
Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri
Baraçlı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO)
İbrahim Çağlar, İstanbul Shopping Fest Genel
Müdürü Hicran Özbük'ün de yer aldığı törende
50'den fazla oyuncu ve dansçı, dönemsel
kıyafetlerle tarihsel canlandırma yaptı. 556
yıllık Kapalıçarşı'daki ilk alışveriş geleneklerine
gönderme yapılan gösteride, tarihi giysiler
giyen 3 metre boyundaki tahta bacaklar büyük
ilgi gördü. Açılış törenini Fransa, İtalya, Rusya,
Çin, Singapur gibi 13 ülkeden 40'tan fazla basın
mensubu da ilgiyle izledi.
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Yepyeni konsepti ile ilklerin yaşanacağı
İstanbul ShoppingFest süresince Kapalıçarşı'da
festival ruhu yaşandı. "Sen Hiç Kapalıçarşı'yı
Gördün mü" sloganıyla İstanbullular'ın
ve turistlerin tarihi çarşıya davet edildiği
festivalde zanaatkarlar ile genç sanatçılar
buluştu, kaybolmaya yüz tutan zanaatların son
temsilcileri tecrübelerini ziyaretçilerle paylaştı.
Keşif rotalarıyla Kapalıçarşı'nın çok bilinmeyen
sokakları yeniden hatırlanırken, birbirinden ünlü
isimlerin kendi dillerinden Kapalıçarşı'ya dair
duygularını anlattıkları "Benim Kalemimden
Kapalıçarşı” sergisi festival süresince ziyaretçilere
sunuldu. İstanbul Moda Akademisi'nin sergisine
de ev sahipliği yapan tarihi çarşıda ünlü fotoğraf
sanatçısı Mustafa Seven'in "Kapalıçarşı Yüzleri”

fotoğraf sergisi de ziyaret edildi. Mamed
Caferov'un akordeon ile müzik ziyafeti sunduğu
Kapalıçarşı, Hasan Pehlivan interaktif grafiti
çalışmasıyla renklendi.
İstanbul ShoppingFest'te Kapalıçarşı'nın
yanı sıra şehrin dört bir yanındaki alışveriş
merkezleri Akasya, Capitol, Emaar Square
Mall, Forum İstanbul, İstinyePark, Kanyon,
Palladium, Venezia ve Zorlu Center’da kurulan
"Design İSF" alanları, ziyaretçileri alışveriş
fırsatlarının yanı sıra tasarım ve sanat ile
buluşturdu. Design İSF alanları, katılımcılara

Bahar Korçan, Neslihan Yargıcı, Raşit
Bağzıbağlı gibi moda dünyasının tanınmış
tasarımcılarının yanı sıra mücevher, aksesuar,
mobilya, seramik, grafik, kumaş, kitap,
kırtasiye, cam, takı, aydınlatma, organik gıda
gibi alanlara fark katan üreticilerin ürünlerine
ulaşma imkanı sağladı.
Festival AVM’lerinde, özel alanlarda Günseli
Kato, Malik Bulut, Yılmaz Kale, Ebru Yücel
Kale, Elif Tutka, Ömer Atakan, Yusuf Aygeç,
Aynur Önürmen ve Rüstem Ekici gibi
sanatçıların sergileri de büyük ilgi gördü.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Uninvited Jazz Band, Tango Rojo, Can Türkkan,
Arbil Çelen, Jülide Hatay, Deniz Güngör, Deniz
Tekin, Ali Deniz Kardelen, Jazz Station, Hande
Gençörnek dans ve müzik performanslarıyla
Design İSF alanlarına canlılık katarken, Demet
Şener, Garip Ay, Sare Palaska, Aslı Bilgin, Nilay
Yılmaz, Sevil Dolmacı, Tolga Gümüşay, Çiğdem
Gündeş, Funda Özlem çeşitli aktivitelerle
tecrübelerini ziyaretçilerle paylaştı.

Dilara Koçak, Ender Saraç, Berrin Yiğit,
Özge Lokmanhekim, Demet Cengiz, Zeynep
Özçoban, Hande Akın, Filiz Özkol gibi isimler de
birbirinden farklı konularda gerçekleştirdikleri
söyleşilerle ziyaretçilere unutulmaz bir
ShoppingFest yaşattı. Mert Rusçuklu da Design
İSF alanlarında yaptığı radyo yayınlarıyla
ShoppingFest'e renk kattı. Markalarda %70'lere
varan indirimlerle alışveriş coşkusunun
yaşandığı festival süresince, "Design İSF" rotasını
tamamlayanlar sürpriz hediyelerin sahibi oldu.
İSF ve Tescilli Markalar Derneği işbirliğiyle
düzenlenen tasarım yarışmasında Genç Marka,
Özgün Logo ve Özgün Ürün kategorilerinde
festival sonunda ödüller verildi.
İstanbul deneyimine alışverişi ekleyen
ShoppingFest 16 Temmuz’a kadar devam etti.
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Ayrıca uçurtma, sihirbazlık, koku, keçe, deri,
string art, çay, masal gibi farklı birbirinden ilginç
konularda düzenlenen workshoplarla ziyaretçiler
farklı deneyimler yaşadı.
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İSF VE TMD TASARIM ÖDÜLLERİ DAĞITILDI
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1-16 Temmuz tarihleri arasında 7.si gerçekleşen İstanbul Shopping Fest (İSF) bu yıl ilklere sahne oldu. Bu yıl
tasarımcıları destekleyerek alışveriş merkezlerinde kurulan Design İSF alanlarında farklı bir deneyim sunan
İSF, Tescilli Markalar Derneği işbirliğiyle tasarımcıları da ödüllendirdi.
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İstanbul'u alışveriş destinasyonu olarak cazibe
merkezi haline getirmek amacıyla yola çıkılan
ve 7 yıldır düzenlenen İstanbul Shopping Fest,
bu yıl tasarım, sanat ve atölyelerle dopdolu geçti.
Tasarımcıların daha geniş kitlelere ulaşmasını
sağlamak için alışveriş merkezlerinde Design
İSF alanları oluşturulurken, özgün üretimin
desteklenmesi amacıyla Tescilli Markalar Derneği
işbirliğiyle "Tasarım Ödülleri" verildi.
Festival alışveriş merkezleri, Akasya, Capitol,
Emaar Square Mall, Forum İstanbul, İstinyePark,
Kanyon, Palladium, Venezia ve Zorlu Center’da
kurulan "DesignİSF" alanları, ziyaretçileri
alışveriş fırsatlarının yanı sıra tasarım ve sanat ile
buluşturdu. Design İSF alanlarında katılımcılar
moda dünyasının tanınmış tasarımcılarının yanı
sıra takıdan seramiğe, camdan tekstile, dekoratif
ürünlerden aksesuarlara kadar birçok farklı
alanda üretim yapan tasarımcıların ürünlerine

ulaşma şansı yakaladı. Festival süresince, Design
İSF alanları dans gösterileri, müzik dinletileri,
atölyeler, söyleşiler gibi zengin bir programla da
renklendi.
Festival kapsamında bu yıl tasarımcıların
desteklenmesi için İstanbul Shopping Fest ve
Tescilli Markalar Derneği işbirliğiyle düzenlenen
tasarım yarışmasında Genç Marka, Özgün Logo
ve Özgün Ürün kategorilerinde ödüller verildi.
Zorlu PSM'de düzenlenen ödül töreninde Genç
Marka ödülünü Türk mitolojisinden öğeler
kullanan takı tasarımcıları Beste Cesur ve
Yonca Akbayrak, Lucky Culture markalarıyla,
Özgün Logo ödülünü yaşam alanlarına
modern dokunuşları seven Burak Çakmak
ve Kübra Konca Nordbagen markalarıyla,
Özgün Ürün ödülünü ise İlayda Soylu ve Ayda
Timer, Türkiye’nin sayılı yerli güneş gözlüğü

markalarından biri olan Elia Sunglasses ile
kazandı. Lucky Culture ödülünü, İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İstanbul
Shopping Fest Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Çağlar’dan alırken, Nordbagen, Özgün Logo
ödülünü Kültür A.Ş Genel Müdürü Nevzat
Kütük’ten, Elia Sunglasses ise ödülünü Tescilli
Markalar Derneği Başkan Yardımcısı Füsun
Kuran’ın elinden aldı.
Törende bir konuşma yapan İbrahim Çağlar,
bu yıl alışveriş merkezlerinde tasarım alanları
oluşturarak bir ilki gerçekleştirdiklerini
belirterek, "Design İSF alanlarında ziyaretçiler
ürünlerin üretimine şahitlik ederken, bizzat
tasarımcısına ve üreticisine erişebilme imkanı
buldu. Design İSF alanlarında, tasarımın
yeniliklerle dolu dünyasını bizlere taşıyan değerli
tasarımcılarımızı ödüllendirmekten mutluluk
duyuyoruz" dedi.

Etkinlik / MALl&MOTTO

İSTİNYEPARK'TA ÇOCUKLAR TASARIMCI OLDU

İstinyePark Alışveriş Merkezi, 1-16 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleşen olan İstanbul
Shopping Fest (İSF) kapsamında ünlü modacı
Neslihan Yargıcı, Çocuk Moda ve Tasarım
Atölyesi'ne katıldı.
Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen
etkinlikte Yargıcı, çocuklarla birlikte parça ve
artık kumaşlardan tasarımlar yaptı.
Moda ve Tasarım Atölyesi'ne çeşitli ülkelerden
gelen 300 çocuk katıldı.
Katılımcılar, parça kumaşlarla kendilerine
dağıtılan bebekleri giydirdi.
Suudi Arabistan, Güney Kore, Ürdün gibi
ülkelerden gelen çocukların tasarımları oldukça
ilgi çekiciydi.
Atölyeye gelen misafir çocuklardan Suudi
Arabistanlı Abdullah, yaptığı peçeli tasarımıyla
dikkat çekti.
Abdullah, bebeğe annesinin kıyafetlerini
tasarladığını söyledi.
Atölye çalışmasında büyük keyif alan çocuklar,
moda ile ilgili merak ettikleri tüm soruları
Neslihan Yargıcı'ya sordu. Böylece, malzemeleri
bir araya getirerek ortaya çıkardıkları tasarımlarla
yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı yakaladılar.
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İstanbul Shopping Fest (İSF) kapsamında 8
Temmuz'da Demet Şener ve Atıl Kutoğlu, 16
Temmuz'da ise Dr. Ender Saraç, İstinye Park'ta
söyleşiye katıldı.
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Harun TOFTAMIŞ

Eroğlu Holding Yönetim ve Kiralama Direktörü

Hali hazırda 4 projeniz tamamlanmış olup
3 projeniz satışta Eroğlu Gayrimenkul
olarak AVM sektöründe ki yatırımlarınıza
devam edecek misiniz ? Türkiye de
ki AVM sektörünün geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz ?

“Eroğlu olarak gayrimenkul alanındaki yatırımlarımız
aralıksız devam ediyor.”

düşünüyoruz. Büyük şehirlerin beraberinde
Anadolu’da da yatırım fırsatları yoğun olarak
değerlendirilmeye başlandı. Buna ek olarak dış
kaynaklı yatırımlarla birlikte yerli yatırımlar da
önemli seviye kaydetti.

Diğer taraftan İstanbul’da 100’ün üzerinde
AVM olduğunu biliyoruz. Bu alışveriş merkezi
enflasyonu içinde belli bir konuda tüm
seçenekleri bir araya getiren özel konseptli
alışveriş merkezleri sundukları kolaylık sayesinde
yükselen yeni değer oluyor. Özel konseptli bir
alışveriş merkezinde tüm seçenekleri aynı anda
Alışveriş merkezlerinin günümüzde alışveriş
görmek, ihtiyaç duyulan her şeyi bir arada
odaklı olmak dışında, hem sosyal hem de sanatsal bulmak İstanbul gibi ulaşımı zor bir şehirde
çok büyük bir lüks. Bu nedenle genel alışveriş
ve kültürel alanda gerçekleştirdikleri etkinlikler
merkezlerinin fazla olduğu İstanbul gibi illerde
sayesinde, sosyal yaşam alanları haline geldiğini
konsept alışveriş merkezlerine hem yatırımcı
görüyoruz.
hem de müşteriler tarafından ilerleyen dönemde
Alışveriş merkezleri bugün perakenciliği
ilginin artacağını düşünüyorum.
desteklemelerinin yanında sosyal bilinç ve
SKYLAND İstanbul projeniz çok konuşuluyor.
duyarlılık geliştirmeye gereksinim olan birçok
Konum ve mimarisi ile İstanbul için yeni bir
alanda; farklı çalışmalara öncülük ediyor
çekim noktası olacak. Bu projenizde ki hedef
ve ev sahipliği yapıyorlar. Bu bakımdan
alışveriş merkezlerinin geniş kitlelere ulaşmak
beklentilerinize ulaştınız mı ? Çevresinde de
konusundaki potansiyeli düşünüldüğünde,
oldukça fazla rakip bulunuyor. Tam anlamıyla
oldukça başarılı sonuçlar elde edildiğini söylemek faaliyete geçince projenizin diğer projelerden
önemli farkları sizce neler olacak ?
mümkün.
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Ülkemizde bir süredir devam eden AVM
sayısındaki hızlı artışı, perakende sektörünün
önümüzdeki yıllarda aynı şekilde büyümeye
devam edeceğinin en önemli göstergesi olarak
görüyoruz.
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Son 15 yılda alışveriş merkezlerinin perakende
sektörü profesyonellerinin de vizyonuyla
gelişimini olumlu yönde devam ettirdiğini

Her geçen gün çehresi değişen ve prestij
kazanan Seyrantepe bölgesinde, T.T. Arena’ya
komşu bir lokasyonda hayata geçirilen projemiz

konumuyla da cezbediyor. TEM otoyoluna
direkt bağlantısının, Cendere caddesi üzerinden
Ayazağa ve Maslak’a çıkış imkanının ve metro
istasyonunun hemen yanında yer almasının yanı
sıra havaalanı, köprüler ve ana arterlere ulaşım
kolaylığıyla Skyland İstanbul; yaklaşık 15 bin
kişiyi benzersiz bir yaşamla tanıştıracak.
Skyland İstanbul’u konumu ve mimari
ayrıcalığının ötesinde diğer projelere göre
bir kaç adım ileriye taşıyan en büyük özelliği
karma bir proje olması. Bulunduğu bölgeye ve
hedef kitlesine uygun, bir konsept etrafında
şekillendirilmiş, rezidans ve ofislerin yanı sıra
içinde alışveriş merkezi, restoran/cafe, fitness
gibi tesisleri bulunan ve sakinlerine trafikten
uzak kaliteli bir yaşam sunan çok özel bir proje.
Özellikle İstanbul gibi bir şehirde gününün
%25’ini trafikte geçiren insanlar artık zamanlarını
çok daha etkin yönetmek istiyor, hem kendilerine
hem de ailelerine ve arkadaşlarına daha fazla
zaman ayırabilmek için karma projelere
yönleniyorlar.
Skyland İstanbul’un bir başka dikkat çeken
özelliği ise; üç kulesini birleştiren meydanda çok
özel konsept bir alışveriş merkezine ev sahipliği
yapacak olması. Hom Design Center Türkiye'nin
önde gelen ev ve ofis dekorasyonu markalarını
tek çatı altında toplayacak en kapsamlı alışveriş
merkezi olacak.

Röportaj / MALl&MOTTO

Hom Design Center’ın bir başka dikkat çeken
özelliği ise burada yer alacak markalara
sadece Türkiye için değil yakın coğrafyaya ve
komşularımıza erişebilirlik imkanı sağlaması
da olacak. 2017’de hayatın başlayacağı ve sadece
5 km’lik çekim alanında yer alan, 12 bin’i aşkın
yeni evi ve 2 bin yeni ofisiyle yerli ve yabancıları
buluşturan bir merkez haline gelecek Skyland
İstanbul’un Hom Design Center’a sağlayacağı
müşteri potansiyeli, kiracıları için yurt dışına
açılan ihracat kapısı görevini de görecek.
Türk Ekonomisinin en önemli aktörü şu
anda inşaat sektörü ve hatta yurt dışında da
çok önemli projelere imza atılmaya başlandı
uluslararası havaalanları, köprüler ve iş
kulelerinin mütahitlik ve yüklenicilik kısmında
Türk firmalarını görüyoruz. Bu performansı ne
ye bağlıyorsunuz ? Bu ivme yükselmeye devam
edecek mi sizce ?
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden
birisi olarak inşaat sektörü gerçek bir dinamo
görevi ile kalkınmamıza, ekonominin gelişimine
ve büyümesine önemli katkı sağlıyor.

Türkiye gayrimenkul sektöründeki ilerlemeyle
konut ihracatı yapmaya başladı. Türk inşaat
firmalarını uluslararası alanlardaki başarılarında
kentsel dönüşüm sürecinin, yeni uydu kentlerin
yaşama geçmesinin ve Türkiye ulaşım ağındaki
çalışmaların önemli derecede etkili olduğunu
söyleyebiliriz.

Eroğlu Holding olarak 34 yıldır faaliyet
gösterdiğimiz tekstil ve inşaat sektörlerinde
dünya standartlarında projelere imza atıyor ve 14
bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye’nin yeni
döneminde de ülkemizin lokomotif sektörlerinde
yatırımlarımızı hızlandırarak sürdürmeye devam
edeceğiz.

Bu noktada projelerimiz Avrupa standartlarının
bile ötesine geçebiliyor. Yerli ve yabancı
müşteriler için lüks ve konfor ortak beklenti.
Müşteriler güvenlik, sosyal imkanlar ve
konforu tercihlerinde ön planda tutuyorlar. Son
dönemde devletimizin yatırımlarıyla hizmete
açılan ve açılacak 3. Havalimanı, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü gibi projelerin yanı sıra kentsel
dönüşüm projelerinin de etkisiyle depreme
dayanıklı konutlar, karma projeler ve yüksek
katlı yapılar inşa etme konusunda oldukça yol
aldık.

Eroğlu olarak gayrimenkul alanındaki
yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Üçü
İstanbul’da, biri İstanbul dışında inşası planlanan
4 yeni büyük proje üzerinde çalışmalarımız
devam ediyor. Kartal, Basın Ekspes, Kağıthane
ve güneyde bir ilimizde yer alacak bu projelerin
tamamlanmasıyla birlikte ulaşılacak toplam alan
2,5 milyon metrekarenin üzerinde olacak.

Eroğlu Gayrimenkul olarak kısa vadede
2018 ve daha uzun vadede ki 2023
projeksiyonlarınız nelerdir ?
Bugün dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi
içinde yer alan Türkiye’nin 2023’e kadar hedefi,
dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almak.
Bu hedefe doğru siyasi istikrar ve her geçen gün
güçlenen ekonomik yapımızla emin adımlarla
ilerliyoruz.

Eroğlu Gayrimenkulu MIPIM de sık sık
görüyoruz. Bu bağlamda bu organizasyon
çerçevesinde ne gibi fırsat ve kazanımlar elde
ettiniz diğer firmalara da bu nokta da tavsiyede
bulunur musunuz ?
Birçok gayrimenkul şirketinin ve yatırımcısının
katıldığı MIPIM gibi uluslararası platformlar
sektörün önemli isimlerini bir araya
getirdiğinden dolayı büyük önem taşıyor.
Yabancı yatırımlara ulaşabildiğimiz bu tarz global
fuarlarda çok iyi bir pazar oluşuyor. Fuarlarda
yatırımcıların projelerimize gösterdiği ilgiden çok
memnunuz.
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Hom Design Center'a gelenler ev ve ofis
dekorasyonu için ihtiyaç duydukları her şeyi tek
noktada bulabilecek. Bu alanda faaliyet gösteren
markalar ise Hom Design Center sayesinde
kazançlı bir ticaret platformuna kavuşacak.
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Tavuk Dünyası Moskova’da açılan şubesiyle
Rusya’daki restoran sayısını 3’e çıkardı
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Ödüllü lezzetlerini GAGAWA markasıyla yurt dışındaki lezzetseverlerle buluşturan Tavuk Dünyası,
Rusya’daki şubelerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.
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Tavuk ağırlıklı menüleri, doyurucu tabağı
ve uygun fiyatıyla Türkiye’de yeme – içme
sektöründe, kendine yepyeni bir kulvar açan
Tavuk Dünyası, yurt dışı operasyonlarında
da kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Yurtdışı
yapılanması için oluşturduğu GAGAWA markası
ile Rusya’da 2 şubesiyle hizmet veren Tavuk
Dünyası, yeni restoranını Rusya’nın başkenti
Moskova’da, şehrin güneybatısında yer alan Töpli
Stan MEGA AVM’de açtı.
Moskova’da açılan yeni şubeyle ilgili
açıklamalarda bulunan Tavuk Dünyası CEO’su
Volkan Mumcu; yurt dışında 38 farklı ülkeden
franchising talebi aldıklarını ve bunun kendileri
için gurur verici olduğunu ifade ederek; “Ancak
yurt dışı yatırımlar konusunda en doğru
fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra, en doğru
yatırımcılarla, kontrollü ve planlı bir şekilde
ilerlemeyi tercih ediyoruz. Türkiye’nin en hızlı
büyüyen restoran zinciri olarak, uluslararası
piyasada kullandığımız GAGAWA markasıyla
Türkiye’den sonra odaklandığımız Rusya
pazarında 3. restoranımızı açtık. Rusya’daki

konuklarımız ürünlerimizi çok beğeniyor.
Restoranlarımızın ciro ve performansları da
oldukça cesaret verici. Önüzümdeki dönemde
yurt dışı operasyonu kapsamında Rusya ile
birikte Körfez bölgesinde de yatırımlar yapmak
planlarımız dahilinde bulunuyor.” dedi.
Tataristan'ın başkenti Kazan'da bulunan 2
şubesinden sonra Moskova’da açtığı yeni
restoranıyla bölgede 3 restorana ulaşan Tavuk
Dünyası, tavuk ağırlıklı menülerinin yanı sıra,
başlangıç, kırmızı et, çocuk ve tatlı menüleriyle
Rus damak tadına hitap etmeyi sürdürecek.
Türk Mutfağının En Dengeli Hali
Benzersiz lezzetlerin peşinde, sürekli yeni
keşifler yaparak birbirinden enfes tarifler
geliştiren Tavuk Dünyası, menülerini dünyanın
farklı mutfaklarından aldığı ilham ile kendi
AR-GE mutfağında, baş şefin liderliğinde,
özgün marinasyon yöntemi ve dünya
lezzetlerini taşıyan gizli reçetelerle hazırlıyor.
Tavuk Dünyası, tüm ürün çeşitlerinde

taze sebze ve baharat kullanarak konserve ve
şoklanmış ürünlere yer vermiyor. Ürünlerinde
trans yağ oluşumuna meydan vermeden
tüm menüler, sağlıklı pişirme teknikleriyle
hazırlanıyor. Her yeni sipariş için kişiye özel
temiz bir tava kullanan Tavuk Dünyası, bu
mükemmelliyetçi yaklaşımı ile kaliteden ödün
vermiyor.
Türk damak tadına uygun menülerinde lezziz
tavuk, enfes soslu makarna ve taptaze Akdeniz
salatasını birlikte sunan Tavuk Dünyası,
restoranlarında misafirlerini lezzet ve kaliteli
yaklaşımıyla ağırlıyor.
Tavuk Dünyası pazara girdiği 2012 yılından bu
yana, dünyaca ünlü bağımsız birçok kuruluş
tarafından kalite, lezzet ve en çok tercih edilen
marka kategorilerinde çeşitli ödüllere layık
bulundu. Tavuk Dünyası 2017’de de Kekiklim
Şefin Tavası ve Közlüce ürünleriyle, Uluslararası
Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün tarafından yapılan
değerlendirmelerle 3 Yıldızlı Üstün Lezzet
Ödülü’ne layık görüldü.

Atama / MALl&MOTTO

A Plus AVM Genel Müdürlüğüne Bülent ARI atandı

İşletme Fakültesi mezunu olan ve
profesyonel iş yaşamına 1995 yılında
başlayan Bülent Arı;
1995-2010 yılları arasında Lee
Cooper’ da orta düzey yöneticilik
ve devamında Dagi giyimde orta
düzey yöneticilik ve Genel Müdürlük
görevlerinde bulunmuştur.
Daha sonra perakende sektöründen
AVM sektörüne geçiş yaparak
sırasıyla;

2013-2015 yılları arasında A Plus
AVM Genel Müdürlüğü.
2015-2017 yılları arasında 41 Burda
AVM Genel Müdürlüğü yapmıştır.
Bülent ARI 19.06.2017 tarihi
itibariyle yeniden A Plus AVM Genel
Müdürlüğüne getirilmiştir.
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2010-2013 yılları arasında Serdivan
AVM Genel Müdürlüğü.

43

MALl&MOTTO / Haberler

Evrim Hizaler, ikinci kez Avrupa Kalem
Üreticileri Birliği Başkanı seçildi

Avrupa Kalem Üreticileri Birliği (EPMA) ile
Avrupa Yazım Gereçleri Üreticileri Birliği
(EWIMA)’nin 2017 Genel Kurul Toplantısı
İsviçre’de gerçekleşti. Dünyanın lider kırtasiye
üreticilerinden üst düzey yöneticilerin katıldığı
toplantıda Türkiye kırtasiye sektörünün öncü
markası Adel Kalemcilik’in Genel Müdürü Evrim
Hizaler ikinci kez birlik başkanı olarak seçildi.
Evrim Hizaler, EPMA Başkanlığı’nı üstelenen ilk
Türk yöneticidir.
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EPMA Başkanlığı’nı üstlenen ilk Türk yönetici
olan Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim
Hizaler, kalemin insanların kendini ifade
etmesinde en güçlü araç olmaya devam ettiğini
vurgulayarak şunları ifade etti:
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“İnsanların kendini ifade etmek için kalemi ve
renkleri kullanması, dokunarak üretmeyi tercih
etmesi çok güzel. Kalem gücünü, yaratıcılığa
ve öznelliğe açtığı alandan alıyor. Teknolojinin
yoğun olarak kullanıldığı günümüzde
kalemin gösterdiği başarı bizleri gerçekten
heyecanlandırıyor. Kalemin bu güçlü varoluşunu
sektörel verilerde de gözlemlemeye devam
ediyoruz.”
48 yıldır yenilikçilik, kalite ve güvenli ürün
anlayışıyla Türkiye kırtasiye sektöründe
öncülüğünü koruyan Adel Kalemcilik, EWIMA
ve EPMA’nın 1998 yılından buyana üyesidir.
Kurulduğu günden bu yana iş birliğini
sürdürdüğü ortağı Faber-Castell ile dünya
standartlarında üretim yapan Adel Kalemcilik
topluma ve çevreye karşı sorumlu, etik değerlere
bağlı bir şirkettir.

Etkinlik / MALl&MOTTO

OPTİMUM’DAN MUHTEŞEM CUMARTESİ KONSERLERİ

Optimum’da yaz boyunca
muhteşem Cumartesi Konserleri
gerçekleştirilecek. Ağustos ayı
boyunca düzenlenecek olan
konserlerde, Türkiye’nin ünlü
sanatçıları müzikseverlerle
buluşacak. İzmir Optimum bahçe
alanında yapılacak olan açıkhava
konserlerinde İzmirliler, Cihangir
Moralı&Albatros, Can Gox, Mehmet
Erdem ve Evet Ne Söylüyorduk ile
müzik keyfi yaşayacak.
Ağustos ayı boyunca İzmir Optimum’da
gerçekleştirilecek konserlerde yaz günlerinin
heyecanı müzik keyfi ile taçlanmaya devam
ediyor. Mehmet Erdem’in de sevenleriyle
buluşacağı Cumartesi Konserleri’nde kulakların
pası silinecek. Konserler 5 Ağustos Cumartesi
günü 18.30’da Cihangir Moralı & Albatros ile
başlarken, Can Gox 12 Ağustos Cumartesi
günü saat 18:30’da Optimum Bahçe’de sevenleri
ile buluşacak. 26 Ağustos günü ise Evet Ne
Söylüyorduk saat 18:30’da konser verecek.
Yaklaşık iki saat boyunca hayranları ile hasret
giderecek olan Orkestra Albatros sevilen
parçaları ile müzik keyfi yaşatacak.
Mehmet Erdem’den Akustik Konser
Sosyal ve kültürel etkinliklerin İzmir’deki adresi
Optimum 19 Ağustos’ta ise ünlü sanatçı Mehmet
Erdem müthiş bir akustik konser ile Optimum’da
sahne alacak. Mehmet Erdem güçlü sesi ve
çok sevilen şarkıları ile müzik keyfini zirveye
taşıyacak.
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19 Ağustos Mehmet Erdem

5 Ağustos Cihangir Moralı& Albatros

12 Ağustos Can Gox

26 Ağustos Evet Ne Söylüyorduk
45

MALl&MOTTO / Haberler

MALl&MOTTO / 42. Sayı / Ağustos 2017

“BRAND WEEK ISTANBUL” ZORLU PSM’DE

46

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan, dünyanın
ve Türkiye’nin önde gelen pazarlama, iletişim
ve yaratıcılık liderlerinin buluşma noktası
Brand Week İstanbul, 6-10 Kasım 2017 tarihleri
arasında, dünya standartlarındaki altyapısı ve
birçok farklı türde önemli organizasyona ev
sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde düzenleniyor.
Pazarlama ve iletişim endüstrisindeki dünyanın
en yaratıcı isimlerini, fikirlerini ve işlerini
buluşturmayı hedefleyen, Türkiye’nin en büyük
marka ve pazarlama buluşması olan Brand Week
İstanbul; bu sene şehre yaratıcılığı Zorlu PSM’den
yayıyor. Dünyadan ve Türkiye’den birçok önemli
isim bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Brand
Week Istanbul’a konuk olacak. Bu isimler,
fikirleri ve marka hikayeleriyle değişim yaratmak
isteyenler için, 6-10 Kasım 2017 tarihleri arasında
İstanbul’a kültür sanat konusunda ilham veren
Zorlu PSM’de olacaklar.

Haberler / MALl&MOTTO

VODAFONE TÜRKİYE İLK ÇEYREK
SONUÇLARINI AÇIKLADI
Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2017 arası
dönemi kapsayan 2017-18 birinci çeyrek
sonuçlarını açıkladı:
*Mobil abone sayısı 22,8 milyon
*10 milyon 4.5G abonesi
*Servis gelirlerinde %14 organik büyümeyle 2,2
milyar TL
*Servis gelirlerinde çift haneli büyümeye devam
*593 bin sabit genişbant abonesi
İstanbul - Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran
2017 arası dönemi kapsayan 2017-18 mali yılı
birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar,
Vodafone’un Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik
yolunda yürüttüğü stratejik yatırım programı
sayesinde güçlü büyümesini sürdürdüğünü
ortaya koydu.
Birinci çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone
Türkiye’nin servis gelirleri çift haneli olarak
büyümesini sürdürdü. 2,2 milyar TL’ye ulaşan
servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre
%14 büyüdü.
10 milyon 4.5G abonesi

Vodafone’un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek
sonu itibariyle yaklaşık 10 milyona ulaştı.
Türkiye’nin 81 ilinde 11 bini aşkın 4.5G iletişim
noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye
böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip
operatör olmayı sürdürdü.
Akıllı telefon penetrasyonu %72
Şirketin akıllı telefon penetrasyonu birinci çeyrek
sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 7 puan
artarak %72’ye yükseldi. Vodafone Türkiye
abonelerinin veri kullanımı, 2017-18 mali yılı
ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla
%85 artış ile 145 petabyte’a ulaştı.
Sabit hizmetlerde 169 bin net abone artışı
Vodafone Türkiye’nin sabit geniş bantta hızlı
büyümesi ise devam etti. Birinci çeyrekte geçen

yılın aynı dönemine göre 169 bin net abone artışı
sağlayan şirketin sabit hizmetler abone sayısı
593 bine ulaşırken sabit hizmetlerden elde ettiği
servis gelirleri ise aynı dönemde %39 arttı.
Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak
ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Yarına
Hazırım Platformu ile şirketlere fark yaratan
Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı
büyümesini sürdürdü.
2017-18 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını
değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman
Deegan şöyle dedi:
“2017-18 mali yılının birinci çeyreği, şirket

performansımız açısından güçlü ve istikrarlı
büyümemizi sürdürdüğümüz bir dönem oldu.
Diğer yandan servis gelirlerimizde devam
eden çift haneli büyüme de Türkiye telekom
pazarının sağlıklı gelişimini sürdürdüğünün,
özellikle mobil internet kullanımında ürün
ve hizmetlerimize olan güçlü talebin devam
ettiğinin göstergesi. 4.5G’nin olumlu katkıları da
müşterilerimizin dijital hayatları için bir kaldıraç
etkisi yarattı ve veri kullanımları geçen yılın aynı
dönemine göre %85 artış kaydetti. Ülkenin en
büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından
biri olarak, Türkiye pazarında, ülkeyi
dijitalleşmeye taşıyacak uzun vadeli büyüme
vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar
yapmaya devam edeceğiz.”
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Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı geçen
yılın aynı dönemine göre 0,5 milyon net artış ile
22,8 milyona ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı
ise toplam bazın %48,5’ine çıktı.
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Esra SEZİŞ KİĞILI
Moda ve Renk Danışmanı

“Tamamlayıcı parçalar olmadan şıklığın tamamlanması
mümkün olmaz. ”

Röportaj / MALl&MOTTO
Swarovski ile işbirliği süreci nasıl gerçekleşti?
Yaklaşık 9 ay önce yollarımız kesiştiğinde
Swarovski ekibi Muhafazakâr sektör için birlikte
projeler yapmak istediklerini belirtmişlerdi. Uzun
süren toplantılar sonucunda birlikte koleksiyon
çıkarma fikrinde karar kaldık. Son zamanlarda
dünya markaları muhafazakâr tasarımcılarla,
influencerlarla iş birlikleri yapıyorlar.
Swarovski’nin tercih ettiği isim olduğum için
mutlu ve gururluyum.
Koleksiyonun ortaya çıkma hikâyesi nedir?
Muhafazakar sektörde eksikliğini hissettiğimiz,
davetlerde kullanabileceğimiz ince dokulu şık
şal ihtiyacından yola çıkarak koleksiyonumuzu
hazırladık. Ayrıca ürünlerin zamansız olması,
anneanneden toruna yadigâr kalmasını istedik.
Koleksiyondan satın aldıkları bir broşu yıllar
sonra katıldıkları bir davette aynı zarafetle
kullanabilmeleri benim için çok değerli olacaktır.
Koleksiyonunuzu nelerden ilham alarak
hazırladınız?
Her zaman sade şıklığı tercih ederim. Gelen
danışanlarımı da bu şekilde yönlendiririm.
Abartıdan uzak ama şık - zarif ürünler
hazırlamak istedim. Gelen olumlu tepkilerde
koleksiyonda anlatmak istediğimizi kanıtlar
nitelikte.
Koleksiyonda yer alan ürünleri nasıl
belirlediniz?
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Koleksiyonun tümü tamamlayıcı parçalardan
oluşuyor. Çanta, broş, bileklik ve swarovski
kristallerle hazırlanan yüzde yüz ipek şallar.
Ne kadar doğru kombinler yapılırsa yapılsın
tamamlayıcı parçalar olmadan şıklığın
tamamlanması mümkün olmaz.
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SMG’nin müzik anons ve reklamları AVM’lerde
yeni bir dönem başlatıyor!
müzik şarkıları öncelikli olurken, şık butiklerde
easy listening, çocuk mağazalarında her yaştan
ziyaretçiye hitap eden hareketli ve dinleyene
mutluluk veren şarkılar seçiliyor. Yeme içme
sektöründe ise, fast food mağazalarda hızlı
ritimli müzikler çalınırken, alışveriş merkezleri
içerisinde sıkça görmeye başladığımız şık
restoranlarda caz ve latin müzikleri ön plana
çıkıyor.

Kavurucu yaz sıcaklarının yaşandığı bugünlerde,
alışverişten sinemaya, yemekten çocuk oyun
parklarına kadar pek çok ihtiyaç ve etkinlik,
serin ve keyifli bir ortam sağlayan AVM’lerde
gerçekleştiriliyor. Dijital müzik yayıncılığının
lider şirketi SMG, Türkiye genelinde hizmet
verdiği 160’a yakın AVM’de sunduğu müzik,
anons ve reklam çözümleriyle ziyaretçilerin
hem iyi vakit geçirmesinde hem de doğru
yönlendirilmeleri sonucunda satışların
artmasında önemli rol oynuyor.
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Teknoloji ile müziği birleştirdiği hizmetleriyle
dünya markalarından küçük işletmelere kadar
400’ün üzerinde firmaya 8.500’e yakın noktada
hizmet sunan SMG, alışveriş merkezleri için özel
çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde
160’a yakın AVM’de başta müzik, anons ve
reklam olmak üzere birçok çözüm sunan SMG
ile alışveriş merkezi ziyaretçileri keyifli vakit
geçirirken, doğru yönlendirilmeleri sonucunda
satışlarda da önemli bir artış yaşanıyor.
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Müzik listelerini hazırlarken markaların
kimliğini, imajını, hedef kitlesini ve lokasyonunu
göz önünde bulunduran SMG, alışveriş
merkezleri için yaz aylarında Latin, Bossa Nova
ve Nu Disco tarzını ön plana çıkarıyor. SMG’nin
profesyonel DJ ve müzik direktörlerinden oluşan
Müzik Departmanı, AVM’lerdeki müziğin keyifli
bir fon müziği işlevi gördüğüne ve yayınların
çok yüksek ya da çok düşük düzeyde olmaması
gerektiğine dikkat çekiyor.
Alışveriş merkezlerinin genelinin yanı sıra,
mağazalar ve restoranlar için de hizmet veren
SMG, markalara ve sektörlere özel çözümler
sunuyor. Örneğin, perakende sektöründe
hareketli, dinamik ve gençliğe hitap eden pop

Müzikle satışları artırabilir ya da yoğunluğu
azaltabilirsiniz!
Mağazalarda çalınan müzikler ziyaretçilere keyifli
anlar yaşatırken satın alma tercihlerinde de etkin
rol oynuyor. SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül
Gürer Alimgil’in paylaştığı araştırmaya göre,
müşterilerin %90’ı müzik çalan mağazaları tercih
ediyor ve çevrelerine öneriyor. %76’sı müzik
sayesinde mağazalarda daha rahat hissederek
alışveriş yaptıklarını belirtiyor. %63’ü ise müzik
çalınan mağazalarda daha fazla vakit ve para
harcıyor. Alimgil, müziğin satışları artırmadaki
etkisinin yanı sıra, mağaza içi trafiği yönetmede
de etkili olduğunu şu sözlerle ifade ediyor,
“Özellikle indirim dönemlerinde mağaza
içindeki trafiği yönetmek adına müzik oldukça
etkili bir yöntem. Mağaza içerisinde huzurlu ve
rahat bir biçimde alışveriş yapmayı engelleyecek
şekilde çok fazla sayıda müşterinin olması
durumunda, yüksek tempolu müzik çalınarak,
bu müziğin trafik akışını hızlandırıcı etkisinden
yararlanılabilir.”
SMG’nin müzikleri kota harcamıyor, kasa
işlemlerini yavaşlatmıyor!
SMG daha önce Türkiye’de uygulanmamış,
özel olarak geliştirdiği müzik iletim metodu
ile yayınları tek merkezden yönetiyor. İnternet
yalnızca şarkıların ilk yüklemesinde ve listelerin
güncellenmesinde kullanıldığı için, yayın
internet kotalarını harcamıyor, kasa işlemlerini
yavaşlatmıyor ve günlük iş akışına engel olmuyor.
Windows, iMac ve Linux gibi her türlü işletim
sisteminde çalışan program, müşterilerin
anlık isteklerini de, yine uzaktan erişimle
gerçekleştirme imkanı sağlıyor.
Müzikte ekonomik çözümler
SMG müzik hizmetlerini, meslek birlikleriyle
yapılan sözleşmeler doğrultusunda yasal olarak
sağlıyor ve tüm müşterilerine ücretsiz olarak
hukuki destek veriyor. Doğrudan lisanslama
metoduyla yurt dışından alınan çeşitli müzik
kataloglarından içerikler de, telifleri ödenerek
yasal ve ekonomik bir çözüm olarak markalara
sunuluyor. Bunların yanı sıra, SMG kendi
müziklerini üretiyor. Şarkı sözleri yazılıyor,
müzikler besteleniyor, tüm enstrümanlar canlı
olarak stüdyoda çalınıyor ve kadın - erkek

vokaller şarkıları seslendiriyor. Bu içeriklerin
tüm haklarına sahip olan SMG, kendi müzik
kataloğunu oluşturup, müşterilerine seçenekli ve
ekonomik çözümler sunmayı amaçlıyor.
Bayram alışverişine özel anonslar dikkat çekiyor
SMG müzik yayınlarının yanı sıra, satışları
artırmada en etkili yöntemlerin başında
gelen anons hizmetini de veriyor. Markaların
kampanya ve etkinliklerini doğrudan
iletebileceği, sosyal medya hesapları konusunda
bilgilendirme yapabileceği anonslar, SMG’nin
profesyonel seslendirme sanatçılarından oluşan
ekibi tarafından hazırlanıyor. Özel günlerde
anons kullanan markaların bir adım öne çıktığını
söyleyen Gül Gürer Alimgil, önümüzdeki
süreçte Kurban Bayramı için kampanya yapacak
ya da ziyaretçilerinin bayramını kutlayacak
alışveriş merkezi ve mağazalar için özel anonslar
hazırladıklarını belirtiyor. Anonslar, markanın
istediği noktada, sıklıkta ve tarihte yayına
alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan markalar
için, her mağazaya ayrı anons yapılabiliyor.
Örneğin, bayram boyunca her yarım saatte bir
kutlama anonsu gerçekleştirilebiliyor. Ya da bir
mağazada kampanyası yapılan ürün tükendiyse
anons yayından kaldırılıyor ancak diğer
mağazalarda devam ediyor.
Reklam spotlarıyla ek gelir imkanı
SMG, AVM ve mağazalarda müzik ve anons
yayınlarından sonra reklamda da yeni bir dönem
başlattı. Tüketici davranışları ve beklentilerini
doğru analiz ederek markalara uygun bir reklam
mecrası kazandıran SMG, markaların müzik
yayınları arasına alacakları reklam spotlarıyla
ek gelir elde etmelerine olanak tanıyor. Reklam
spotları, haftalık veya aylık yayın planları ile
önceden programlanıyor ve tıpkı anonslarda
olduğu gibi kolayca müzik yayını arasına
eklenebiliyor.
Markalara özel uygulamalar
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri
arasında yer alan SMG’nin bugüne kadar yaptığı
/ geliştirdiği işler arasında; görüntü işleme/video
analiz yazılımları, gerçek zamanlı greenbox
uygulamaları, hiçbir ekstra donanım ya da
yazılıma gerek duymayan canlı video konferans
sistemleri, ses analizi, ses parmak izi, gelişmiş
multimedya uygulamaları, vücut hareketlerini
algılayan vitrin uygulamaları, etkileyici IOS/
Android mobil uygulamaları, saha personel
takip sistemleri, mobil anketler, GSM/SMS/
IVR uygulamaları, mağazalar için kişi sayma
sistemleri, finans uygulamaları, veri madenciliği
ve iş zekası raporlama araçları, işletim
sisteminden ve platformdan bağımsız çalışan
uygulamalar yer alıyor.
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AVM'lerde Konsept Geliştirme

Engin YILDIRIM
Alışveriş merkezlerinde konsept ve tema
kavramları, rekabet ve yatırımların hız kazanması
ile birlikte önem kazanmaya başladı. AVM'lerde
eskiden tema ve konsept kavramlarına yatırım
yapılması gerekli görülmüyordu. Son yıllarda
alternatif fazlalığı, rekabetin artması, hatta aynı
çekim alanına birden fazla projenin dahil olması
nedeniyle AVM'lerde farklılaşma şart oldu.
Yatırımcılar, mimari öğeleri öne çıkarmakla
beraber, her projenin tema ve konsept açısından
farklılaşmasını hedefliyor artık. Örneğin,
Entertainment Center, Factory Outlet Center,
Discount Center, Inner City Center, Lifestyle
Center, Fashion Center, Mixed Used Center,
Power Center, Lifestyle Power Center, Designer
Outlet Center, Street Center, Mix Use...
AVM Projesi için start verildiğinde, yurt dışı ve
yurt içindeki AVM konseptlerinin incelenerek
lokasyona, hedef kitleye uygun konseptin
oluşturulması ve merkez tipinin belirlenmesi
lazım. Belirlenen konsepte uygun bir mimari
ile proje hayata geçirilmeli. AVM’nin konsepti,
‘iç ve dış mimarisi, AVM’nin ismi, marka
karması, sloganı, iletişim stratejisi, pazarlama
aktiviteleri, peyzajı vs. ile bir bütün olmalı ve
tüm işler konsepte göre geliştirilmelidir. Alışveriş
merkezinin başarısı için AVM deneyimi olan
ve sektörel gelişmeleri takip eden mimari ekip
ile çalışmak gerekiyor. Mimari ekip ile yönetim
ekibi (in house veya danışmanlık firmasının
ekibi) birlikte çalışmaya ne kadar geç başlarsa,
işletme safhasında o kadar çok sorun yaşanır.
Bazı mimari hataları sonradan düzeltmek
pahalıya mal olabilir, hatta değiştirilemeyecek
yanlışlıklarda yapılabilir. Başarılı işletme

Günümüz AVM'leri sade yapı olmaktan çıkıp,
başlıbaşına bir kimliğe sahip yaşayan mekanlara
dönüşüyor. Elbette perakendeciler de bundan
nasibini alıyor. Yurt dışındaki başarılı alışveriş
merkezi örneklerine baktığımızda, karakteristik
özelliklerin ne denli geçerli olduğunu görüyoruz.
Örneğin; İsveçte bir alışveriş merkezi, sadece
dünya ülkelerinin otantik restoranlarından
oluşuyor. Öyle alışveriş merkezleri var ki 5
yıldızlı otel gibi konforlu. Konsept gereği
hayata geçirilen ayrıştırıcı özellikler, alışveriş
merkezinin ziyaretçisine etkileyici bir yaşam alanı
sunmasını sağlıyor. Binaya, bir ruh ve karakter
katıyor. Binanın kendine özgü nitelikleri, içinde
barındırdığı perakende mağazalarıyla birlikte
değerlendirildiğinde, daha farklı bir anlam
kazanıyor. Eski bir binanın aslına uygun olarak
restore edilip alışveriş merkezine dönüştürülmesi
ve o tarihi kimliğe ters düşmeyecek kiralamaların
yapılması da cazibe merkezi tanımını pekiştiren
unsurlar.

yolunu izliyorsa, aynı şekilde aidiyet hissettiği
merkezleri daha fazla ziyaret ediyor. Oralardan
alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bir alışveriş
merkezinin lokasyonu, kimliğinin oluşmasında
önemli rol oynuyor. Merkezin mimarisi, mağaza
karması, konsepti, pazarlama stratejisi, varsa
teması, o kimlik ve ruhun oluşmasında en önemli
faktörlerdir. Mesela eskiden yönettiğimiz bir
açık hava AVM'nin sokaklarında -o ilde turistik
amaçlı kullanılan faytonları getirttik- müşterileri
gezdirdik. Başka bir organizasyonda ise açık
otoparkın bir bölümünü kumlarla doldurduk
ve 'plaj voleybolü' turnuvası düzenledik. Ve
sahildeki yerli ve yabancı turistleri AVM'ye
çekmeyi başardık. Her yönettiğimiz AVM’de
global düşün, yerel hareket et mantığı ile bunun
gibi ziyaretçilerin aidiyet hissedeceği birçok
organizasyonu hayata geçiriyoruz.

Alışveriş merkezinin lokasyonu, mimarisi,
mağaza karması, konsepti, pazarlama stratejisi,
varsa tematik kimliği vb. konular merkezin
kimliğinin, ruhunun oluşmasında önemli
faktörlerdir. Örneğin geçmişte çalıştığım
uluslar arası bir grubun yurt dışındaki alışveriş
merkezlerine yaptığımız ziyaretlerden birinde
izledikleri strateji ilgi çekiciydi: Her türlü
reklam&tanıtım tasarımının elle çizilerek
yapıldığını gördüm. Aslında Türkiye şartlarında
zor ve masraflı bir iş. Bizim sektörde son dakika
Son yıllarda içinde AVM’lerin olduğu karma
projelere ilgi giderek artıyor. Çünkü aynı
işleri çoktur. O nedenle son dakika işlerin
ortamda ofis, rezidans ve otel gibi fonksiyonların tasarımını çizimle yaptırarak yetiştirmek zor
ve bu çizimin maliyetide yüksek olacaktır.
bulunması proje sakinlerinin hayatlarını
kolaylaştırıyor. Aslında eskinin "mahalle
Portekiz’de yöneticileri ile bilgi alışverişinde
bulunduğum AVM, bu çalışması ile diğer tüm
kültürünün" modernize edilmiş, kullanışlı ve
merkezler arasından sıyrılmakta, tanınmaktadır.
sıkıştırılmış hali, karma projelerde yerini alıyor.
Eskiden de mahallede evden çıktığınızda esnaftan Her türlü tasarımı çizgi ile yapılan bu reklam
faaliyeti aynı zamanda binanın tarihi yapısıyla
alışveriş yapar, her aradığınızı kısa bir sürede
elinizin altında bulabilirdiniz. Karma projelerde
da bir bütünlük oluşturmaktadır. AVM
de projenin içinde küçük bir mahalle kültürünü
reklamlarının da bir tarzı, rengi, çizgisi olmalı.
Reklamı gördüğünüzde hangi AVM’ye ait
yaşama, farklı fonksiyonlardan kısa sürede bir
arada yararlanma avantajı sunulur. Karma proje
olabileceğini kestirebilmelisiniz.
içinde yer alan AVM, projenin genel konsepti
ile uyumlu olmalı. Günümüzde gayrimenkulde
Kapalıçarşı, Balıkçılar Çarşısı, Mısır Çarşısı gibi
yükselen değer olan karma projelerde AVM’lerle yerler, ülkemizdeki en eski alışveriş merkezleridir
birlikte eğlence merkezleri, tematik parklar,
ve belirli bir kimliğe, ruha sahipler. Eski çarşıların
ticarette halen önemli yeri vardır. Böyle kıymetli
çocukların yanı sıra yetişkinlere de hitap eden
dev eğlence konseptleri tasarlanıyor. Eğlence ve
çarşıların geleneksel DNA'sı muhafaza edilmeli,
kimi yerlerde günümüzün marka ve hizmetleriyle
alışverişin birlikte olduğu çekim gücü yüksek
dev karma projeler gerek yurt içinden, gerekse
takviye edilmeli, AVM yönetim mantığı ve
yurt dışından milyonlarca turisti çeker. Eğlence
sistemi ile yönetilmesi gerektiğine inanıyorum.
turizmi ile birlikte alışveriş, konaklama, ulaşım
Farklı konseptlerde alışveriş merkezlerinin
genel müdürlüğü veya danışmanlığını yapmış
vs. diğer sektörlerde pastadan pay alır.
sektörün emektarlarından biri olarak, farklı
Alışveriş merkezi gibi ticari bir mekanın tasarımı, kimlik, konsept sergileyen merkezlerin önemini
bir tür iletişim stratejisidir. AVM mimarisinde
ve artılarını iyi biliyorum. Son Söz: Türkiye’de
bölgesel mimariden esintiler olabilir, hatta
sayıları hızla artan alışveriş merkezleri arasında
inşaatta kullanılan malzemelerin bir kısmı
sadece yönetimsel değil, mimari ve fonksiyonel
o bölgeden çıkarılan taşlardan, mermerden,
farklılıklar yaratmak, projelerin uzun vadedeki
malzemelerden kullanılabilir. Tüketici, nasıl
yaşam başarılarına, verimliliğine doğrudan fayda
kendisiyle bütünleştirdiği markaları satın alma
sağlayacaktır.
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koşullarını hayata geçirmenin yanı sıra,
ziyaretçiler ve kiracılar içinde kaliteli hizmet
koşullarının hayata geçirilmesi lazım. Konsept
açısından eksiklikler AVM'nin ruh ve kimliğinin
müşteriye yeteri kadar yansımamasına neden
olacaktır.
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DIŞ POLİTİKA ARAŞTIRMASI TAMAMLANDI
Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Türk Dış Politikası Kamuoyu
Algıları Araştırması”nın 2017 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye kamuoyu Azerbaycan’ı
Türkiye’nin en yakın dostu olarak görüyor; ABD ise Türkiye’ye tehdit oluşturan ülkeler arasında birinci
sırada yer alıyor.
başarılı buluyor. Buna karşılık, halk %51,7’lik bir
oranla 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin
Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini, benzer
şekilde %42,7’lik bir oranda olağanüstü hal
önlemlerinin Türkiye’nin uluslararası imajını
zedelediğini düşünüyor.
EN YAKIN DOST AZERBAYCAN, EN BÜYÜK
TEHDİT ABD

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Aydın başkanlığında, Kadir Has Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe koordinasyonunda,
Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde
18 yaş üstü bin kişi ile yüz yüze görüşülerek
gerçekleştirilen ankette, Türkiye’nin başta Suriye,
ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ikili ilişkileri
olmak üzere Türk dış politikasına yön veren
gelişmeler hakkında sorular soruldu. Araştırma
sonuçlarına göre terörle mücadele artan bir
oranda dış politika sorunu olarak görülüyor. Bu
durum kamuoyu nezdinde terörün sadece ülke
içi bir sorun biçiminde değerlendirilmediğini, dış
politika unsuru olarak da nitelendirildiğini ortaya
koydu.
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DIŞ POLİTİKADA EN BÜYÜK SORUN
TERÖRLE MÜCADELE
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Araştırmaya göre Türkiye’nin dış politikadaki en
büyük sorununun %44,2 ile “terörle mücadele”
olduğu gözlendi. Terörle mücadeleyi %24,6 ile
Suriye sorunu ve %8,3 ile İsrail ile ilişkiler izledi.
Terörle mücadele seçeneğinde geçen yıla göre
%13’lük artış dikkat çekerken, İsrail ile ilişkilerin
dış politika sorunu olarak görülmesinin yarı
yarıya azalması bir diğer dikkat çeken unsur oldu.
Geçen yıl %11,3’lük oran ile en önemli dördüncü
dış politika sorunu olan Rusya ile ilişkiler bu yıl
çok düşük bir oranda kaldığından listede yer
almadı.
DIŞ POLİTİKA KARNESİ İYİYE GİDİYOR
Kamuoyu Türkiye’nin dış politikasını %38,5’lik
bir oranla, geçen yıla göre %4,5’lik bir artışla,

“Türkiye’nin en yakın dostu hangi ülkedir?”
sorusuna katılımcılar geçen yıla göre %12’lik
artışla yine Azerbaycan yanıtını verdi. Geçen
yıl %59,3’lük kesim Azerbaycan’ı “en yakın
dost ülke” olarak nitelendirirken, bu yıl ankete
katılanların %71,3’ü en yakın dostumuzun
Azerbaycan olduğunu ifade etti. “Türkiye’nin
dostu yoktur” diyenlerin oranı ise geçtiğimiz yılın
oranı olan %23,1’den %17,2’ye geriledi.
Türkiye için tehdit olarak görülen ülkeler
seçeneğinde geçen yıl Ortadoğu ülkeleri
öne çıkarken, geçen yılla karşılaştırıldığında
%22,4’lük bir artışla bu yıl ABD Türkiye için en
büyük tehdit olarak karşımıza çıktı. İkinci en
büyük tehdidi oluşturan ülke %37,4’lük kesim
tarafından İsrail olarak belirtildi. Tehdit unsurları
arasında en dikkat çekici sonuç ise, geçtiğimiz
yıl %10,4’lük bir oranla tehdit oluşturduğu
düşünülen AB ülkelerinin, bu yıl %24’lük oranla
Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturan ülkeler
arasında üçüncü sırada yer alması oldu. Rusya’ya
yönelik tehdit algısı ise %34,9’dan %18,5’e düştü.
TÜRKİYE %40 İÇİN İSLAM DEVLETİ, %32
İÇİN AVRUPA ÜLKESİ
Araştırmaya göre, “Türkiye İslam ülkesidir”
diyenlerin oranı %39,9. Türkiye’yi Avrupa ülkesi
şeklinde tanımlayanların oranı ise her yıl düzenli
biçimde artıyor. 2015 yılında %26,4’lük kesim
“Türkiye Avrupa ülkesidir” derken, bu oran
2016’da %31,8’e yükseldi. Bu yıla ait oran ise
%32,7 olarak gerçekleşti. “Türkiye Orta Doğu
ülkesidir” diyenlerin oranı ise geçen yıla göre
yaklaşık %3’lük düşüşle %23’te kaldı.
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ BELİRLEYİCİSİ
CUMHURBAŞKANI
Dış politikada temel belirleyici ve yürütücü
kurum Cumhurbaşkanı olarak görülüyor.
2016 yılında %23,2’lik kesim “Sizce Türkiye’de

dış politikayı hangi kurum yapar?” sorusuna
“Cumhurbaşkanı” yanıtını verirken, bu yıl
ankete katılanların %69,2’si Cumhurbaşkanı’nı
temel belirleyici kurum olarak gördü. Dış
politikada Hükümet, Dışişleri Bakanlığı ve
Başbakan’ın etkisi azalıyor. Milli İstihbarat
Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın etkisi
artıyor. Geçen yıl Genelkurmay Başkanlığı’nın
Türk dış politikasındaki etkisi %3,8 iken, bu
yıl %24,3’e yükselerek dikkat çeken bir artış
kaydetti.
TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE YÖNELİK
TARAFSIZ POLİTİKA İZLEMESİ
İSTENİYOR
Ankette “Sizce Türkiye Suriye’ye yönelik
nasıl bir politika izlemelidir?” sorusuna
%49,9’luk kesim “Tarafsız kalmalı, herhangi
bir müdahalede bulunmamalı.” yanıtını verdi.
Kamuoyunun yarısı Türkiye’nin Suriye’ye yönelik
tarafsız kalması gerektiğini düşünüyor. Suriye
göçmenlerinden duyulan memnuniyetsizlik
geçen yıldan bu yana değişmedi. %54,5
memnuniyetsizliğini dile getirirken; %17,5
memnun olduğunu belirtti. %28’lik kesim ise
“Ne memnunum ne memnun değilim” dedi.
Kamuoyunun %46,4’ü göçmen alımına son
verilmesi gerektiğini düşünüyor.
TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE YÖNELİK
UMUTLAR AZALIYOR
Araştırmada dikkat çeken bir diğer unsur
Türkiye halkının AB’ye üyelik sürecine verdiği
destekte yıllar içinde azalma yaşanması. Gelinen
noktada Türkiye’nin AB üyeliğini destekleme
oranı, %48,4 olarak belirlendi. “Türkiye AB’ye
hiçbir zaman tam üye olamayacak” diyenlerin
oranı 2015 yılında %47,6 idi. Bu oran geçen
yıl %66,7’ye, bu yıl ise %81,3’e yükseldi. Buna
karşılık, Türkiye ile AB arasında üyelik yerine
farklı bir model kurulmasını destekleyenlerin
oranı %30,4’te kaldı. Türkiye için AB üyeliğinin
alternatifi olarak Rusya ile stratejik işbirliği
yapılmasını düşünenlerin oranıda artarak
%14,8’den %27,6’ya yükseldi. Tüm olumsuz
gelişmelere rağmen Türk halkı ne Türkiye’nin ne
de AB’nin yakın zamanda üyelik müzakerelerini
durduracağına inanmıyor. AB’nin müzakereleri
durdurmayacağını düşünenlerin oranı %70 iken,
Türkiye’nin müzakereleri durdurmayacağına
inananların oranı %73,7 olarak gerçekleşti.
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PRIMEMALL SİVAS YAZ KONSERLERİNDE
BURAY’A BÜYÜK İLGİ
2016 yılı Aralık ayında açılan Sivas’ın ilk alışveriş merkezi Primemall Sivas’ta 23 Temmuz Pazar akşamı
gerçekleşen Buray konserine Sivaslılar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas’ın ilk alışveriş merkezi olarak 14 Aralık’ta açılan
Primemall Sivas, Yaz Konserlerine Buray konseri ile
başladı. Alışveriş merkezinin açık otoparkında 23 Temmuz
Pazar akşamı gerçekleşen konserde binlerce hayranı
Buray’ın şarkılarına eşlik etti.
Televizyon dizilerinin müzikleri ile yıldızı parlayan ve
çıkardığı albümle büyük ilgi toplayan Buray, konser
boyunca albümünde yer alan sevilen şarkıların yanısıra
Orhan Gencabay, Sezen Aksu gibi isimlerin hit parçalarını
da seslendirdi. Sahnede Harun Kolçak’ı da unutmayarak
kendisini saygıyla anan Buray, Kolçak’ın sevilen şarkısı
“Gir Kanıma”yı sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.
2 saat boyunca sahnede Sivaslılarla coşan Buray,
sevenlerinin yoğun ilgisinden memnun olduğunu dile
getirdi.
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Bu yıl ilki gerçekleştirilen Primemall Sivas Yaz Konserleri
kapsamında, 6 Ağustos Pazar akşamı ise Mustafa Ceceli
sahne alacak.
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e-Arşiv fatura zorunluluğunda
ciro şartı 1 milyon TL’ye düşüyor
İnternet üzerinden satış yapan ve cirosu 5 milyon TL üzeri olan mükellefler için e-Arşiv fatura kullanımı
zorunluyken, beklenen yeni tebliğ ile önümüzdeki yıldan itibaren cirosu 1 milyon TL üzeri olan
mükelleflerin de e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu olacak. Hem kurumlar arası, hem de son
tüketici hedefli fatura gönderme ve arşivleme işlemi sunan e-Arşiv fatura, şirketlere ve tüketicilere birçok
avantaj sağlıyor.
e-Arşiv fatura, bir işletmenin satışla ilgili
tüm kâğıt faturalarını e-Fatura sistemine
kayıtlı olmayan mükelleflere ve son tüketiciye
elektronik olarak gönderme imkânı sağlayan
bir çözüm olarak öne çıkıyor. Son tüketiciye
olan faydaları ile e-Arşiv fatura sistemi,
müşterilerin de memnuniyetini artırıyor. 7900
kayıtlı kullanıcının olduğu e-Arşiv fatura
uygulaması, özellikle perakende sektöründeki
son kullanıcılar için büyük kolaylıklar
sağlıyor.
e-Arşiv fatura zorunluluğu değişiyor
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Geçtiğimiz yıllarda internet üzerinden satış
yapan ve toplam cirosu 5 milyon TL üzeri
olan mükellefler için e-Arşiv fatura kullanımı
zorunlu hâle gelmişti. Yakın zamanda
yayımlanması beklenen yeni tebliğ ile
önümüzdeki yıldan itibaren cirosu 1 milyon
TL üzeri olan tüm mükelleflerin e-Arşiv
fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu
olacak. e-Arşiv fatura kullanımının zorunlu
hâle gelmesiyle birlikte, son tüketicilerin
hayatlarına daha fazla e-Arşiv fatura girmeye
başlayacak. Sunduğu avantajlardan dolayı çok
sayıda şirket, e-Arşiv faturaya gönüllü olarak
geçiş yapıyor. Ayrıca sektörde birçok küçük
ölçekli firmanın da bu uygulamaya gönüllü
olarak geçerek tasarruf ve çevreye katkı
sağlaması bekleniyor.
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1999 yılından beri dijitalleşme sürecinde lider
konumda olan FIT Solutions’ın CEO’su Koray
Gültekin Bahar, e-Arşiv fatura hakkında
şunları söylüyor: “Dijital dönüşümün
avantajlarının farkına varan şirketler zaten
gönüllü olarak e-Arşiv fatura uygulamasına
geçmeyi tercih ediyor. Zorundalık
kapsamında binlerce şirketin bu uygulamaya
geçmesini bekliyoruz. e-Fatura kullanan
şirketler, tek bir basılı faturanın masrafı ile
300 adet e-Fatura gönderebiliyor. e-Arşiv
fatura da aynı maliyet avantajları yaratırken,
sektörel fayda da sağlıyor. Bu sayede sektörde
ciddi bir büyüme ve basılı fatura maliyetinde
büyük bir tasarruf bekliyoruz. Şirketler
e-Dönüşüm uygulamaları ile büyüme
kaydederken, son tüketici de bu avantajlardan
faydalanabiliyor.”

e-Arşiv fatura uygulamaları maliyet dışında başka avantajlar da sağlıyor:
*Fatura göndermek için karşıdaki şirketin e-Fatura’ya kayıtlı olması, hatta muhatabın şirket
olması zorunlu olmadığı için son kullanıcılara da e-Arşiv ile fatura gönderilebiliyor.
*Faturalar elektronik ortamda gönderildiği için dolandırıcılığın önüne geçiliyor.
*10 yıl boyunca elektronik ortamda saklanan faturalara her zaman kolayca ulaşılabiliyor.
*Tüketiciler saklanan faturaları ile ürün iadesi, garanti süreçleri ve fatura itirazlarında faturayı
kaybetme derdinden kurtuluyor.
*e-Faturalar günlük e-posta trafiğinden ayrı bir adrese yönlendirildiği için e-Faturalarını
biriktirmek isteyenler ayrı bir e-posta adresi açmakla uğraşmıyor.
*e-Arşiv fatura sistemi daha önceden kullanılan sistemlerle entegre bir şekilde çalışılabildiği için
alışılan düzeni değiştirmek gerekmiyor.
*Yılda 120 milyon e-fatura işleyen FIT Solutions sayesinde 12 bin ağaç kurtulmuş oluyor.
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SOCAR’IN TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMI
19.5 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’ye yapılan
yatırım tutarının 19.5 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Abdullayev, bunun 12.6 milyar dolarlık kısmının
gerçekleştiğini ifade etti.
Enerji sektörünün en büyük buluşması olan 22.
Dünya Petrol Kongresi (WPC), SOCAR’ın CoHost sponsorluğunda başladı. İlk günün “Enerji
Geleceğimize Köprüler İnşa Etmek” başlıklı
ilk oturumunda konuşan SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev, Petkim, Petlim, STAR
Rafineri ve TANAP gibi dev projeleri kapsayan
ve bugüne kadar toplam 18 milyar dolar olarak
açıklanan yatırımların revize edilerek 19.5
milyar dolara çıktığını söyledi. Yatırımların
12.6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını
dile getiren Abdullayev, “SOCAR Grubu,
2016’da Türkiye’ye yatırım yapan en büyük
dış yatırımcılardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl
Türkiye’deki dış yatırımlarının %51’i SOCAR
tarafından gerçekleştirildi. Azerbaycan’ın enerji
kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmada
Türkiye’nin desteği bizim için çok önemli.
SOCAR olarak bundan sonra da iki kardeş
halkın refahı için büyük sermayeli projelerini
devam ettirmekte kararlıyız.” dedi.

Türkiye’nin bugüne kadar verdiği sözlere ve
imzalanan anlaşmalara hep sadık kaldığını ve
bunun da yatırımcı olarak SOCAR’ı son derece
mutlu ettiğini anlatan Abdullayev, Türkiye’deki
yatırımların artarak süreceğini kaydetti.
Petrokimya sektöründe yeni bir yatırıma
hazırlandıklarının altını çizen Abdullayev,
şöyle devam etti: “1.5 milyon TEU başlangıç
kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en derin limanı
olan Petlim’in ardından şu anada kadar %90’ı
tamamlanan ve gelecek yıl faaliyetlerine
başlayacak olan STAR Rafineri’nin Türkiye’nin
cari açığını kapatmada önemli rol oynayacağını
düşünüyoruz. 6 milyar dolarlık bir yatırım olan
STAR Rafineri’nin yıllık 10 milyon ton ham
petrol işleme kapasitesi olacak.”
ŞAHDENİZ GAZI 2018’DE GELİYOR
Azerbaycan’daki Şahdeniz gazını Avrupa’ya
taşıyacak projenin Türkiye ayağı olan Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin
(TANAP) gelecek yıl ilk gazı ülkeye getireceğini
dile getiren Abdullayev, 2020 yılında bu hattı
kullanarak 16 milyar metreküp gazı Avrupa’ya
ihraç edeceklerini söyledi. Şahdeniz projesiyle

birlikte Azerbaycan’ın dünyadaki sayılı
petrol ihracatçıları arasına girdiğini anlatan
Abdullayev, şöyle devam etti: “Şahdeniz
projesinin ikinci fazı olan ve toplam 40 milyar
dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Güney
Gaz Koridoru projesi, Türkiye ve Avrupa’nın
enerji güvenliği açısından önem arz ediyor.
3.500 kilometrelik boru hattı ve 4 bölümden
oluşan projenin ilkini, %94’ü tamamlanan
Şahdeniz-2 projesi, sonraki bölümlerini ise
%87’si tamamlanan Güney Gaz Koridoru’nun
genişletilmesi, %77.3’ü tamamlanan TANAP
ve %44.7’si tamamlanan TAP boru hatlarının
inşası oluşturuyor. TANAP’ın Eskişehir’e kadar

olan kısmının ise %85.4’ü tamamlandı; 2018
yılı içinde Türkiye’ye ilk gaz akışını sağlamayı
hedefliyoruz.”
Gelecek yıllarda Azerbaycan doğalgazının
Avrupa’nın ihtiyacını karşılamada büyük rol
oynayacağına vurgu yapan Abdullayev, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Biz Güney Gaz Koridoru projesi
ile Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamakla
kalmayıp, temiz enerji ihtiyacını da karşılamış
olacağız. Şahdeniz projesine destek olarak
Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşımamızı
sağlayan Türk hükümetine buradan tekrar
teşekkürlerimi sunuyorum.”
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YATIRIMLAR SÜRECEK
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GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ RAPORU’NUN 2017
İLK YARI SONUÇLARI AÇIKLANDI
2017’nin ilk yarısında 83 bin yeni
gayrimenkulün kapısı açıldı
Türkiye’nin lider elektrik perakende şirketi
CK Boğaziçi Elektrik tarafından hazırlanan
Gayrimenkulün Enerjisi Raporu, 2017 yılının
ilk yarısında İstanbul’un Avrupa yakasındaki
büyümeyi gözler önüne serdi. Mega kentte ilk 6
ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16’lık
bir artışla 83 bin yeni gayrimenkul oturumcusu
ile buluştu.
Yılın ilk yarısında İstanbul’u depreme karşı
güçlendiren kentsel dönüşüm çalışmaları da
hızla devam etti. Kentsel dönüşüm çerçevesinde
en büyük hareket Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa
ve Küçükçekmece’de yaşanırken Şubat 2016’dan
bu yana yaklaşık 50 bin abone tahliye edildi.
CK Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün
Enerjisi Raporu’nda bu kez İstanbul’un Avrupa
yakasındaki abonelerin nüfusa kayıtlı olduğu
iller de yer aldı. Rapora göre dev kentte İstanbul
doğumlulardan sonra ikinci sırada Sivaslılar
geliyor. Burdurlular ise son sırada.
Perakende elektrik satışında sektörün lideri olan
CK Boğaziçi Elektrik’in 3 ayda bir düzenli olarak
açıkladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’,
2017 yılının ilk yarısında İstanbul’un Avrupa
yakasındaki büyümenin hız kesmeden devam
ettiğini gösterdi. Rapora göre mega kentte ilk 6
ayda toplam taşınma hareketi bir önceki yılın
aynı dönemine göre %26 artarak 285 bini aştı. Bu
hareketin yaklaşık %30’u ise ‘yeni konut’ ve ‘yeni
işyeri’nden geldi. Yani 2017’nin ilk yarısında 83
bin yeni gayrimenkul, kapılarını ilk kez açarak
oturumcusu ile buluştu.

MALl&MOTTO / 42. Sayı / Ağustos 2017

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ FIRSAT
KAMPANYALARININ ETKİSİ SÜRÜYOR
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Gayrimenkulün Enerjisi Raporu 2017 ilk yarı
sonuçlarını açıklamak üzere basın mensupları
ile bir araya gelen CK Boğaziçi Elektrik Genel
Müdürü Halit Bakal, yılın ilk çeyreğinde
başlayan gayrimenkulde fırsat kampanyalarının
ikinci çeyrekte de etkisini gösterdiğini dile
getirerek, “İstanbul her geçen gün büyüyor
ve yenileniyor. Depreme dayanıklı, planlı ve
şehrin çehresini pozitif yönde değiştiren yeni
projelerin kapılarını açması, kentsel dönüşüm
ile kentte sürekli bir taşınma hareketi, yer
değiştirme gözleniyor. Bölgede görevli elektrik
perakende satış şirketi olarak biz de bu harekete
hızla yanıt veriyoruz. Gayrimenkul sektöründe
yaşanan bu gelişmeler, İstanbul’un ve Türkiye’nin

durmadığını, her geçen gün büyüdüğünü gözler
önüne seriyor” dedi.
HER GÜN 463 YENİ GAYRİMENKUL
OTURUMCUSU İLE BULUŞTU
CK Boğaziçi Elektrik’in ‘sektörde ilk ve tek
olma’ özelliğine sahip ‘Gayrimenkulün Enerjisi
Raporu’na göre yılın ilk 6 ayında toplam
taşınma hareketi 285 bini aştı. CK Boğaziçi
Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımlarla
anlık olarak izlediği abonelerinin başvuru ve
ikamet bilgileri baz alınarak hazırladığı raporda,
mega kentteki bu dev hareketin 83 bininin yeni
gayrimenkullerin oturumcusu ile buluşmasından
kaynaklandığı görüldü. Yılın ilk yarısında
her gün yeni konutuna, işyerine taşınanların
ortalama sayısı 463 oldu. Aynı dönemde ikinci
elde taşınma hareketi 201 bini aştı. Günde
ortalama 1.113 kişi ikinci el gayrimenkule geçti.
İlk yarıda en hareketli bölge yine Esenyurt
olurken, onu Başakşehir ve Büyükçekmece takip
etti.
KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 1,5 YILDA 50 BİN
ABONE TAHLİYE EDİLDİ
CK Boğaziçi Elektrik tarafından Şubat 2016’dan
itibaren takip edilen konut yıkım istatistikleri de
kentsel dönüşümde kat edilen yolu ortaya koydu.
Son bir buçuk yılda tahliye edilen abone sayısı
50 bini bulurken, kentsel dönüşüm nedeniyle
tahliyesi yapılanların 45 bini meskenlerden
oluştu. Bu da her gün ortalama 6 daireli 14
apartmanın kentsel dönüşümle yıkımının

yapıldığı anlamına geliyor. Şubat 2016’dan bu
yana meskenlerin yanı sıra toplam 5 bin 398
ticarethane ve 49 sanayi abonesi de tahliye
edildi. Kentsel dönüşümde öne çıkan bölgeler ise
Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Küçükçekmece
oldu.
DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL’UN AVRUPA
YAKASINDA 141 ÜLKENİN VATANDAŞI
YAŞIYOR
2017 yılında da yabancıların İstanbul’a olan ilgisi
devam ederken, tarihi kentte yaşamayı tercih
edenlerin sayısı da giderek arttı. Dünya kenti ve
Türkiye’nin cazibe merkezi İstanbul’un Avrupa
yakasında 141 ülkenin vatandaşı yaşarken,
haziran 2017 itibarıyla yabancı abone sayısı 54
bini aştı. Yabancı uyruklu abonelerde rekor artış
mayıs 2017’de yaşandı. Mayıs’ta 3 bin 837 yeni
yabancı abone İstanbul Avrupa Yakası’na yerleşti.
HEMŞERİM, MEMLEKET NERE?
4,5 milyon müşteriye elektrik perakende satışı
yapan CK Boğaziçi Elektrik, Gayrimenkulün
Enerjisi raporunda bu kez abonelerinin nüfusa
kayıtlı olduğu illerinin dağılımını da ilk kez
açıkladı. İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayan
4,5 milyon abonenin 599 bini İstanbul nüfusuna
kayıtlı iken ikinci sırada 167 bin kişi ile Sivaslılar
geldi. Sivaslıları 126 bin kişi ile Kastamonulular,
104 bin kişi ile de Malatyalılar izledi. İlk 10
içinde Karadeniz Bölgesi’nden 7 kent yer alırken,
İstanbul’un Avrupa yakasında 2 bin kişi ile en az
Burdurluların elektrik aboneliği olduğu görüldü.
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Yazı İstanbul’da geçirenlere MOİPARK’ta sınırsız eğlence
Avrupa’nın en büyük kapalı eğlence kolonisi MOİPARK, yaz tatilini İstanbul’da geçirenler için
eğlenceli ve serin alternatifler sunuyor. İsteyen yüzlerce oyuncakla kahkaha dolu, isteyen
“Dehşet Oteli”nde “Korkunç” bir tatil eğlencesi yaşıyor.

Hava sıcaklıkları bugünlerde en üst seviyelerde
seyrediyor. Güneşin yakıcı olduğu günlerde,
kapalı eğlence mekânları çok daha sağlıklı
alternatifler arasında yer alıyor. Yaz tatilini
İstanbul’da geçirenler için Avrupa’nın en büyük
kapalı eğlence kolonisi MOİPARK’ta birbirinden
keyifli yüzlerce oyuncak yer alıyor.
Her yaşa göre eğlence
MOİPARK’ın 12’bin metrekarelik kapalı
ve kontrollü soğutma sistemi ile serinleyen
ortamında; adrenalin, heyecan ve kahkaha
dolu dakikalar yaşanıyor. En çılgın roller
coaster’lardan Çılgın Mekik, farklı parkurlarıyla
heyecan dolu Macera Evi, yer çekimsiz ortam
deneyimi yaşatan Yer Çekimi Sıfır, sanki oyunun
içindeymiş hissi veren Simülasyon Oyunlar
yanında küçükler için Uçan Halı, Mini Çarpışan,
Kahkaha Geçidi ve daha pek çok farklı oyuncak
yer alıyor.

Türkiye’nin en korkunç oteli Dehşet Oteli’nde çok
farklı bir deneyime ne dersiniz? Lanetli Gelin,
Psikopat Beyin Cerrahı, Vampirin Oğlu ve çok
dahası oteldeki konaklamanız boyunca sizin
peşinizde olacak. Sadece gerçek oyunculardan
oluşan korkunç karakterler değil, animatronik
robotlar, ışık oyunları ve ses efektleriyle Dehşet
Oteli’nde geçirdiğiniz 1 saniye bile hayatınız
boyunca unutulmazlarınız arasında yer alacak.
12 yaş ve üzeri için uygun olan Dehşet Oteli’nde
her bir seans 20 dk. civarı sürüyor. Dehşet Oteli
hakkında ayrıntılı bilgi www.dehsetoteli.com
adresinden alınabiliyor.
Grup indirimleri, özel partiler ve MOİ Fun
Card avantajları
MOİPARK’ta bulunan Happy Parti Evi’nde
çocuklar doğum günü ya da özel partiler
verebiliyor. İsteyenler yenilenen www.moipark.
com.tr adresine giriş yaparak MOİ Fun Card
kişiselleştirme formunu doldurup hediye
kredilere sahip olabiliyor ve yıl boyunca
çeşitli indirimlerden, kampanyalardan, ödüllü
yarışmalardan anında haberdar oluyor. Okul,
Vakıf gibi grup ziyaretlerinde ise özel indirimler
sunuluyor. MOİPARK hakkında ayrıntılı bilgi
www.moipark.com.tr adresinden alınabiliyor.
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Dehşet Oteli’nde korku dolu bir deneyim
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Güvenlik önlemlerine harcanan bütçe artıyor
Son zamanlarda dünya genelinde kamu ve özel kuruluşlar tarafından güvenlik ürünlerine olan talebin
2016’ya göre %10 artış göstermesiyle, harcanan bedel 27 milyar doları geçti. Her geçen gün artan
terör olayları nedeniyle, Türkiye’de son 6 yılda savunma endüstrisine 25,5 milyar lira harcama yapılırken,
geçtiğimiz yıla oranla güvenlik ürünlerine olan talep %52 artış gösterdi.
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Koray Kartal
Arma Kontrol CEO’su
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Güvenlik önlemlerine yapılan yatırımlar
Türkiye’de savunma sanayinin gelişimine katkı
sağlıyor. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı
azaltan yerli üretim, bölgesel ihracatlarla da global
pazarda rekabet edebilmeye olanak sağlıyor.
Türkiye’nin savunma amaçlı harcamaları, alınan
iç güvenlik önlemleriyle birlikte milli gelirin
%5’ini oluşturuyor. Güvenlik çözümlerine yönelik
harcamalarda pazarın %54’ünü oluşturan gözetim
ürünleri ilk sırada yer alıyor. Gözetim ürünlerini
pazardaki %23,5’lik payı ile alarm sistemleri,
%22,5’lik pay ile de kontrol ürünleri takip ediyor.
Türkiye 2016 yılında güvenliğe yatırım yaptı
Geçtiğimiz yıl ülke genelinde yaşanan terör
saldırılarının öncelikli hedefi haline gelen
emniyet birimleri ve kamu binaları rotayı

güvenliğe çevirdi. 2016 yılında Road Blocker,
Yüksek Güvenlikli Mantar Bariyer, Entegre Araç
Görüntüleme Sistemi gibi güvenlik ve anti-terör
sistemlerine her zamankinden daha fazla yatırım
yapıldı.
2006 yılından bu yana güvenlik ürünleri
endüstrisinde faaliyet gösteren Arma Kontrol
CEO’su Koray Kartal, etkili güvenlik önlemlerinin
hayati önem taşıdığının altını çizerek yapılan
yatırımları değerlendirdi;
‘’Arma Kontrol olarak 11 yıldır güvenlik
sektöründe hizmet veriyoruz. Son yıllarda
yaşanan terör olayları nedeniyle kamu ve
bireylerin güvenliğe olan gereksinimi ciddi
oranda artış gösterdi. Road Blocker ve mantar
bariyer gibi ürünlerimizin satışları 2016 yılında
üç kat arttı. Bu artış ile birlikte toplumun güvenlik

alanında giderek daha fazla bilinçlendiğini
görebiliyoruz.’’
Güvenliğe yatırım artarak devam edecek
Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da çeşitli
projelere imza attıklarını belirten Kartal,
özellikle körfez bölgelerindeki ihracatlarla
sektörde büyüyen önemli firmalar arasında
yer aldıklarını sözlerine ekledi. Kartal: ‘’Körfez
ülkeleri ile önemli işbirliklerine imza atıyoruz.
Genel çerçevede Türkiye’nin bu bölgelerdeki
ihracatı %20 oranında artış gösterdi. Dünya
genelinde ise güvenlik harcamalarının 2020
yılında 50 milyar dolar gibi bir rakama
çıkabileceği ön görülüyor. Türkiye’de de
uzun vadede bu artışın devam edeceğini
öngörüyoruz.’’

Haberler / MALl&MOTTO

Avrupa’nın en büyük yeşil
çatısına sahip Zorlu Center,
çevreci uygulamalarına
bir yenisini daha ekliyor.
Kurulduğu günden bu yana
doğaya uyumlu yaklaşımıyla
projeler hayata geçiren
Zorlu Center, İstanbul’da
bir ilk olacak elektrikli taksi
dönemini başlatıyor. Alışveriş
merkezine ait taksi durağında
ziyaretçilerine elektrikli taksi
hizmeti vermeye başlayarak,
karbondioksit salınımı
olmayan doğa dostu taksilerle
müşterilerini buluşturuyor.
Çevreci bir ulaşım imkanı
sağlayan, sıfır karbondioksit
salınımlı elektrikli taksiler tek
seferde ortalama 300 km yol
gidilebilecek; oksijen ve yakıt
tasarrufu sağlayacaktır.
Pilot uygulama olarak başlatılan
projede, Zorlu Center’da hizmet
verecek elektrikli taksi sayısının
düzenli olarak arttırılması
planlanmaktadır.
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Zorlu Center’da elektrikli taksi dönemi başladı!
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Çiğdem TAN
AKUT Basın İlişkileri

Çiğdem Hanım, öncelikle sizi tanımak isteriz?
Tabii... İsmim Çiğdem Tan. Türk Dili ve Edebiyatı
mezunuyum, editörüm. 2009 yılından beri
AKUT gönüllüsüyüm. AKUT’ta Mülakat ve Basın
İlişkileri birimlerine destek veriyorum. İstanbul’da
yaşıyorum.
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AKUT’un uzmanlık alanları hakkında bilgi
almak isteriz?
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Elbette. 1996 yılında kurulan AKUT, öncelikle
halk arasında “enkaz arama-kurtarma” olarak
bilinen kentsel arama-kurtarma ile dağ ve doğa
şartlarında kaybolmuş veya kendi imkânları ile
istediği noktaya varamayan kişileri aramaya ve/
veya kurtarmaya yönelik olarak, gönüllülük esası
ile hizmet veren, İstanbul merkezli, ülke genelinde
30 ekibi ve 2200 gönüllüsü olan bir sivil toplum
örgütü.
Yine göçük, sel, heyelan, yangın, trafik kazası,
sualtı arama, acil durum yönetimi, ipli sistem
ile teknik kurtarma, ilk yardım gibi acil yardım
gerektiren pek çok konuda uzman bir ekibiz.
Ancak halk sizi deprem ile tanıdı...
Evet, 1996-1998 arası pek çok operasyon
gerçekleştirmiş olsak da 1998 yılında meydana
gelen Adana-Ceyhan depremindeki başarılı

“Acil durum yönetimi, teknik kurtarma, ilk yardım gibi acil
yardım gerektiren pek çok konuda uzman bir ekibiz. .”
çalışmalarımız medyada fazlaca yer buldu ve bu
vesile ile daha evvel AKUT’un varlığından bihaber
kesimlerce de duyulduk. Akabinde dönemin
Bakanlar Kurulu, Ceyhan’daki çalışmalarımızdan
dolayı AKUT’U “KAMU YARARINA DERNEK”
statüsüne taşıdı. (Ocak 1999)

Bu sertifikasyonun anlamı nedir?

Bu sertifika, dünyanın herhangi bir yerinde
meydana gelen bir afette, ülkenin uluslararası
yardım çağrısı var ise ilk 6 saat içerisinde
45 gönüllümüz ve ekibimize yetecek lojistik
malzemeyle hava limanında yüklemeye hazır
1999 Marmara depremi ise AKUT markasının
olabileceğimizi, 7 gün/24 saat boyunca tümüyle
dönüm noktası oldu. Beklenmedik büyük
kendi kapasitemiz ile (yakıt hariç) yemefelakette 210 gönüllümüz ile 220 vatandaşımızı
içme-barınma-ulaşım gibi tüm ihtiyaçlarımızı
enkaz altından kurtardık, binlerce kişiye ilk
karşılayarak arama-kurtarma yapabileceğimizi
yardım hizmeti sunduk, on binlerce vatandaşımızı Birleşmiş Milletler’in bu konudaki uzman
kazazedelere yardım etmeleri için organize ettik
denetçilerine ispatlamışız anlamına gelmektedir.
ve ne yazık ki enkazdan pek çok cenaze çıkardık.
Peki deprem ile devam edersek, en basit tanımı
1999 Marmara depreminde ülke olarak çok büyük ile deprem nedir?
bir sınav verdik. O depremden sonra AKUT
olarak biz de eğitimlerimizi çok daha sistematik
Yer kabuğu içinde kırılmalar nedeniyle ani şekilde
hale getirdik, lojistik malzeme anlamında son
meydana gelen titreşimlerin, dalgalar halinde
teknolojileri takip ettik, üye alım prosedürlerimizi yayılarak yer kabuğunu sarsmasına “Deprem”
revize ettik, disiplini ve kişisel güvenliğimizi her
diyoruz. Bu sarsma, toprak üzerindeki yapıları
şeyin önüne koyarak bugünlere kazasız belasız
yıkacak kuvvette olabilir.
gelmenin mutluluğuna eriştik.
Günümüzde deprem ile ilgili bilimsel ve teknik
Bugün gururla söyleyebiliriz ki; AKUT,
anlamda tüm verilere sahibiz ve korunmak
Kentsel (enkaz) Arama-Kurtarma’da, Birleşmiş
adına yapabileceklerimizin farkındayız.
Milletler’e bağlı olarak görev yapan INSARAG’ın
Ülkemizin toprakları %93 oranında fay hayları
(Uluslararası Arama-Kurtarma Danışma Kurulu) üzerinde olduğundan dolayı herkes üzerine
belirlediği uluslararası standartlara uyum
düşen sorumlulukları yerine getirdiği taktirde
sertifikasyonunu alan (2011 Medium sınıfı) ilk
gelebilecek hasarların minimum seviyeye
Türk ekibidir.
inebileceğine inanmaktayız.
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Acil Durum Çantası, bireylerin ev veya iş yerlerini
acilen terk etmeleri gerekebilecek olası acil durum
veya afetlere karşı hazırlanan, ilk 72 saat süresince
yani yardım ekipleri gelene kadar, bireylerin temel
ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenen lojistik destek
çantasıdır.
Acil Durum Çantasının içerisinde neler olmalı?
Aile bireylerinin tümüne 72 saat yetecek kadar su;
mevsime uygun yedek kıyafet; yüksek kalorili ve
enerji verecek konserve, kuruyemiş gibi gıdalar;
sigorta poliçesi, pasaport gibi önemli evrakların
fotokopileri; alkollü mendil, sabun gibi hijyenik
malzemeler; ilk yardım çantası; düdük, makas,
çakı, fener, pilli radyo, yedek pil gibi malzemeler
ile ev ve araçların yedek anahtarları ve bir
miktar para. Mümkünse uyku tulumu da uzun
süre dışarıda kalmamız gereken durumlarda
hayatımızı kolaylaştıracak malzemelerden...
Bu çanta nerede durmalı?
Kolay ulaşılabilir ve kolay görülebilir bir yerde
olmalı. Bu mutlaka bir çanta olmak zorunda
değil. Örneğin, binalardan yeterince uzakta,
güvenliğinden emin olunan bir depomuz varsa bu
depoda veya binalardan yeterince uzakta, açık bir
otoparkta bulunan bir aracımız var ise aracımızın
bagajında da bu malzemeleri hazır tutulabiliriz.
Burada önemli olan nokta, hazırladığımız
çantanın kolay erişilebilir ve taşınabilir olması.
Bir acil durum çantası hazırlamayı tercih
etmiyorsanız, acil durum malzeme listesi
oluşturabilir, binayı terk ederken listeye
bakarak almanız gereken malzemeleri hızlıca
derleyebilirsiniz.
Deprem sırasında yapmamız veya yapmamamız
gerekenler nelerdir?
Deprem meydana geldiği an uygulayacağımız
doğru davranış biçimi, deprem öncesi alınan
tedbirlere bağlı olarak etkili olabilir.
En başta binamızın “bilimsel ilkelere ve mevcut
yönetmeliklere” göre inşa edilmiş olduğundan
emin olmalıyız. Sonrasında devrilebilecek eşyaları
sabitlemeliyiz. Aile bireylerimiz ile birlikte
deprem tatbikatı yapmalı, olası bir depreme evde
yakalanırsak, evin içinde nerede korunacağımızı
önceden belirlemiş olmalıyız.
Bu şartlar altında deprem olursa;
Öncelikle sakin olmaya çalışmalıyız çünkü panik
bize hata yaptıracaktır. Mümkün olduğunca az
hareket etmeliyiz.
Bina içindeysek;
Merdiven, balkon ve pencerelerden uzak

durmalıyız. Eğer binamızın bilimsel ilkelere
ve deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa
edildiğine eminsek ve eşyalarımızı sabitlemişsek;
yerini daha önceden belirlediğimiz, ağırlık
merkezi yere yakın olan eşyalarımızın yanında
YAT-KORUN-TUTUN pozisyonu almalıyız.
Yere yan yatıp dizleri karnımıza çekmeli,
üstteki elimizle başımızı, alttaki elimizle yanına
uzandığımız eşyayı tutmalı ve sarsıntı geçene dek
beklemeliyiz.

Kurtarma ekiplerinin dinleme cihazları ile
çok alçak sesleri bile duyma imkanı olacağı
için, sürekli bağırarak enerji harcamak yerine,
belirli aralıklarda ekiplere hayatta olduğumuzu
belirtecek sesler iletmeliyiz. Katı cisimler sesi
ileteceği için, bir duvara ya da tesisat borusuna
sert cisimlerle vurabiliriz.

Dışarıdaysak;
Bina, üst geçit, elektrik hatları, aydınlatma
direkleri, araç trafiğinin devam ettiği oto yollar
ve ağaçlardan mümkün olduğunca uzak durmalı
ya da uzaklaşmalıyız. Deprem anında açık
alandaysak ÇÖK-KAPAN pozisyonu almalıyız.
Yani diz çökmeli, ellerimizle başımızı korumalı,
olası kaza ya da yaralanma risklerine karşı
etrafımızı gözlemlemeli ve yine sarsıntı geçene
dek beklemeliyiz.

AKUT gönüllüleri olarak, ülke genelinde
her yıl ortalama 2000 ücretsiz oturum
ile 100 bin vatandaşımıza TEMEL AFET
BİLİNÇLENDİRME seminerleri veriyoruz.

Deprem sonrasından da kısaca bahsetmemiz
gerekirse;
Deprem bittikten sonra, acil durum çantamızı da
yanımıza almalı; elektrik, su, doğalgaz hatlarını
kapatmalı; binamızı ‘merdivenleri kullanarak’
terk etmeli ve yetkililer onay verene dek hiçbir
sebeple binaya giriş yapmamalıyız. Binadan
tamamen çıkana dek kibrit veya çakmak kesinlikle
kullanmamalıyız.
Binayı terk ettikten sonra, komşularımız
arasında yardıma ihtiyacı olan kimse yoksa
daha evvel belirlediğimiz buluşma noktasına
doğru hareket etmeli ve aile bireylerimiz ile bir
arada bulunmalıyız. Telefonu ve sosyal medyayı
gereksizse kullanmamalı, erişim ağlarını meşgul
etmemeli, söylenti veya spekülasyonlara değil,
resmî açıklamalara itibar etmeliyiz.
Depremde enkaz altında kalırsak ne
yapmalıyız?
Sakin olmaya çalışmalı, tozdan korunmak
için solunum yollarımızı bir giysi parçası ile
örtmeliyiz. Kibrit, çakmak gibi ateş kaynaklarını
kullanmamalı, enerjimizi tasarruflu kullanmak
için mümkün olduğunca az hareket etmeliyiz.

AKUT olarak bilinçlendirme çalışmaları
kapsamında neler yapıyorsunuz?

Sosyal medya hesaplarımızda sık sık eğitim
videolarımızı paylaşıyor; basın aracılığı ile
bilgilendirici makale, söyleşi vb. çalışmalar
yayınlıyoruz.
Radyolar için bilgi metinleri içeren kısa ses
kayıtları hazırladık, eğitim videolarımızı web
sitemize yükledik. https://www.akut.org.tr/videogalerisi
Temel Afetleri ve bunlardan en az hasarla
kurtulmamızı sağlayacak önleyici tedbirleri
anlattığımız Afet Bilinci ve Önlemler kitapçıkları
hazırlayıp ücretsiz olarak okullara, Halk Eğitim
Merkezlerine, Belediyelere vb. gönderiyoruz
gibi, yıl boyu ara vermeksizin pek çok çalışma
gerçekleştiriyoruz.
Önlenebilir sebeplerle meydana gelen can
kayıpları ve/veya yaralanmaları en aza
indirebilmek için hazırlanan her projeyi
destekliyor ve bilgi paylaşımını son derece
önemsiyoruz.
Öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, belediyelerimiz,
tüm yerel yönetim temsilcileri, seminer veya
benzer bilinçlendirme çalışmaları için bizlere
AKUT’un web sayfasındaki iletişim bilgilerinden
her zaman ulaşabilirler.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Afetsiz günler dilerim.
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Halk arasında “Deprem Çantası” olarak bilinen
“Acil Durum Çantası” nedir?
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0-7 yaş arasındaki çocuklarda kişilik gelişimi
nasıl gerçekleşiyor?
Doğduğumuz andan itibaren bize bakan
koruyan besleyen yanı başımızda bulunan
varlığın anne olduğunu zihnimiz idrake başlar.
Bununla birlikte anne ve babayla etkileşime
giren bebek idrakı dolayısıyla ağladığında
yanına gelip onu beslediğini, onu koruduğunu,
ihtiyaçlarını karşıladığını etkileşim halinde
bulunarak bilinçdışı zihnine veriler olarak alır.
Hatta bazı anneler bebeğin ağlama tonunu da
ayırt etmeye başlar acıkmış, bedeninde ağrı
olabilir gibi ayrıştırabilirler. Bebekte de ağlamayı
sıklaştırdığında kucağa alındığı, yatırılmak
istemediğinde kızararak tepki vermesi de bu
şekilde bir etkileşimdir. Bebeklikle birlikte
etrafımızda olan her şeyden zihnimiz verileri
toplar. Zihnimiz saniyede 3 milyar bit veri
depolar ve biz sadece bilinçli olarak 5 tanesini
algılayabiliriz. Bu ne demek? Örneğin camdan
bakarken cama dokunursunuz camı hissedersiniz,
karşıdan geçen birini görürsünüz, annenizin
mutfaktan gelen sesini duyarsınız, oturduğunuz
sandalyenin sırtınızı acıttığını duyumsarsınız
bunların dışında da o an zihniniz dış dünyada
olan her şeyi depolar caddede olan biteni, havanın
sıcaklığını, odanın kokusunu hissedersiniz.
Tüm bunları hayatımızın geneline yayarsak
çocuklukta 7 yaşına kadar aldığımız tüm veriler
hayatımızın geri kalan kısmıyla ilgili zihnimizde
haritalar oluşturur. Ailedeki ekonomik durum,
ebeveynlerin söylediği olumsuz cümleler, yakın
birinin yaşadığı travmatik durumun yansımaları,
para, siyaset ya da dine karşı ailenin ve yakın
çevrenin vermiş olduğu tepkiler bunların hepsi
bireyin kişilik gelişimini etkiler. Eğer bunlardan
herhangi bir durumla ilgili negatif bir gerçeklik
oluşturursa bu hayatının kalanını etkiler ve
erişkinlikte fark edemediği olumsuz bir davranış
olarak ortaya çıkar. Ta ki, bireyin sebepsiz bir
duruma karşı otomatik tepkilerinden rahatsız
olduğu farkındalığına varana kadar. Bu da çoğu
zaman bir durumun tetiklemesi sonucu ortaya
çıkar.
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Kişilik gelişimine neler katkı sağlar?
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Ailedeki bakış açısının, eğitimin önemi
okul kadar önemlidir. Çocuklar daha çok
ebeveynlerinin yap ya da yapma demelerinden
çok onların ne yaptıklarına bakar ve onları
izleyerek kopyalarlar. Annesini kitap okurken
görmeyen çocuk, kitap okumasını yapması
gereken bir ödev olarak algılar ve kalıcı bir
durum gerektirmez. Ebeveyn kitap okuma
alışkanlığını kendi örnek olarak kazandırabilir.

Burcu POLATDEMİR
NLP Uzmanı ve Profesyonel Yaşam Koçu

“Ailedeki bakış açısının,eğitimin önemi okul kadar
önemlidir. ”

Röportaj / MALl&MOTTO

Anne-babanın davranışları çocuğun kişiliğini
nasıl etkiliyor?
Çocuk doğduğu andan itibaren dış dünyadan
aldığı verilerle zihin haritalarını oluşturur
demiştik. Bu haritalar; aileden öğrendiğimiz,
modellediğimiz bireyin çocukluğunda
oluşturduğu bakış açısıyla oluşur. Eğer ailesinde
ekonomik olarak zor şartlar geçirmiş olan birey,
para kazanmayla ilgili hırslı bir birey olabilir.
Bu durumu acıyla ilişkilendirdiyse tepki olarak
parayı sadece minimum şekilde hayatında tutmak
isteyebilir. Çocukluk anılarımız her ne kadar
hikâye gibi anlatılsa da orada atılan tohumlar tüm
hayatımızı belirleyen konu başlıkları olacaktır.
Ailenin bu konuda bulunduğu tutum, bireyin
kimliğini oluştururken oldukça belirleyici
olur. Kültürümüzde ailenin çocuk kişiliğindeki
etkisini belirten onlarca atasözümüz vardır.
Davranışlarımız ve bakış açımız; bu yaşlarda
şekillenmeye başlar, çocuklar ebeveynlerini
örnek model alır. Yapılan bir araştırmada

tek yumurta ikizi iki bebek farklı ortamlarda
yetiştirilerek büyütülmüş biri düzenli bir aile
hayatını sürdürerek diğeri ise; nispeten çocuk
eğitiminin sorumluluğunu önemsemeyen bir
aileye bırakılmıştır. Sonuç; iki farklı ortamda
yetişmiş davranışları tamamen farklı bakışa
sahip iki bireydir. Suça meyilli bir birey de
yetiştirebilirsiniz, oldukça düzenli hayatı olan
hedeflerine ulaşabilen kendine güvenen bir birey
de.
Psikolojik bakımdan sağlıklı bireyler nasıl
yetiştirilir?
Psikolojinin genetikle olan bağlantısı belli bir
yüzdede bilinen bir gerçek olmasının yanı
sıra sağlıklı bireyler, baskının ve duygusal
zorlanmanın olmadığı, çocuğa kendi dünyasında
verilen refaha ait geliştirebileceği zengin iç
dünyasına verilen yer, ailenin elinden geldiği
kadar olumsuz durumları ufak geçişlerle
aktarabilmesi faydalı olur. Burada söylemek
istediğim çocuğa Polyana dünyası yaratmak
değil; sadece negatif durumların gerçekliğini
onun dünyaya ve insanlara bakış açısını olumsuz
etkilemeden uygun bir dille kendi dünyasına
yansıtılması doğru bir yoldur. Daha ciddi ve
travmatik durumlarda uzman yardımı almak
yerinde olacaktır.
Çocukluk yaşantıları ve travmaların bireylerin
gelecekteki yaşamlarına olan etkisi nasıl oluyor?
Bununla ilgili şöyle bir örnek anlatabilirim.
Danışanlarımdan birinin şikâyeti; kedi
gördüğünde fiziksel olarak ciddi tepkilerde
bulunmasıydı. Açık havada oturduğu kafede
kedinin oturduğu masanın altına doğru
yürüdüğünü gördüğü an kendini sandalyenin

üstünde bulduğunda etrafındaki insanlara karşı
olan utancıyla yardım alması gerektiğiyle ilgili
bir araya geldik. Konuşma esnasında herhangi
bir kediyle ilgili hiçbir olumsuz fiziksel tepki
yaşamadığıydı. Aynı masadaki arkadaşı kediyi
sevmek üzere eğilirken danışanımın yaşadığı
kaygı tahmin edeceğiniz üzere çocukluğuna
aitti. Kedi bir kişiye soğuk terler döktürüp
mutsuz ederken; diğerine sevgi gösterme
duygusu uyandırıyordu. Tepkiler taban
tabana zıtken çocukluk yaşamının ne kadar
önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Seans
sırasında danışanımın zihnine gelen durum; 5
yaşındayken arkadaşlarıyla oynadıkları sırada
ağacın altındayken kedinin atlayarak aniden
üzerine doğru gelmesiydi. Kedi can havliyle
kaçmış ama danışanım o günden sonra hiçbir
kediye yaklaşmamış, ilişkisini onlardan uzak
durarak minimize etmiş taa ki böyle bir olayın
onu getirdiği bu noktayla artık buna bir çözüm
getirmesiyle ilgili karar almasına kadar böyle
devam etmişti. O gün eve gittiğinde ailenin
‘’ bu olay geçti bir şey yapamaz artık kedi
sana ‘’cümlesi o gün için çocuğu rahatlattığı
düşünülse de çocuk dünyasında bu durumun
nasıl ileriki yaşlarımızı etkilediğinin en çarpıcı
göstergesidir. Her yaşanan negatif durum
fiziksel olarak ortaya çıkmayabilir bu bazen bir
düşünceye karşı aşırı katı tutum, nedensiz bir
şeyden kuvvetli nefret etme, bir duyguya aşırı
bağımlılık başlıklarında da kendini gösterebilir.
Burada ailede sıkça konuşulan konular, bireyin
kendini rahat ifade edemediği aile ortamları,
çocuktan bir şey yapması istendiğinde tehditle
karışık istekler, çocuğun istediği şeye karşı
duygusal olarak kayıp yaşayacağıyla ilgili
korkutulma vs oldukça zararlı durumlardır.
Bireye yetişkinliğinde kalıcı negatif durumlar
bırakabilir.
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Bazı ebeveynlerin ‘’çocuğum kitap okumayı hiç
sevmiyor’’ dediklerini duyarız. Burada ebeveynin
bunu alışkanlık haline getirebilmesi çocuk için
de oldukça etkili olacaktır. Aile içinde konuşulan
negatif konular, ebeveynin öğrenilmiş çaresizlik
içerikli bakış açısı, din, siyaset gibi soyut
kavramlar konusunda uç noktada sempatizanlık
çocuğun ileriki yaşantısında bu konulara karşı
tutucu ve kendi fikirlerinden çok itaatçı bir
düşünce tarzını benimsemesine neden olur. 7 yaş
altında çocukların bulunduğu ortamlarda dikkat
edilmesi gereken husus onların o odada oluşan
tüm negatif/pozitif durumdan etkilendikleridir.
Siz her ne kadar onu oyun alanına dalmış
kendi dünyasında olduğundan emin olsanız da
bilinçdışları açıktır ve veriler alınmaktadır.
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DOLCE&GABBANA LUCIA BAG
YENİ SEZONUN DA YILDIZI
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Hollywood yıldızları ve dünya
jet set’inin gözdesi Dolce &
Gabbana’nın geçtiğimiz sezon
lanse ettiği modeli Lucia Bag,
2017 Pre-Fall koleksiyonu ile yeni
sezonu müjdeliyor.
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Sofistike ve elegan stili, rafine
detaylarıyla dikkat çeken Lucia
Bag, deri çevrili eşsiz metal
tokası ile yine göz dolduruyor.
Renkli çiçek baskılar, üç
boyutlu çiçekler, renkli taşlar,
sloganlar zenginleşen farklı
boy ve ebatlardaki çantalar;
deri, krokodil ve piton gibi özel
versiyonlarıyla dikkat çekiyor.
Her zevke uygun canlı renk
ve modelleri, çıkarılabilir omuz
askıları ile 2017 Sonbahar
sezonunda kadınların
vazgeçilmezi olacak Lucia Bag,
Dolce & Gabbana Zorlu Center,
Dolce & Gabbana İstinyePark
butiklerinde ve BEYMEN’lerde
yerini aldı.
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GIANLUCA VACCHI REGNUM'A AŞIK OLDU!
Kendisi ünlü İtalyan iş adamı, 10 milyon takipçisi bulunan instagram fenomeni ve Dj, Gianluca Vacchi.
Peki, kim bu Gianluca Vacchi?
Türkiye O'nu yakın zamanda instagram
fenomeni olarak tanısa da Gianluca Vacchi’yi
tüm dünyada ün ve şöhrete kavuşturan müzik
tutkusu ve kıvrak dansları. Aslında iş adamı
olan Vacchi'yi Dj kabinine geçiren de bu tutku.
Vacchi, ‘İtalyanlar yakışıklıdır’ tezini bir kez daha
doğruladı ve evet bir çoğunuzun babası ile yaşıt
kendisi :) Vücudunda sayısız dövmeler var. “Kimi
insanın içi, kimininse dışı kirli olur. Ben dışımın
kirli olmasını seçtim” diyerek dövmelerine de
anlam yüklüyor. İtalyan magazininin tanınan
yüzü olan Gianluca, sanayi makineleri üreten bir
şirkete sahip. “Sanayi makineleri de ne?” derseniz
çay poşetleme makineleri ve kahve üretim
makineleri bunların başında geliyor diyebiliriz.
Gianluca evli. Bu sebeple çok daha usturuplu
bir fenomen olduğunu söylemek yanlış olmaz
sanırım :) Roman kökenli Giorgia Gabriele ile
evli olan Gianluca'nın 14 yaşında bir kızı var…
Şaşalı hayatını gözler önüne sermekten büyük
zevk alıyor, aynı zamanda da aykırı giyim tarzıyla
bir ‘stil ikonu’ olarak tanımlanıyor. Vacchi'nin
fotoğrafları arasında lüks evler, özel jetler, müthiş
yatları var. Sizde evinizde ya da arkadaşınızda
parti vermeyi düşünecek olursanız ve Gianluca
gelsin benim partimde çalsın derseniz oldukça
yüksek bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekir.
Çünkü Gianluca'nın birinci kuralı gideceği
partilere, hangi ülke olursa olsun kendi özel
jetiyle gidiyor olması.
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Ve Vacchi geçtiğimiz günlerde Belek’in en gözde
tatil mekanlarından biri olan Regnum Carya'ya
ablası ve ekibiyle birlikte, özel jetiyle geldi. Tam
bir golf tutkunu olan ve Hollywood'un birçok
ünlü ismiyle golf oynayan Vacci Türkiye'de tam
1 milyon metrekarelik alana kurulu bulunan
ve Avrupa'nın en iyi golf destinasyonu seçilen
Regnum Carya Golf & Spa Resort'te o gece adeta
latin rüzgarı estirdi. Otelin 3500 m2 lik ultra lüks
Crown villasında konakladı.
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Regnum Carya Golf & Spa Resort'un dünyada
gezip gördüğü sayılı otellerden biri olduğunu
söyleyen Vacchi, Regnum Carya'ya aşık olduğunu
söyledi...
Vacchi'nin hayran bırakan performansını
ailece izlemeye gittiğimiz partide deyim
yerindeyse büyülendik. Eşim ve kızımla beraber
konakladığımız Regnum Carya'nın müthiş
villasında geçirdiğimiz tatilin tadını sanırım hiç
unutmayacağız. Kişiye özel hizmet anlayışının
da ötesinde, alışılmışın dışında bir hizmet,
kendini her attığın adımla özel hissettiğin
büyülü bir yer. Nasıl anlatmalıyım bu atmosferi
size bilemiyorum. Klasik otel anlayışından
çok farklı, çok yüksek kalite ve hizmet anlayışı

Sinem
ÖZKARDEŞLER

ile işletilen bir yer… Sahildeki Mısır'dan
getirilen beyaz kumlar muhteşem. Güneş
kreminden ellerinizin kirlendiğini
düşünerek gözlüklerinizin temizlenmesi
için size yardımcı olan servis elemanı, her
dakika ‘bir isteğiniz var mı efendim?’ diye
patenleriyle dolaşan özel personel olması
şehir efsanesi değil. Bu anlattıklarım çok
küçük detaylar bunun gibi birçok ince ve
nazik düşünceye sahip bir tesis. İstediğiniz
her saatte (gece bile) havuza girebilme
lüksünü yaşatan size özel Golf villa ve
odalar harika. Elektrikli buggy servisler
istediğinizde 5 dakika geçmeden odanızın
kapısına geliyor ve istediğiniz yere bırakıyor.
Mini Club çocukların iyi vakit geçirebileceği,
isterseniz çocuğunuzu sabah bırakıp
akşam alabileceğiniz kapasitede. Kızımıza
gösterdikleri sevgi ve ilgi anlatılmazdı.
Onun mutluluğu bizim daha huzurlu tatil
yapmamız için yeterliydi… Personelin
hepsi güler yüzlü. Havuzlar, kalabalığı
hissettirmeyen dizaynı ve daha burada
anlatılamayacak kadar birçok özelliği var.
Tabi unutmadan diğer bir önemli özelliği de
G 20 zirvesinde dünya liderlerini aynı çatı
altında buluşturan otel olma özelliği.
Bizce bu muhteşem tesis turizm sektörüne
bir armağan. Herkes özeldir ve Vip hizmet
almalıdır anlayışında, masal âleminde
yolculuğa gideceğiniz rüya otel… Tüm bu
ince düşünceleriniz ve Türkiye'ye böyle
bir tesisi ve anlayışı kazandırdığınız için
Teşekkürler. Regnum Carya Golf & Spa
Resort bence anlatılmaz sadece yaşanır.
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VICTORIA’S SECRET’TAN EN MÜKEMMEL
T-SHIRT SÜTYEN KOLEKSİYONU
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Victoria’s Secret’ın en sevilen
modellerinden biri olan T-Shirt
Sütyenleri, yepyeni desenleri ve
modelleri ile her zamankinden daha
rahat.
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Sıcak yaz günlerinde, ihtiyacınız olan
konfor ve desteği sağlayan yepyeni
T-shirt sütyenleri; desteksiz, push
up ve balensiz model seçenekleri
ile günlük stilinizi tamamlıyor. Yaz
stilinizi oluştururken t-shirtlerinizin
altında pürüzsüz bir görünüme
ulaştırıyor.
Tüy gibi hafif dokusu ve ince iç
dolgusu ile yaz sıcağında rahatlıktan
ve hafiflikten ödün vermeden
stilinizi tamamlamanızı sağlayan
T-shirt Sütyeni modellerinin
32 A’dan 38 DDD’ye kadar tüm
bedenleri 1 Ağustos’ta Victoria’s
Secret mağazalarında!
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DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ

MEXİCO CİTY, MEKSİKA

KAHİRE, MISIR

SAO PAULO, BREZİLYA

TOKYO, JAPONYA

NEW YORK, AMERİKA

Tokyo, Sao Paulo, New York… Milyonlarca insana ev sahipliği yapan kalabalık şehirler, sadece insanların
yaşadığı yer olmaktan çok daha fazlasını sunuyor. Seyahat sitesi momondo.com.tr, gürültü ve keşmekeş
yanında barındırdıkları zenginliklerle görülmeye değer şehirler rehberi hazırladı.
Her ne kadar milyonlarca insana ev sahipliği
yapsalar da bazı şehirler sadece insanların
yaşadığı yer olmaktan çok daha fazlasını ifade
eder. Tokyo’dan Sao Paulo’ya New York’tan
Mexico City’e birçok kalabalık şehir, kargaşa,
gürültü ve keşmekeşin yanında görülmeye
değer birçok zenginlik de barındırıyor. Seyahat
sitesi momondo.com.tr, 11 Temmuz Dünya
Nüfus Günü arifesinde yoğun nüfusları ile
olduğu kadar güzellikleri ile de öne çıkan
şehirlerden oluşan bir rehber hazırladı. İşte
milyonluk nüfuslarına rağmen dünyanın göz
bebeği olan şehirler…
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TOKYO, JAPONYA
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“En kalabalık şehirler” söz konusu olduğunda
ilk akla gelen şehirlerden biri 38,1 milyonluk
nüfusu ile Tokyo. Ancak tüm kalabalığa
rağmen Japon kültüründeki hoşgörü ve
nezaket Tokyo’yu ziyaret edilecek yerlerin
başına taşıyor. Neon ışıklarıyla bezenmiş
caddelerinden, tapınaklarına, ulusal
parklarından mutfağına benzersiz bir
kent... Şehrin tüm kalabalık caddelerinin ve
gökdelenlerinin verdiği hareketliliğin aksine,
sanki o dünyadan apayrı duran dinginliğiyle
dikkat çeken Kitanomaru Park ile Tokyo’nun
en eski Budist tapınağı Senso-Ji ise görülmesi
gereken yerler listenize mutlaka girmeli. Yerel
birine favori sushi restoranını sorup, Japon
mutfağının en lezzetli örneklerini tatmayı da
unutmayın.

SAO PAULO, BREZİLYA

NEW YORK, AMERİKA

Dansın, müziğin ve festivallerin şehri Sao Paulo
21,2 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Plajı
bulunmaması sebebiyle kültür-sanat, yemek ve
gece hayatı ile öne çıkan Güney Amerika'nın
gözde kenti, gezginlere birçok alternatif sunuyor.
Onlarca müze bulunan şehirde, sanatseverler
için önerimiz, sanat kütüphanesi ile yaklaşık
8 bin objeyi barındıran, Güney Amerika'nın
en meşhur müzelerinden Museu de Arte de
Sau Paulo. “Hem sanat hem doğa” diyorsanız
Ibirapuera Park'ında muhteşem bir müzik
performansı izleyebilir ya da 1.5 milyon
metrekarelik parkın bir köşesine çekilerek
uzun süredir okumak istediğiniz bir kitaba
dalabilirsiniz.

Barındırdığı çeşitlilik ile dünyanın en kozmopolit
şehirlerinden biri olan New York’ta 18,6
milyon kişi yaşıyor. “Dünyanın Başkenti” ya
da “Uyumayan Şehir” olarak da bilinen şehir,
zengin içerikli müzeleri, ihtişamlı gökdelenleri,
her ülke mutfağını bulabileceğiniz restoranları ve
alışveriş bölgeleri sayesinde her yıl milyonlarca
gezgini ağırlıyor. Özgürlük Anıtı, Times
Meydanı, Empire State ve Rockefeller binaları
ve Ulusal 11 Eylül Anıtı’nı ziyaret edebilirsiniz.
Alışveriş tutkunları için önerimiz ise Soho,
5. Cadde. Kent tarihini ve içinde barındırdığı
kültürleri öğrenmek istiyorsanız Chinatown
ve İtalyan Mahallesi gibi bölgeleri görmenizi
tavsiye ediyoruz. Sanatseverler için birçok müze
alternatifi bulunan şehirde Brooklyn Köprüsü ve
Grand Central Terminali de görülmesi gereken
yerler arasında.

MEXİCO CİTY, MEKSİKA
Kuzey Amerika’nın en eski şehirlerinden biri
olan Mexico City’de 21,1 milyon kişi yaşıyor.
Yıllar boyu Aztek Uygarlığının başkenti olarak
kullandığı şehir tarih severler için biçilmiş
kaftan. Bol baharatın ve acı biberin kullanıldığı
lezzetli mutfağı ile de öne çıkan şehirde 40
binden fazla restoran bulunuyor. Sokaklarda
çalan yerel müzik keyfini çıkarırken bir şeyler
içip “tacos” atıştırabilirsiniz. Her daim neşeli
insanları ve danslarıyla Latin Amerika’nın en ilgi
çekici yerlerinden biri olan şehir, köylerinden
mağaralarına keşfedilecek onlarca deneyim
sunuyor.

KAHİRE, MISIR
Mısır’ın tarihteki en büyük medeniyetlere
ev sahipliği yapmış, gizemli şehri Kahire,
19,1 milyonluk nüfusa sahip. Dünya’nın yedi
harika’sından biri olarak kabul edilen piramitlere
ev sahipliği yapan şehrin her köşesi tarih boyu
süregelmiş birçok medeniyetin geçmişine ışık
tutuyor. Tutankamon hazineleri, heykeller,
mumyalar ve sayısız değerli eseri ziyaret
ettikten sonra Nil nehrine karşı yemek yemeyi
unutmayın!
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“Her Karede Sağlık”
fotoğraf sergisi Buyaka’da

Anadolu Sağlık Merkezi, “Anadolu Sanat Merkezi”
konsepti altında sık sık hayata geçirdiği sergilere
bir yenisini daha ekledi. Hastane içinde açılışı
gerçekleştirilen “Her Karede Sağlık Fotoğraf
Sergisi” basın mensuplarının “sağlık” konulu
fotoğraflarından oluşuyor. Hasta ve yakınlarına
umut olacak fotoğrafların ve mesajların yer aldığı
sergi, 10’dan fazla basın mensubunun, her biri
farklı bir öyküyü anlatan 20 farklı fotoğrafından
oluşuyor. Hasta odaklı bakım prensibini yaymak
için çalışan sivil toplum örgütü Planetree’den bronz
akreditasyon alarak Türkiye’de bir ilke imza atan
Anadolu Sağlık Merkezi’nin; sağlık haberciliğinin
önemine dikkat çekmek ve hastalara moral
vermek için basın mensuplarının katkılarıyla
hayata geçirdiği sergi, Anadolu Sağlık Merkezi’nin
ardından 31 Temmuz- 6 Ağustos tarihleri arasında
da Buyaka Alışveriş Merkezi’nde sergilenecek.
Anadolu Vakfı çatısı altında dünya standartlarında
sağlık hizmeti sunma misyonu ile kurulan Anadolu
Sağlık Merkezi hasta odaklı bakım anlayışı ile özel
bir projeye daha imza attı. Hastanede tedavi olan
hastalara ve yakınlarına moral vermek için usta
gazetecilerin desteği ile “Her Karede Sağlık Fotoğraf
Sergisi”ni hayata geçirdi.

Sergi ile hastalara umut olmayı amaçlıyor
Başarılı bir tedavi yolculuğunun hastalara yalnızca
en güncel tıbbi yaklaşımları ulaştırmakla sınırlı
olmadığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı
Müdürü Didem Derindere, “Hasta Odaklı Bakım
anlayışını benimsemiş bir sağlık kuruluşu olarak,
tedavi sürecinde hastalarımıza sağladığımız
psikolojik konforun da iyileşme sürecine olumlu
yansıdığını biliyoruz. Bu kapsamda hastalarımıza
umut olacak mesajlar veren Her Karede Sağlık
Sergisi’nin hayat bulmasına imkân veren değerli
basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür
ediyoruz. Umuyorum ki ‘Her Karede Sağlık’
fotoğraf sergisi Buyaka Alışveriş Merkezi’ni gezen
insanlara umut olur” dedi.
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Sağlık alanında insan hayatına dokunan hikayelerin,
fotoğraf sanatının gücüyle desteklendiği, aynı
zamanda sağlık haberciliğinin önemine de dikkat
çekmenin amaçlandığı sergi, basın mensuplarının
her biri farklı bir sağlık öyküsünü anlatan, sağlıklı
bir yaşamın ve sağlıklı bir yaşamın ve sağlığın
değerine vurgu yapan fotoğraflarını buluşturdu.
Her Karede Sağlık fotoğraf sergisi, 31 Temmuz6 Ağustos tarihleri arasında Buyaka Alışveriş
Merkezi'nde sergilenecek.
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4 Ülke ve 7 Şehri Gezebileceğiniz Sıra Dışı
Tarih ve Kültür Turu Sizleri Bekliyor
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Kültürel ve tarihi bağımız
olan Doğu Avrupa’da
Tuna Nehri ve Balkan turu
yapmaya ne dersiniz?
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Bu bayram da hem huzur dolu hem de çok
farklı bir deneyim yaşamak isteyenler Cruise
Brands ayrıcalığı ile Tuna Nehri ve Balkan
turu programlarına katılıyor. Doğu Avrupa
bölgesini kıyılardan gezerek keşfedeceğiniz
bu sıra dışı deneyim ile Avrupa'nın yepyeni
bir yüzünü görebilirsiniz. Hayatınız boyunca
unutamayacağınız nehir turunda, eğlence ve
huzurla dolu Carmen nehir gemisi ile Macaristan,
Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin
en güzel şehirlerini göreceksiniz.

kişiler için vazgeçilmez bir tatil seçeneği. Tek
seferde birden fazla ülkeyi görme imkanı tanıyan
Tuna Nehri gezisi kartpostallık görüntüler
sunuyor. Avrupa kıtasının en uzun uluslararası
nehri olan Tuna Nehri’nde misafirler, hem tarihi
hem de doğal güzellikleri Cruise Brands ayrıcalığı
ile yaşayacak. Özellikle misafirler, Osmanlı
İmparatorluğu zamanında yapılmış kaleler,
anıtlar ve binaları inceleyebilecek ve Doğu
Avrupa kültürünü daha yakından tanıyabilecek.

69 kabini ile 128 misafir ağırlayabilen butik
Carmen Nehir gemisi ile Budapeşte’den başlayan
yolculuk Bükreş’te sona erecek. 9 gün boyunca
ziyaret edilecek 7 farklı şehir, ziyaretçilerine
tarihin izinde bazen hüznü bazen de mutluluğu
ve baharı çağrıştıracak. Konforlu Carmen
nehir gemisinde misafirler her damak tadına
Sakin ve huzurlu bir tatil yaşamak isteyen seyahat uygun yemek seçenekleri bulurken gemi içi
severler son yıllarda tercihlerini nehir turlarından aktiviteleriyle de eğlenceye doyacaklar. Cruise
Brands, ziyaret edilen şehirlerin en güzel
yana kullanıyor. Her yaştan ve kesimden
noktalarında gerçekleştirilen kara turları ile de
tatilcilere hitap eden nehir turları yeni ve farklı
sizlere unutamayacağınız bir tatil vadediyor.
yerler keşfetmeyi seven ve gezmekten keyif alan

Etkinlik / MALl&MOTTO

İNEGÖL AVM 6. YILINI KUTLADI

Ferah, mutluluk veren mimarisi, geniş ürün
yelpazesi ve eğlenceli aktiviteleriyle 7’den 70’e her
kesimin uğrak noktası olan İnegöl AVM, altıncı
yılını kutladı.
Sadece İnegöl için değil bulunduğu bölge
için de önemli bir sosyal yaşam merkezi olan
İnegöl AVM, 8 – 9 Temmuz 2017 tarihlerinde
düzenlenen altıncı yıl etkinlikleriyle yine
alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıdı.
İki gün boyunca süren ve 15 adet aracın yer
aldığı klasik otomobil sergisi ile başta otomobil
tutkunları olmak üzere tüm İnegöl halkını adeta
zamanda yolculuğa çıkartan İnegöl AVM, Türkan
Şoray, Belgin Doruk, Sadri Alışık ve Kadir
İnanır gibi Türk sinema tarihinin unutulmaz
sanatçılarının canlandırıldığı, canlı heykel sergisi
ile de ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşattı.
Altıncı yıl kutlamalarının ilk gününde sahne alan
ve Türk müziğine damgasını vurmuş hit parçaları
seslendiren Retrobüs Grubu ise tüm ziyaretçilere
müzik şöleni sundu.

Altıncı yıl kutlamalarının ikinci gününde ise
İnegöl AVM ziyaretçileri çok özel bir kampanya
ile karşılaştı. Tam 60 kişi “İnegöl AVM 6. Yaşında
Uçuruyor Kampanyası” kapsamında uçak bileti
kazandı. Biletler, MC sunumlarıyla renklenen
özel bir tören ile sahiplerine takdim edildi.
İnegöl AVM, Temmuz ayı boyunca da
ziyaretçilerine renkli dakikalar yaşattı.
23 Temmuz 2017, Pazar günü Şener Kaya ile
Jonglör gösterisi, 29 Temmuz Cumartesi ise
çocuklar için Balon Kukla Gösterisi düzenlendi.
Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul
yatırımcılarından Fiba Commercial Properties’in
(Fiba CP), yurt içindeki son yatırımı olan İnegöl
AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.
com.tr, Fiba Commercial Properties hakkında
detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden
ulaşılabiliyor.
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İnegöl AVM 6. Yaşında Uçuruyor
Kampanyası…
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BEYMEN CLUB’IN GÖZ ALICI AYAKKABI VE ÇANTALARI
BU SEZON AKDENİZ’DEN İLHAM ALIYOR
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Tutkuların, değerlerin, anda var
olmanın güzelliğinin tadına varan
özgür ruhlar için, hayattan ilham
alarak hazırlanan Beymen Club 2017
Yaz Koleksiyonu, göz alıcı çanta
ve ayakkabı modelleri ile sezonu
selamlıyor.
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Sicilya ve Akdeniz kıyılarından
ilham alan koleksiyonun gözde
modelleri arasındaki; hasır tabanlı
gümüş sandalet, çiçek nakışlı babet,
simli babet yaz kombinlerinize şıklık
katıyor. Şıklığın yanında rahatlıktan
vazgeçemeyenler için ise kalın bantlı
terliklerden yaprak desenli slipper’a,
harita desenli terlikten süet loaferlara
pek çok seçenek Beymen Club 2017
Yaz Koleksiyonu’nda yer alıyor.
Haftanın her günü, günün her
saati için farklı renk ve model
alternatifleri sunan çantalar arasında
ise; Beymen Club’ın ikonikleşen kuş
logolu büzgülü çantaları, Akdeniz
çiçeklerinden ilham alan parıltılı
çiçekli çanta dikkat çekiyor.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Lovelet Outlet ’te Minikler “Body Adventure”
ile insan vücudunu keşfediyor

Lovelet Outlet ’in minik ziyaretçileri 29 Temmuz
tarihi itibariyle “Body Adventure” etkinliği
ile tanıştı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği
etkinlikte insan vücuduna dair her şey mevcut.

Lovelet Outlet ’te 29 Temmuz - 13 Ağustos
tarihleri arasında tüm gün gezilebilecek olan
“Body Adventure” insan vücudunun keşfi
etkinliğine yönelik çocuklara özel atölye
çalışmaları yapılmaktadır. Etkinlik ücretsiz olup
tüm Lovelet ziyaretçilerine gün boyu açıktır.
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Karadeniz’in en büyük outlet alışveriş merkezi
olan Lovelet Outlet gerçekleştirdiği etkinliklerle
kaliteli zaman geçirme fırsatı sunarken
birbirinden renkli ve öğretici etkinlikleriyle, hem
çocuklar için hem de yetişkinler için eğlencenin
merkezi olmaya devam ediyor.

Devasa bir şişme insan maketinin ağız kısmından
girilerek, insan vücudunu tanımaya yönelik
maceraya giriş yapılıyor. İnsan vücudunun
içerisinde heyecan dolu bir keşfe çıkan Lovelet
ziyaretçileri, vücudun bireysel parçalarının iç
işleyişini, hastalıklı ve sağlıklı organların nasıl
olduğunu görüyor. Ayrıca Body Adventure ’da
ağız, göz, kalp, akciğer, mide, karaciğer, böbrek,
ince - kalın bağırsaklar, sindirim sistemi,
dolaşım sistemi ve insan iskeleti maketleri ile de
çocuklar organları yakından görerek dokunarak
tanıyabiliyor.
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DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ GELİYOR

19 katlı, 5.714 yolcu kapasitesine sahip, 171.598
gross tonluk ve 316 metre uzunluğundaki,
Dünyanın sekizinci harikası olarak ifade
edilen MSC Meraviglia gemisinin, 03 Haziran
Cumartesi günü Sophia Loren’in himayesinde
isim verme ve denize indirme töreni yapılmıştı.
Yaklaşık 892 milyon euro’ya inşa edilen MSC
Meraviglia’nın görkemli töreni esnasında,
MSC Cruises yönetimi tarafından, MSC world
class olarak adlandırılan, dünyanın en büyük
ve inovasyon harikası gemilerinin müjdesi
verilmişti.
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MSC Cruises’un 9 milyar euroluk yatırım
planı çerçevesinde, üretilen ve üretilecek olan
Meraviglia, Meraviglia Plus ve Seaside sınıfı
gemilerinin yanı sıra, dünyanın en büyüğü olacak
world class sınıfı 4 adet gemi, 2022-2026 yılları
arasında denizlerde boy gösterecek. 200.000
gross tonluk devasa gemiler, bugün dünyanın
en büyüğü olarak bilinen yolcu gemisinden, 70
yolcu daha fazla kapasiteye sahip olacak. 330
metre uzunluğunda, 2.760 kabin ve 6.850 yolcu
kapasitesinde yapılacak olan MSC world class
gemileri, üretilmiş en büyük yolcu kapasitesine
sahip gemiler olacak.

76

Sanatsal bir tasarımla üretimi yapılacak olan
gemilerin, “Y” şeklindeki üretimi, deniz
manzarasını adeta kucaklayacak bir izlenim
yaratacak. MSC world class gemilerinde, bu özel
dizayn sayesinde, balkonlu kabinler çok daha
fazla yer alacak.
MSC Cruises dünyanın en modern ve en üstün
teknolojileriyle donatacağı world class sınıfı
gemilerinde, müşteri odaklı yenilikleri de
hizmete açacak. Misafirlerin hoşuna gidecek
tarzda aile dostu bir tatil köyü konsepti, cam
havuz Lounge’u ve olağanüstü panoramaya sahip
güvertesi ile cruise seyahatinin standartlarını
yükseltecek.

Makale / MALl&MOTTO

SUNA DUMANKAYA’DAN GÜZELLİK SIRLARI
CİLDİNİZİ YATIŞTIRIN
Malzemeler
1 çeri domates
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı rendelenmiş salatalık
1 çorba kaşığı yulaf unu
Nasıl hazırlıyoruz?
Çeri domatesi püre haline getirin. Yoğurt, rendelenmiş salatalık en son yulaf ununu ekleyerek
karışımı hazırlayın.

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Nasıl kullanıyoruz?
Hazıtladuğınız karışımı cildinize sürüp 15-20 dakika bekletin ve durulayın. Haftada bir ya da iki
kez uygulayabilirsiniz.

GÖZLATI ŞİŞLİKLERİ VE MORLUKLARI İÇİN
Malzemeler
1 patates
1 tatlı kaşığı süt kaymağı
Nasıl hazırlıyoruz?
Patatesi rendeleyin, süt kaymağıyla karıştırarak
hamur haline getirin. Eğer karışımınız çok katı
olursa birkaç damla süt ekleyerek yumuşatabilirsiniz.
Nasıl kullanıyoruz?
Karışımı gazlı bezin arasına koyup yüzünüzde 15 dakika bekletin. Bu karışımı sonuç alana kadar gün aşırı uygulayabilirsiniz.
Uygulama sonrasın yeşil çayla hazırladığınız tonikle temizleyebilirsiniz.

Malzemeler
1 yemek kaşığı taze veya kurutulmuş lavanta
1 su bardağı su
1 damla lavanta yağı
Nasıl hazırlıyoruz?
Suyu kaynatın. Bir kase içine otları yerleştirin. Üzerine kaynar su döküp
soğumasını bekleyin. Karışımı steril bir şişeye süzün, üzerine lavanta yağını
ilave ederek çalkalayın.
Nasıl kullanıyoruz?
Kullanmak istediğinizde burun ve yanak bölgesine dikkat ederek, pamuk
yardımıyla yüzünüze sürün. Buzdolabında 1 ay saklayabilirsiniz.
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LAVANTALI TONİK
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Yaz dizileri sosyal medyayı da hareketlendirdi
Sezon dizilerinin yerini alan yaz dizileri ekranı hareketlendirirken, diziler arasındaki reyting savaşı hız
kesmeden devam ediyor. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) sosyal medya ölçümleme uygulaması
DigiLUP, 3 – 9 Temmuz tarihlerinde yayınlanan dizilerin sosyal medyadaki hashtag reytinglerini
ölçümleyerek, izlenme oranlarıyla karşılaştırdı. İşte araştırmanın detayları…
Yaz ekranı birbirinden renkli dizilerle
hareketlenirken, izleyiciler yorumlarını
sosyal medya üzerinden ilettiler.
Reytinglerde ön sıralarda yer alan dizilerin,
dijital âlemde az paylaşıma konu olması
veya düşük reytinge sahip dizilerin sosyal
medyada yüksek oranlı paylaşımlara konu
olması dikkat çekti.
“Kalp Atışı” öne çıktı
Eylül ve Ali Asaf ’ın aşkını konu alan “Kalp
Atışı” dizisi reytinglerde olduğu gibi sosyal
medya da öne çıktı. Show TV ekranlarında
yayınlanan dizi sosyal medyada 100 bini
aşkın paylaşıma konu olarak listenin ilk
sırasında yer aldı. Kullanıcılar diziye olduğu
kadar, yapımın başrol oyuncuları Gökhan
Alkan ve Öykü Karayel’e de ilgilerini
yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler.
Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in
paylaştığı, “Dolunay” dizisi ise ilk bölümden
kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanarak
53 bini aşkın ileti aldı. Paylaşımlar arasında
dizinin, bir dönem Star TV ekranlarına
damga vuran Kiralık Aşk’a benzetilmesi ise
dikkat çekti.
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Kısa bir molanın ardından, yenilenen
kadrosu ve hikâyesiyle ekranlara dönen
“Adı Efsane” dizisi ise #AdıEfsane2Devre
etiketiyle 20 bini aşkın paylaşım alarak
listenin üçüncü sırasında yer aldı. Sosyal
medyada ilk üçte yer alan dizinin, haftalık
reytinglerde ilk onda yer almadığı görüldü.
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Star TV’nin bir seri olarak uzun metrajlı TV
filmlerinden oluşan dizisi “Çember”, farklı
konseptiyle izleyicilerin ilgisini çekerek, 17
bin aşkın iletiye konu oldu.
Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay
Deniz’in paylaştığı, Perşembe akşamları
izleyici ile buluşan “Ateşböceği” ise,
#masalgibi etiketiyle 16 bini aşkın paylaşım
alarak, listenin beşinci sırasına yerleşti.
Reytingler “Şevkat Yerimdar” dedi
Reyting ve sosyal medya paylaşımları
karşılaştırmasında listenin dikkat çeken
yapımı “Şevkat Yerimdar” oldu. Reytinglerde
önde gelen dizi, sosyal medyada konuşulma
rakamlarına göre 2 bini aşkın paylaşım
alarak, ilk beşe yerleşemedi.

Makale / MALl&MOTTO

ÇoğalaN serbest radikaller yıpratıyor
Antioksidanlar, serbest radikallerle reaksiyona
girerek hücrelere zarar vermelerini önleyen
yapılardır. Bu özelliklerin tümör oluşumu
riskini azalttıkları gibi, hücre yıkımını da
azalttıkları için, daha sağlıklı ve yaşlılık
etkilerinin minimum olduğu bir hayat yaşama
şansını yükseltir.

Beta-karoten
Yağda çözünebilen bir çeşit karotenoiddir. Aynı
zamanda provitamin A olarakta bilinir. Havuç
başta olmak üzere turuncu sebzeler ve meyveler
beta-karoten açısından zengindir. Patates, bal
kabağı, kabak, dolmalık biber, kayısı ve papatyada
bulunur.

En iyi bilinen antioksidanlar:

Koenzim Q
Kanser ve nörolojik hastalıklara pozitif etkisi
olan önemli bir antioksidandır. Vücut tarafından
üretilen antioksidandır. Balık (uskumru ve
sardalye) ve kalp, karaciğer, böbrek, sığır eti
ve kümes hayvanları, yer fıstığı, soya yağında
bulunur.

Fatma Fidan

Sağlıksız beslenme, ultraviyole ışınlar, radyasyon,
işlenmiş gıdalar, katkı maddeleri, sigara, alkol,
egzoz dumanı ve stres gibi çevresel faktörler
vücudumuzda serbest radikal oluşumunu arttırır.
Serbest Radikaller
Vücudumuz doğal işlevini devam ettirmek için
enerji üretmek zorundadır. Enerji üretirken
vücut zorunlu olarak oksijen kullanır. Kullanılan
oksijen moleküllerinin hücre içinde girdiği
kimyasal tepkimeler serbest oksijen radikallerini
meydana getirir. Enerji üretmesi sırasında
indirgenme-yükseltgenme reaksiyonları meydana
gelir. Bu esnada oksijen moleküllerinden
koparılan elektron sonucunda enerji üretmek ile
beraber serbest oksijen radikalleri de meydana
gelir. Koparılan elektron sonucunda kararsız
hale gelen ve çevresinde bulunan moleküllerden
elektron almaya çalışan serbest oksijen radikalleri
bu mekanizma ile diğer hücrelere ve yapılara
zarar verir.
Hücrenin sürekli olarak radikalerin saldırısı
altında kalması durumuna “Oksidatif Stres”
denir. Çoğalan serbest radikallerin neden olduğu
oksidatif stres sonucu vücudumuzda meydana
gelen hücre hasarı, lipitler, proteinler ve genetik
şifrenin bulunduğu DNA gibi temel hücre
yapılarına zarar vermekte ve hızlı yaşlanmayla
birlikte, obezite, kalp damar ve akciğer
hastalıkları, kanser, diyabet, artrit, bağışıklık
sisteminin zayıflaması ve buna bağlı enfeksiyon
hastalıkları gibi bir çok sağlık sorununa yol
açmaktadır.
Oksidatif strese maruz kalmamak için; zararlı
etkenlerden uzak yaşamak ve vücudumuzu
serbest radikallerle savaşacak olan
antioksidanlarla beslememiz gerekir.

Anthocyanidins
Çilek ve kırmızı üzüm gibi meyvelerde yoğun
olarak bulunur.
Karatoneoidler
Avitamini öncüsüdür. Antioksidan etkiye
sahiptirler. (Beta karoten, likopen, lutein )
Likopen
Sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan
karoten familyasına ait bir pigmenttir. Likopen
güçlü bir antioksidandır. Başlıca kaynakları;
domates ve domates türevleri, greyfurt, karpuz,
vişne, kiraz, ahududu, nar, pancar gibi kırmızı
rengi veren besinlerde bulunur.
Lutein
Karoten familyasına mensuptur ve doğal
olarak besinlerde bulunur. En iyi kaynakları;
ıspanak, marul, maydanoz, tere, dereotu, pırasa,
yeşilbiber, brokoli, brüksel lahana gibi koyu
yeşil sebzelerde bulunur.

Askorbik Asit (C vitamini)
Turunçgiller(limon, portakal, greyfurt), domates,
yeşil yapraklı sebzeler( brokoli, ıspanak vb) de
bulunmaktadır.
Alfa tokoferol (E Vitamini)
Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, badem, tereyağı,
kırmızı et, süt, ıspanak, lahana, pazı, brokoli gibi
yeşil yapraklı sebzeler iyi kaynaklarıdır.
Selenyum
E Vitamini ile birleştiğinde antioksidan olarak
görev yapar ve hücre yapısına zarar veren serbest
radikallere karşı koruma sağlar. En zengin
kaynakları; Deniz ürünleri, karaciğer, kırmızı et,
tavuk, balık, yumurta ve baklagillerdir.
Omega 3 yağ asitleri
Omega-3 (n-3) yağ asitleri alfa–linolenik asitten
türer. Omega-3 yağ asitleri zengin kaynakları;
somon balığı, uskumru, alabalık, ceviz, soya ve
keten tohumu vb. besinlerde bulunur.
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Flavonoid ve polyphenol
Birçok meyve ve sebzede yüksek oranda
bulunan sarı-beyaz pigmentlerdir. Elma, armut,
ayva, muz, lahana, karnabahar, çay, yulaf, üzüm
gibi meyvelerde bulunur.

79

MALl&MOTTO / Haberler

KAYIP BALIK DORY BULUNDU
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Kayıp Balık Nemo geri dönüyor. Üstelik bu sefer
en yakın arkadaşı Dory’yi aramaya çıkıyor.
Kırtasiye sektörünün öncü ismi Keskin Color
çok özel lisanslı ürünleriyle şimdi bu maceraya
minikleri de davet ediyor. Keskin Color’ın
Finding Dory temalı resim, okul ve not defterleri
ile back to school döneminde yepyeni bir
serüven başlıyor.
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Meraklı ve maceracı balık Nemo,
huysuz ahtapot Hank ve elbette
unutkan mavi tang balığı Dory,
tıpkı çocuklarımız gibi yepyeni
bir macera için hazırlar. Sevimli
kahramanlar, yeni okul dönemi öncesi,
kırtasiye sektöründe üstün kaliteye
sahip ürün serileri ile adından söz
ettiren Keskin Color’ın yeni lisanslı
defter koleksiyonunda da çoktan
yerlerini aldılar. Resim, okul ve not
defterlerinden oluşan yeni koleksiyon
çocukları da yeni serüvene ortak
ediyor. Sevilen karakterler kalitesi
ile fark yaratan defterlerle çocuklara
eşlik ediyor. Firmanın portföyündeki
ürünlerin tamamı, tüm sağlık
testlerinden geçirilerek kullanıma
hazır hale geliyor. Keskin Color’ın
Finding Dory temalı ürünlerini
şimdiden alarak çocuğunuzun
yeni okul dönemini iple çekmesini
sağlayabilirsiniz.
Keskin Color’ın lisanslı Finding Dory
koleksiyonu, tüm seçkin kırtasiyelerde
ve zincir mağazalarda sizleri bekliyor.

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

Kahraman
Tazeoğlu
yollar tükendi
yine yollara düştüm
elimde yanmış mahşer mektupları
ahşap uykularımın salaş rüyaları
ve sönmüş şölenlerim
gözlerime gemilerin demirlemiş
eylül olmuşum
hayalet şehirlerden geçiyorum
dudağımda ıslak sokak türküleri
ağzımda bir top ateş
alnına kanayan bir gül bırakıyorum
kimliğimi soruyor birileri
çıkarıp resmini gösteriyorum
karanlığa atılan kör kurşunlar gibi
aynalara asılı gençliğimi arıyorum
derken bir anka kuşu konuyor gözlerime
uykulu ellerimle tutup
atlas sevinçli günlerime doğru salıyorum
çünkü sana gebeyim sabaha çıkmam

yollar tükendi
elimde pulsuz mahşer mektupları
ölüm gelir sen gidersin diyor
içimin ılıdığını hissediyorum
üşütemedim ölümü
şimdi üşüyorum
hâlâ saklımdasın

MALl&MOTTO / 42. Sayı / Ağustos 2017

yoldayım
kanımı akıttım dünyanın bütün şaraplarına
heybemde kırık martı kanadı göğsümde senli
çiviler
gel
sahil taşı yalnızlığıma bir sus ver
tadı çürümsü hüzünleri tüket bu gece
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EN GÜZEL MEVSİMİNDE BALTIKLAR’I KEŞFEDİN
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Baltık Başkentleri gemi seyahatleri,
gemi seyahatinde farklı rotalar
keşfetmek hedefinde olan seyahat
severlerin ilk tercihi konumunda.
Bunun en önemli sebebi, hiç şüphesiz
Kuzey Avrupa coğrafyasının ve
Rusya’nın en güzel şehirlerinin
görülüyor olması. Parkları, eğlencesi
ve yemekleri ile Danimarka’nın
Kopenhag şehri, Finlandiya’nın
başkenti Helsinki, Estonya’nın tarihi
surlar içerisinde yer alan romantik
şehri Tallinn ve Rusya’nın Venedik’i
olarak bilinen St.Petersburg, hepsi bu
seyahatte. Pek çok Avrupa ülkesinde
bunaltıcı sıcaklar yaşanırken, yaz
döneminde nispeten serin bir seyahat
yapabileceğiniz, bu büyülü coğrafyayı
keşfedin.
8 günlük seyahatinizde 5 ülke gezerek,
kültür-sanatla dolu, bir görsel şölen
yaşayabilirsiniz. Baltık Başkentleri
programı uçakla gidiş-dönüş,
tüm transferler, Türkçe rehberlik
hizmetleri, gemide tam pansiyon
konaklama imkanı ile 1.419 Euro’dan
başlayan fiyatlarla satılıyor. Dolmak
üzere olan programlarda son yerler,
şanslı ziyaretçilerini bekliyor.

Ayın Menüsü / MALl&MOTTO

AYŞE TÜTER’DEN

Ayın Menüsü

GELİN BOĞAN YEMEĞİ
Malzemeler
• 2 su bardağı dövme yarma buğday
• 1 su bardağı köy tipi iri bulgur
• 1 çorba kaşığı salça
• 250 gr. Kıyma
• 2 adet yemeklik doğranmış soğan
• Tuz
• ½ çay kaşığı karabiber
• ½ çay kaşığı kimyon
• Yeterince su
• 3 çorba kaşığı dolusu tereyağı

Ayşe Tüter

Yapılışı
Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün 3 su bardağı su ile kısık ateşte suyunu çekene kadar
pişirin. Tencereye soğanı, yağı koyun kavurun. Kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu salıp çekene
kadar pişirin. Salçayı ilave edin birkaç kez çevirin. 2 su bardağı su ilave edin. Kaynayınca
bulguru koyun. Haşladığınız buğdayı ilave edin. Kısık ateşte tamamen suyunu çekene kadar
pişirin. Kimyon ve karabiber ilave edin. Harmanlayın. Sıcak servis yapın.

AVARE
Malzemeler

Üstü İçin
• 1 çorba kaşığı pudra şekeri
• 1 çay kaşığı tarçın
Yapılışı
Bütün malzemelerin hepsi konur, karıştırılır. Kek hamurundan koyu
kurabiye hamurundan yumuşak bir hamur yapılır. Yağlanmış tepsiye
1 çorba kaşığı ile kaşık kaşık konulur. 170 derecelik fırında kızarana
kadar pişirilir. Üzerine pudra şekeri ve tarçın karıştırılarak serpilir.

CEVİZLİ KROKANLI
MEYVE KOMPOSTOSU
Malzemeler
• 1 adet ayva
• 1 adet elma
• 1 adet armut
• 4 su bardağı su
• 1 su bardağı şeker
• 3 adet karanfil
• 1 paket ceviz krokan
Yapılışı
Meyvelerin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım. Bir tencereye
suyu şekeri meyveleri ve karanfil koyup kısık ateşte 30 dakika
pişirelim. Meyveler yumuşayınca ocaktan indirip soğumaya
bırakalım. Kompostoyu kaselere boşaltıp içlerine ceviz krokanları
koyalım ve servis yapalım.
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• 1 avuç kuru üzüm
• 1 avuç kuş üzümü
• 1 çay bardağı fındık tozu
• 1 çay bardağı şeker
• 1 paket kabartma tozu
• 4 tane bisküvi ezilmiş
• 1 limon suyu
• Aldığı kadar un
• Limon kabuğu rendesi
• 1 çay bardağı sıvıyağ
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ROSSI, ASSEN'DE YENİ REKORLAR KIRARAK HEYECAN YARATTI
Valentino Rossi 2017’deki ilk
zaferiyle Grand Prix istatistiklerini
bir kez daha alt üst etti. Bu zaferle
birlikte, İtalyan sürücü ayrıca 20
yıldan uzun bir süre boyunca ilk
başarısından şu anki MotoGP’nin
sekizinci turu olan 115. son
başarısına kadar FIM Dünya
Şampiyonasındaki en uzun
kazanma kariyerine sahip oldu.
Catalunya ‘fırını’ yağmur, kara bulutlar ve
Kuzey Hollanda’daki Assen’in sıcaklık koşulları
nedeniyle hızla akıllardan çıkmasına rağmen,
1949 hariç FIM Dünya Şampiyonasının tüm
serilerinde yer alan takvimdeki en eski Grand
Prix’yi saran özel bir ortam yine de mevcuttu.
69. Dutch TT’de yağmur hiç kesilmeden yağdı ve
seri lideri Movistar Yamaha sürücüsü Maverick
Viñales’in 10. turda tutuş kaybettiği ve kaza
yaptığı MotoGP kendisi için hayal kırıklığıyla
sona erdi.
Johann Zarco üstünlüğü ele geçirdi ve
Cumartesi günü sekizinci kez boy gösterdiği üst
klasmandaki ilk pole pozisyonunu elde etmek
için Monster Yamaha Tech3 M1’inin sınırlarını
zorladı. Fransız sürücü ‘Islak Yarış’ durumu ilan
edilmeden ve yağmur başlamadan pit alanına
girmeyi seçmeden önce sıralama turlarında
grubun lideriydi (motorunu değiştirmesine
rağmen 14. olabildi). İşte Rossi’nin ileriye
doğru yarıp geçtiği nokta buydu. İtalyan sürücü
Assen’de onuncu kez ve Danilo Petrucci’den
saniyenin yalnızca yüzde altısı kadar bir farkla
zafere ulaştı. Marc Marquez ise üçüncü olabildi.
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Doktor lakaplı sürücü şunları söyledi: “Farklı
farklı sebeplerden dolayı çok mutluyum, çünkü
bu, şampiyona için çok önemli bir zafer, ama
özellikle de bir yılın ardından bir numaralı yere
dönmüş olma hissi harika.
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“Gerçekten de motosiklet yarışlarına bu
duygu için katılıyorum: yarışın son beş veya
altı etabında hissetiklerim için. Bu harika bir
yarıştı ve Petrucci ve diğer herkesle büyük bir
mücadeleydi. Her şey çok açık ve şunu keşfettik
ki bir parkurdan diğerine durum oldukça
değişebiliyor. Önümüzdeki haftayı beklemeli
ve aynı zamanda Sachsenring’de rekabet
edebilmeliyiz.”
Assen’in görülmeye değer kıvrım ve virajları
LCR Honda’dan Cal Crutchlow’un iyi sonucuna
ev sahipliği yaptı. “Yarışı bitirdiğim için ve
dördüncü olarak bitirdiğim için memnunum,”
diye konuştu. “Yarışın ortalarında tempomdan

dolayı biraz hayal kırıklığına uğramıştım, ön
lastiğimle ilgili bazı sorunlarım vardı ve olmasını
istediğim kadar baskı kuramadım. Fakat yine
de iyi bir sonuç aldığımızı ve savaşmaya devam
edeceğimizi düşünüyorum. Yağmur yağmaya
başladıktan sonra da panik yapmadım ama
Marc’a (Marquez) ve Dovi’ye (Andrea Dovizioso)
niyetimi açık etmek gibi bir hata yaptım. Çok
erken gittim ve son turda onları geçmeliydim.
Böyle olunca da, Marc sondan ikinci virajda
beni takip etti ve geçti ve yapabileceğim hiçbir
şey yoktu. Fakat mücadele müthişti, her anından
keyif aldım ve podyuma çıkanlara haklarını
teslim ediyorum.”

ikinci sırada ve Joan Mir’in 30 puan gerisinde
yerini aldı.

Monster Energy Assen’de EG 0,0 Marc VDS’den
Franco Morbidelli 2017’deki toplam zaferlerini
beşten sekize çıkardığında ‘üçlü’ bir kutlama
yaptı. İtalyan sürücü günün son yarışında
yeniden programlanan Moto2 takibinde
zafere ulaştı ve final de aynı önceki iki gösteri
gibi heyecan vericiydi. Sırasına yerleşmeden
önce, gelecek yıl aynı Marc VDs ekibiyle
MotoGP’ye geçeceğini doğrulayan Franco
şunları söyledi: “Bu yarışta kesinlikle her
şeyimi ortaya koydum ve zaferi daha da özel
kılan şey buydu. Mücadele o kadar yoğundu
Jonas Folger GP’yi erken terk etti ve Jorge
ki, kazanmak için son beş turda yarışın içinde
Lorenzo Ducati ile 15’liğe düşerek tek başına zor kalmak adına elimden gelen her şeyi yaptım.
bir hafta sonu geçirdi. Andrea Dovizioso’nun
Sonlarda bir atak için yakında kalabildiğimde
5.’liği, İtalyan sürücünün Viñales’ten yalnızca dört bunu başarabileceğime her zaman inanırım.
puan geride olmasıyla MotoGP’de yakalanması
Son bölümde hiç hata yapmadan kusursuz
gereken yeni adam olduğunu gösterdi.
biçimde sürmeliydim ve bunu da başardım.
Son iki zorlu yarıştan sonra podyuma dönmek
Moto3 karmaşasının haftalık dozunda son keskin önemliydi ve böylesi rüya gibi bir gün ancak
virajdan Honda’sının burnuyla ortaya çıkan
böyle mükemmel biçimde bitebilirdi.”
Estrella Galicia 0,0’dan Aron Canet kalabalığın
önüne geçti. 44 numaralı genç İspanyol
22 yaşındaki sürücü Moto2’de Thomas
kariyerindeki ikinci zaferi ve 2017’deki üçüncü
Luthi’nin 12 puan üzerinde ilk sırayı elinde
podyumunu elde ederek şampiyona resminde
tutuyor.

Makale / MALl&MOTTO

Salatalık Yemeye Başlamanız için 14 Neden
Salatalık, dünya üzerinde en çok tüketilen
4 sebzeden biridir ve genel sağlığınız için
tercih edilen en iyi yiyecektir. Organik, koyu
renkli salatalık alışveriş listenizde mutlaka
bulunmalıdır. Böylece kendinize sağlığınıza
yararlı olabilecek bir şey almış olursunuz.

8- Salatalık Kanserle Savaşır
Salatalığın secoisolariciresinol, lariciresinol
ve pinoresinol içerdiği bilinmektedir. Bu üç
linganın yumurtalık, göğüs, prostat ve rahim
kanseri gibi birçok kanser türlerinin riskini
düşürmesi ile güçlü bir bağlantısı vardır.

1- Salatalık Vücudun Su İhtiyacını Canlandırır
Eğer yeterli su tüketimi için fazlasıyla meşgul
olduğunuzu düşünüyorsanız %90'ı sudan oluşan
taze bir salatalık yemelisiniz. Böylece su kaybınızı
telafi edebilirsiniz.

9- Salatalık Diyabeti Tedavi Eder, Kolesterolü
Düşürür ve Tansiyonu Dengeler
Salatalık suyunda, diyabetik hastalar için
faydalı olduğu bilinen, insülin üretebilmek için
pankreas hücreleri tarafından ihtiyacı duyulan
bir hormon bulunmaktadır. Araştırmacılar
salatalıkta bulunan, sterol adı verilen bir
bileşiğin kolesterol seviyelerini azalttığını
belirtmiştir. Salatalık fazla miktarda lif,
potasyum ve magnezyum içermektedir. Bu
besinler kan basıncını düzenlemek için etkili bir
çalışma yürütürler.

2- Salatalık Vücudun İç ve Dış Isısını Düzenler
Salatalık tüketmek, mide ekşimesinden
kurtulmanızı sağlar. Ve eğer güneş yanıklarınız
varsa, cildinize uygulayacağınız salatalıkla bunu
çözebilirsiniz.
3- Salatalık Toksinleri Ortadan Kaldırır
Salatalığın içinde bulunan su, atık ürünleri vücut
dışına atmaya yarayan sanal bir süpürge gibi
davranır. Düzenli yenildiği takdirde salatalığın
böbrek taşlarını eritebildiği bilinmektedir.
4- Salatalık Günlük Vitamin İhtiyacını Karşılar
Vücudun bir gün içinde ihtiyaç duyduğu
vitaminlerin çoğu salatalıkta bulunmaktadır.
A vitamini, B vitamini ve bağışıklık sistemini
güçlendiren, sizi canlı ve enerjik tutmaya
yarayan C vitaminini içerir. Salatalığın etkilerin
daha da güçlendirmek isterseniz ıspanak ve
havuç ile blenderden geçirerek yeşil bir içecek
hazırlayabilirsiniz. Ancak kabuklarını sakın
soymayın çünkü kabuklarında günlük önerilen
miktarın %12'si kadar C vitamini bulunmaktadır.

10- Salatalık Ağız Sağlığını Korur
Salatalık suyu, hastalıklı diş etlerini iyileştirir ve
yeniler.
11- Salatalık Saç ve Tırnakları Yumuşatır
Salatalıkta bulunan harika mineral silika saç
ve tırnaklarınızı daha parlak ve güçlü tutmaya
yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki sülfür ve
silika saçlarınızın daha çabuk uzamasını sağlar.
12- Salatalık Eklem Sağlığını Destekler,
Arterit ve Gut Ağrılarını Azaltır
Salatalık silika mineralinin mükemmel
bir kaynağı olması nedeniyle, dokuları
güçlendirerek eklem sağlığını destekler.
Salatalık, havuç suyu ile karıştırıldığında, ürik

Taylan Kümeli

asit seviyesini düşürerek gut ve arterit ağrılarını
rahatlatmaya yardımcı olabilir.
13- Salatalık Baş Ağrısı ve Akşamdan
Kalmalığa İyi Gelir
Sabahları baş ağrısı yaşamamak için uyumadan
önce birkaç dilim salatalık yiyebilirsiniz.
Salatalık, hem akşamdan kalmalığı hem de baş
ağrısının şiddetini azaltmak için ihtiyacınız
olan B vitamini, şeker ve elektrolitler gibi birçok
yiyeceğin yerini doldurmaya yardımcı olur.
14- Salatalık Böbrekleri Sağlıklı Tutar
Salatalık vücudunuzdaki ürik asit seviyesini
düşürür ve böylece böbrek sağlığınızı korur.

6- Salatalık Sindirime ve Kilo Vermeye
Yardımcı Olur.
İçeriğindeki düşük kalori ve su fazlalığı
nedeniyle, kilo vermek isteyenler için ideal bir
ara öğün kaynağıdır. Eğer salatalık en sevdiğiniz
yiyecek değilse, ince ince dilimleyip yağsız
yoğurda batırarak yemeyi deneyebilirsiniz.
Salatalık yemek çeneniz için iyi bir egzersiz sağlar
ve içerisindeki lifler sindirime yardımcı olur.
Kronik kabızlıkta günlük salatalık tüketiminin
yararlı olduğu bilinmektedir.
7- Salatalık Gözleri Canlandırır
Şişmiş gözler üzerine salatalık dilimleri koymak
bir güzellik klişesi gibi görünebilir ancak
gerçekten de içeriğindeki anti-inflamatuar
özellikler nedeniyle gözaltı torbaları ve
şişkinlikleri azaltmaya yardımcı olur.
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5- Salatalık Cilt Dostu Mineraller Sağlar
Salatalık potasyum, magnezyum ve silikon
açısından zengindir. Bu nedenle birçok güzellik
merkezinde kullanılan ürünler genellikle salatalık
bazlıdır.
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MOTTO SAĞLıK

Katkılarıyla...
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Bakımsız klima hastalık nedeni
Yaz sıcaklarıyla birlikte sıcak havaya bağlı sağlık sorunları da meydana geliyor.
İnsan vücudu sıcak havadan gelen zararları telafi etmek amacı ile kendini
terleyerek korumaya çalışır, fakat bazı durumlarda bu terleme refleksi yeterli
gelmeyebilir ve sağlık sorunları ortaya çıkar. Anadolu Sağlık Merkezi’nden
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam Alahdab, “Uygun olmayan klima
kullanımı ve yetersiz klima bakımı ve temizliği bazı hastalıkları ve yakınmaları
beraberinde getiriyor” açıklamasında bulundu.

Dr. Hişam ALAHDAB
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Hastaların şikayetlerinde artış, sağlıklı bireylerde
yeni hastalıklar meydana gelebilir
Klimaların başta solunum ile ilgili müzmin
veya tekrarlayan hastalıkları olan hastaların
şikayetlerinde artış, hastalıklarında
alevlenme veya tamamen sağlıklı bireylerde
yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden
olabileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam Alahdab
“Düzenli bakımı yapılmayan klimalar ve
soğutma sistemleri yüzümden küf mantarların,
bakterilerin ve tozların birikmesine bağlı olarak
ani ve müzmin alerjik hastalıklar ortaya çıkabilir,
astım, alerjik nezle ve nadir de olsa ani veya sinsi
alerjik zatürree görülebilir. Bu uygun olmayan
havanın solunmasından kaynaklanan hastalıklar
karşımıza gribal enfeksiyon benzeri (ateş, baş

ve kas ağrıları, halsizlik) yakınmalarla çıkabilir.
Sonrasında nefes darlığı öksürük, balgam
yakınmalarına kadar ilerleyebilir. Ani alerjik
hastalıklar ve nadir olan alerjik zatürree dışında,
gene nadir olan müzmin alerjik zatürree daha
sinsi ve uzun süren giderek artan halsizlik, nefes
darlığı sıkışma hissi, öksürük gibi yakınmalarla
ortaya çıkabilir. Astımı, alerjik nezlesi veya
kronik bronşiti olan hastaların yakınmalarında
artış gözlemlenebilir veya kontrol altında olan
hastalığın kontrol dışına çıkması söz konusu
olabilir. Alerjik hastalıklar dışında, bazı viral
ve bakteriyel hastalıkların özellikle uygun
bakımı yapılmayan veya eskiyen klimalar ve
merkezi soğutma sistemlerinden bulaşabileceği
rapor ediliyor. Klimaların neden olduğu bu
hastalıkların önlenmesinde, klimaların bakımları
ve temizliklerinin düzenli yapılması önemlidir”
şeklinde konuştu.
Klima derecelerini birden düşürmeyin
Aşırı sıcak ortamdan hızlı bir şekilde aşırı soğuk
ortama geçmek bazı hastalıkların riskini ciddi
anlamda arttırdığını söyleyen Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Hişam Alahdab “Klimaların belirli
zaman aralıklarında yavaş yavaş ısısını düşürerek
kullanılması gerekir. Klimaların bilinçsiz
kullanılması, üst solunum yolu hastalıkları ile
yüz felci ve burun kanamalarına yol açabilir.
Bir an önce serinlemek isteyen sıcaklardan
bunalanlar klimalarının ayarını birden en soğuk
konuma getiriyorlar. Oysa, klimalar belirli
zaman aralıklarında yavaş yavaş soğutularak
kullanılmalı. Böylece vücudun ısı değişikliğine
adaptasyonuna izin verilir. Örneğin dışarıda
sıcaklık 35 derece ise klima çalıştırılacak ortamda
sıcaklık, 5`er derece düşürülmeli ve son olarak
25 derecede sabitlenmeli. Klima kullanırken
üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, kronik
solunum hastalığı olan kişiler ile tüm çocuk
ve yaşlıların özel özen göstermeleri gerekir.

Klimaların yanlış kullanımı sinüzit rahatsızlığı
olan kişilerde göz dibi iltihapları, beyin iltihabı,
akciğer problemlerine, orta kulak rahatsızlığı
geçirmiş kişilerde yüz felci, denge işitme
sorunları, tonsilit gibi problemlerin olmasına
yardımcı olabilir” dedi.
Hava kirliliği yüksek olan günlerde kapalı
mekanlar tercih edilmeli
Ani soğuğun aynı zamanda adale tutulmalarına
da neden olabileceğine dikkat çeken Anadolu
Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Hişam Alahdab “Aşırı sıcak havalarda kirli
buharlar ve oluşan ozonun saatlerce asılı kaldığı
biliniyor. Hava kirliliği özellikle öğleden sonraki
saatlerde artabilir ve özellikle kronik akciğer
hastalığı olanlarda, çocuklarda ve yaşlılarda
sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Hava kirlilik
oranı yüksek olan günlerde kapalı mekanların
tercih edilmesi özellikle risk altında olan insanlar
için uygun bir davranış olur. Sıcakta kalmaması
gereken hastaların ise gölge ve esintili bir
mekânda olmaları yeterlidir. Klima her zaman
şart değil. Klima kullanılacaksa, klimaları bilinçli
kullanmak ve bakımlarını düzenli yaptırmak,
eskidiyse yenilemek gerekir” diyerek klima
kullanımına ilişkin ipuçları verdi.
•Klimanın bakımı mutlaka yapılmalı.
•Filtreler temizlenmeli.
•Doğrudan klimanın soğuk rüzgarına maruz
kalınmamalı.
•Sıcak / soğuk ortamlar arasında kademeli geçiş
yapılmalı.
•Uyku esnasında uygun ayarlar yapılmalı ve fark
etmeden soğuğa maruz kalınması önlenmeli.
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Sıcağa bağlı sağlık sorunlarının temel nedeninin
vücudun aşırı sıvı ve mineral kaybından
kaynaklandığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam Alahdab
“Aşırı sıvı kaybından dolayı susuz kalan vücutta,
baş ağrısı halsizlik, ağız kuruluğu, baş dönmesi
dengesizlik ve mide bulantısı olabilir. Daha
ileri aşamalarda kan basıncı düşmesi, yüksek
ateş, baygınlık ve bilinç kaybı ile giden şok
durumu gelişebilir. Bu tür zararları görmeye
daha çok yatkın olan küçük çocuklar yaşlı
insanlar ve kronik hastalığı olanlarla obez kişiler.
Sıcaktan korunmanın yolları basit ve herkesin
bildiği yöntemlerle yapılır. Basitçe aşırı sıcak
ortamlardan kaçınmak, yeterli miktarda sıvı ve
aşırı terleme varsa mineral tüketmek, mümkün
olduğunca ve özellikle öğlen saatlerinde dışarı
çıkmamak, dışarı çıkılıyorsa uygun kıyafetleri
giymek ve güneşten korunmak gerekir. Aşırı
sıcak havalarda sıvı tüketirken özellikle şekerli
içeceklerden kaçınmak gerekir. Sıcaktan
korunmanın en önemli yöntemi olan klimaları
kullanırken bilinçli kullanmak gerekir” dedi.
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Kalp hastalarına sağlıklı bir yaz için öneriler
Kalp hastalarının yaz sıcaklarında almaları gereken önlemleri
sıralamadan önce bu kişilerin yazın getirdiği olanaklardan maksimum
nasıl yararlanmaları gerektiğinden söz eden ve kalp hastalığı ile
mücadele konusunda ipuçları veren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan
Ökmen kalp hastalarının yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenleri
anlattı.
ulaşmak açısından kalp hastalarının iyi
değerlendirmesini öneren Anadolu Sağlık
Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan
Ökmen özellikle çok sıcak havalarda hastaların
almaları gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Prof. Dr. Ertan ÖKMEN
Kardiyoloji Uzmanı
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Ağır olmayan düzenli egzersizler yapılmalı
Yaz aylarında bazı özel durumlar dışında
hemen hemen tüm kalp hastalarının ağır
olmayan, düzenli egzersizleri yapabilmeleri
için soğuk havalara göre çok daha uygun
koşulların olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık
Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan
Ökmen “Kalp hastası olmayan her bireye de
önerdiğimiz düzenli egzersizin özellikle koroner
arter hastası, hipertansiyonu olan, şişman ve
hiperkolesterolemili hastalarda kalp olaylarının
gelişmesini ve tekrarlamasını azalttığı, kalp
damar hastalığı ve diyabetin temelinde yatan
fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olduğu
ve kalp yetersizliği olan hastaların da efor
kapasitelerini arttırabilme imkanını sağladığı
gösteriliyor. Burada önemli olan yavaş tempolu,
tercihen sadece yürüyüş ile egzersize başlayıp
zorlanmadan ve kalp rahatsızlıklarının elverdiği
yoğunlukta ve sürede egzersizin yapılması.
Egzersizin yanı sıra yazla birlikte gerçek anlamda
tatil yapmak, kalabalık şehirlerin, yoğun işlerin
getirdiği streslerden uzaklaşmak hem fiziksel
hem de ruhsal açıdan dinlenmek önemli”
önerisinde bulundu.
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Temiz hava ve doğayla temasta olun
Kötü havalarla paralel giden depresyonun, moral
bozukluğunun kalp hastalıklarını da tetiklediğini
anlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan
Ökmen, “Bol güneşli, temiz havalarda doğayla
daha yakın temasta olmak psikolojik olarak da
tazelenmek kalp hastalarını bedenen olduğu gibi
ruhen de gençleştirir. Yazla birlikte artan taze
yeşil sebze ve meyvelerden bol bol tüketerek ağır,
katı yağ ile yapılmış yemeklerden uzaklaşmak,
sigaradan uzak durmak ve kalbimizle barışık
olmak, ona özen göstermek için uzun güzel yaz
günleri bulunmaz fırsatlardır” dedi.
Güzel yaz günlerini daha iyi yaşam kalitesine

• Sağlıklı da olsak kalp hastası da olsak her şeyin
aşırısından kaçınmalıyız. Bunların başında
günün sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre
kalmak geliyor. Güneşlenmek ya da egzersizler
ancak güneş ışınlarının etkisini yitirdiği akşam
saatlerinde ya da nispeten serin olan sabah erken
saatlerde yapılmalı.
• Aşırı sıcak vücut ısısını da arttırır. Vücut araba
radyatörü gibi soğutma sistemini çalıştırmak
için kan damarlarını genişletir, kalp hızını
arttırır ve cilde daha fazla kan gönderir ve
terleme ile ısıyı azaltmaya çalışır. Maalesef
yoğun nemli havalarda terleme ile soğutma
sistemi etkin çalışamaz. Damar genişlemesi
ve kalp hızı artışına eşlik eden sıvı kaybı kalbi
oldukça zorlar ve uzun süre bu koşullarda çalışan
zorlanan kalpte mevcut problemler belirginleşip
ağırlaşabilir. Göğüs ağrısı ortaya çıkabilir, kalp
yetersizliği alevlenebilir, tansiyon düşebilir ya da
sıcak stresi ve dengenin bozulması ile tansiyon
aşırı yükselebilir. Özellikle yaşlı hastalarda bu
durumlar ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle
başta su, meyve suyu, ılık çaylar olmak üzere bol
sıvı alınmalı. Hava sıcaklığı, günlük fizik aktivite
ve kaybedilen suyun miktarına göre değişmekle
birlikte günde en az 2-2.5 litre sıvı içilmeli.
• Her zaman söylediğimiz gibi ağır, yağlı
yiyeceklerden ve sindirimi zor kızartmalardan
mutlaka uzak durulmalı. Her zamanki diyetlerine
yaz mevsiminde de devam edilmeli ve ağırlıklı
olarak taze sebze ve meyve tüketilmeli.
• Hastalar egzersizin türü ve düzeyini belirlemek
üzere doktoru ile görüşerek belli yaz sporlarını,

denize girmek dahil yapabilir. Amacın maratona
hazırlanmak değil kalp sağlığını korumak
olduğu unutulmamalı ve egzersiz için sınırlar
zorlanmamalı.
• Terlemeyi önleyen giysiler yerine açık renkli,
rahat, bol, ince kumaşlar tercih edilmeli, şapka
giyilmeli.
• Kalp hastalığı yazla birlikte tatile girmez bu
nedenle doktorunuzla görüşmeden kalp ilaçları
azaltılıp bırakılmamalı. İdeal olanı yaz sıcakları
yüksek derecelere ulaşmadan, uzun tatile,
seyahate çıkmadan kalple ilgili kontrollerin
mutlaka yapılması.
Kalp hastalarına beslenme önerileri
• Orta derecede karbonhidrat, protein ve az
miktarda ancak sağlıklı yağlardan oluşan dengeli
öğünlerle beslenin.
• Tam yağlı süt ve ürünlerinden ziyade yağı
azaltılmış olanları tercih edin.
• Haftada dört yumurtadan fazlasını yemeyin.
LDL-kolesterolü yüksek olanlar yumurta sarısı
bakımından daha da dikkatli olmalı.
• Kırmızı et yerine balık, derisi hariç kümes
hayvanları ve az yağlı etler tüketin.
• Bol miktarda – günde en az 5 kez – sebze ve
meyve tüketin.
• Günde en az 8–10 bardak su için.
• Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve
ve sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi çok
yararlıdır. Çözünebilir lifler kan kolesterolünü
yüzde 15’e kadar düşürebilir.
• Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin.

Daha genç bir cilt için öneriler
Cildin yıpranmasının geciktirilebilir ve uzun yıllar daha genç bir
görüntüye sahip olmanın mümkün olduğunu aktaran Johns Hopkins
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr.
Lisa E. Ishii genç bir görüntüye sahip olabilmek için pek çok ameliyatsız
çözümün de olduğunu söyledi.

Yaşlandıkça cildimizde pek çok değişiklik
meydana gelir. Cildimiz incelir, ince çizgiler,
kırışıklıklar oluşur ve cilt rengi değişmeye başlar.
Ciltte yaşlanmaya bağlı olarak lekelenmeler
ve yeni benlerin de oluştuğunu belirten Johns
Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Lisa E.
Ishii “Yaşlandıkça yüzün şekli de yavaş yavaş
değişir ve yağlar cildin altında yer değiştirip bazı
bölgelerde biriktiği için yüz daha dikdörtgen bir
şekil alır. Cildin, yağ ve kas yapısının değişmesi
tüm görüntümüz de değiştirir” dedi.
1.Günlük cilt bakımını aksatmayın
Her gün yüzü suyla yıkamak kesinlikle yeterli
değil. 25 yaşın üzerindeki herkes cilt yapısına
uygun bir cilt bakımı uygulamalı. Ayrıca cilt,
en az 30 koruma faktörlü ürünlerle güneşten de
korunmalı. Çünkü güneş, cildin yaşlanmasına yol
açan en önemli faktör.
Yaşlanmayı geciktirmenin en etkili yolu içinde
tretinoin bulunan bakım ürünleri kullanmak.
Yapılan pek çok bilimsel araştırma bu maddenin,
ciltteki ince çizgi ve kırışıklıkları hafiflettiğini,
cildi sıkılaştırdığını ve lekeleri azalttığını
gösteriyor.
2.Cildinizin yüzeyini yenileyin
Cildinizin yüzeyini kimyasal peeling, lazer
uygulamaları ve dermabrasyon (Deri üzerindeki
benleri veya izleri ortadan kaldırma amacıyla
yapılan kazıma işlemi) gibi yöntemlerle yenileyin.
Bu yöntemer cildin yıpranmış üst tabakasını
soyup, yeni ve daha genç bir cildin ortaya
çıkmasını, yani cildin yenilenmesini sağlar.
Ölü cilt hücreleri ortadan kaldırlır, yüzey yeni
ve daha genç bir ciltle kaplanır. Bu yöntemler
ciltteki çizgilerin, kırışılıkların, lekelerin ve yara
izlerinin azalmasını sağlar. Özellikle de güneşin
oluşturduğu hasarları ortadan kaldırır.

gülerken gözlerin köşelerinin etrafında oluşan
kırışıklıklara karşı da oldukça etkili. Botoksun
etkisi de yaklaşık 3-4 ay sürüyor.

3.Dolgu maddeleriyle cildinizi tazeleyin
Cildinizin, özellikle de yüzünüzün gençleşmesi
için başvurulabilecek bir diğer yöntem ise
“dolgular”. Birtakım dolgu maddeleri ile cildinize
daha esnek, gergin ve genç bir görünüm
kazandırabilirsiniz. Örneğin vücudunuzun
başka bir bölgesinden alınan yağ dokularını
yüzünüze enjekte edilebilir. Yağ dolguları
örneğin yanaklara, burundan dudak kenarlarına
uzanan gülme çizgilerine, dudaklara veya yüzde
istenen her yere enjekte edilebilir. Yağ dokusu
sizin kendinize ait olduğu için de yan etki ya da
birtakım komplikayonlar pek görülmez. Ancak
yağ dolgularıyla elde edilen genç görünümün ne
kadar uzun süreceğini söylemek mümkün değil.
Bu, kişiden kişiye değişir.

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde
olan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Deri
Hastalıkları ve Dermokozmetik Uzmanı Dr.
Deniz Kırçuval Dermokozmetik kliniklerinde
lazer epilasyon, Hydrafacial cilt bakımı,
botoks, dolgu, peeling gibi birçok uygulamanın
yapıldığını belirterek “Hyalüronik asit
normal deride bulunan doğal bir maddedir.
Günümüzde pek çok antiaging kreminin
içinde de kullanılıyor. Cildimizdeki Hyalüronik
asit maddesi yaş ilerledikçe azalıyor. Dolgu
maddesi enjeksiyonlarıyla cilde kaybettiği bu
maddeyi gerekli yerlerde yeniden kazandırarak
cildin taze, genç ve sağlıklı bir görünüm
alması sağlanabiliyor. Botoks da ameliyatsız
bir tedavi yöntemidir. Botoks uygulamalarıyla
bugün Amerika Birleşik Devletleri de olmak
üzere pek çok ülkede cerrahi yüz gerdirme
operasyonlarının sayısı gün geçtikçe azalıyor.
Bu tedavide alın, göz çevresi kırışıklıkları,
düşük kaşlar ve boyun bantları başarı ile
tedavi ediliyor. Cilt sorunları tedavisinde
de Kimyasal Peeling yöntemi ve Mezolift
yöntemidir. Mezolift tüm yüz, boyun ve dekolte
bölgesine uygulanabilir. Cildin mimik kaslarını
etkilemez, doğal yüz ifadesini bozmaz, cildin
genel kalitesini artırır, yüzde şişme yaratmaz.
Biz de Dermokozmetik Kliniğimizde tüm bu
uygulamaları gerçekleştiriyoruz” açıklamasında
bulundu.

Hyalüronik asit enjeksiyonları da gençleşmek için
tercih edilen bir yöntem. Yüzdeki ince çizgileri
gidermek ve yüze hacim kazandırmak için
yıllardır kullanılan bu dolgu enjeksiyonlarının
etkisi ise yaklaşık 1 yıl sürüyor.
4.Kırışıklıklara karşı Botoks ile savaşın
Yıllardır kırışıklıklara karşı kulanılan Botoks
enjeksiyonları, yüzdeki kasları gevşeterek
kırışıklıkların oluşmasını engelliyor. Özellikle
de alındaki ve iki kaş arasındaki çizgileri
yumuşatmakta çok etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Botoks, ayrıca “Kaz ayağı” olarak tarif edilen,

Yüz germe ameliyatları ABD başta olmak
üzere tüm dünyada azalıyor
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Doç. Dr. Lisa E. ISHII

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Cilt yüzeyini yenileme işlemi cildinizin tipine
ve durumuna göre değişir. Yenileme işleminden
sonra cildinizde hafif kızarıklık olabilir. İyileşme
ve cildin yenilenme süresi ise kişiden kişye
değişir. Ancak cildinizin ortalama 3 hafta içinde
iyileştiğini söyleyebiliriz.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Geçmiş duygularınızla içsel hesaplamalar söz
konusu. Karamsar olmamaya çalışın. Çevrenizdeki olumsuz olaylara karşı takınacağınız
tavırlar, bir sonraki adım için gereken enerjinizin seviyesini belirleyecek, Yardıma ihtiyaç
duyduğunuz anlarda, çekinmeden gerekli
yerlerden yardım isteyebilirsiniz. Yönetici
ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven
verecek. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendirebileceksiniz. Yine bu dönemde;
sizin ve partnerinizin çalışma yaşamınızdaki
hırslarınız, yoğunluğunuz artacak. Birbirinizi
ihmal ettiğiniz gerekçesiyle anlaşmazlıklar
olacak. Olumsuzluklar karşısında da ketum
bir tavır takınıyorsunuz. Maddi konularınızı
destekleyici aşklar gündeme gelecektir.
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YENGEÇ
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Dış dünyanıza yansıtmasanız da, kafanızın
için oldukça karışık. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı
yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok
çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Dostlarınızdan yardım alabileceğiniz bir
dönem içindesiniz. İlişkilerinizde inatla kendi
düşünceleriniz savunurken, güçlü kişilerle
işbirliği içinde ideallerinizi gerçekleştirmeyi
amaçlayacaksınız. Mesleki konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını
göreceksiniz. İletişim konusunda oldukça
başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Haksızlıklar konusunda adaletli
davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. İyi niyetiniz yanlış anlaşılabilir dikkat etmelisiniz.

BOĞA
Aşırı disiplinli hareket etmenin yoruculuğunun farkındasınız ama bu dönem elinizde
olmadan aşırı bir çalışma eğilimindesiniz.
Yanınızda çalışan kişilerle aranızda tartışmalar çıkabilir. Dikkatli olun ve küçük nedenleri
gözünüzde büyütebilirsiniz. Bir çok kombinasyon çalışmaları birlikte yürütecek ve
daha hareketli olacaksınız. Yine bu dönemde el beceriniz artacak bir çok hobi çalışması içinde olacaksınız. Ailenizin bireyleri ile iş
birliği içinde iseniz, bu dönem istemediğiniz
sorunlar çıkacaktır. İşinizin dışında da güzel
şeylerin olabileceğini hatırlatan dostlarınıza
kulak vermenizde fayda var. Tarafsızlığınızı
kaybetmeden organize olabilirsiniz. Daha
doğru kararlar almak için kendini zorlayacaksın.

ASLAN
Hırslarınızı ve para harcama tutkunuzu dizginlemek zorundasınız. Kazançlarınız konusunda daha da atılımcı olmanızı sağlayacak.
Girişimde bulunduğunuz çalışmaların geri
dönüşümlerini hesaplarken, zihniniz çok
daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz. Konfor
duygularınızın ortaya çıkmasıyla harcamalarınızda aşırıya kaçacaksınız. Gereksiz alışverişlerden uzak kalmalısınız. Güven duygunuzun artması ile para kazanma konusunda
olanaklarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Hoşnut olmadığınız şartları değiştirecek
güce sahipsiniz. Hevesle aldığınız bir eşyayı
ertesi günü değiştirebilirsiniz. Etrafınızdaki
insanların sizin iyi niyetlerinizi kötüye kullanmalarına izin vermemelisiniz.

İKİZLER
Ani olayların sürprizlerine hazır olun. Zeki
ve duygusal güzel konuşmalarınızla dikkat
çekeceksiniz. Seçimlerinizi fikirlerinize uygun kişilerle yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizden küçük veya büyük bir partnerle
aşk yaşayabilirsiniz. Bu hafta yardımsever
bir kişilik yapısıyla karşılık beklemeden
vermekten hoşlandığınız için, çevreniz tarafından aranılan kişi olacaksınız.. Yoğun
duygular içinde olacaksınız. Becerikli, aktif
ve iş bitirici bir tutum içindesiniz.. Bilinçaltınız iyi çalışmasına rağmen; güzel konuşan
ve sizi etkilemeye çalışan kişilerle birlikte
olacaksınız. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve
zekasından da etkileneceksiniz.. Yine yakın
çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz.

BAŞAK
Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz.
Her ortam sizin için heyecan verici olacaktır.
Hiçbir konuyu kafanıza takmamalı ve günlük
ilişkilerden sakınmalısınız. Cinsel enerjinizin
yoğunlaştığı anlarda bazı beğendiğiniz kişilerin karşınıza çıkması kafanızı karıştırabilir. Çünkü girdiğiniz ortamlarda karşı cinsin
ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yine sosyal
yaşantınızda bozulan dostluklarınızı yeniden
düzeltme imkanı bulacak, derin bir çözülme
devresine gireceksiniz. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar
konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz ve bu şekilde devam etmelisiniz. Yeni iş
teklifleri alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla güzel bir performans sağlayacaksınız.

Yeni sosyal çevreler içinde, yeni arkadaşlıklar sizi bekliyor. Bu ilişkilerde tanışacağınız
kişilerle duygusal anlamda etkileşimler olabilir. Yaşça sizden büyük olan kişiler konusunda dikkatli olun. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka
dönüşeceği bir dönem olacak. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda
farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi
endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri
denemelisiniz. İlişkilerinizde yine de, baskın
bir portre çiziyorsunuz. Enerjinizle ilgili bir
sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar
güçlü ve performansınız oldukça yüksek.
Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat
çevrenize duvar örmeniz zor olabilir.

OĞLAK
İlişkilerinizde ilginç bir yaklaşım söz konusu.
Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen
göstereceksiniz. Özellikle size finans kapısını aralayacak dostlukları arzulayacaksınız.
Bazılarının sansasyonel ilişkileri olacak. Sizden yaşça büyük biriyle aşk yaşayacaksınız.
Plüton duygular konusunda sıkıntı verebilir.
Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.
Yakın dostlarınızın sözlerinden ve davranışlarından etkileneceksiniz. Suskun ve gizemli bir havaya girecek ve düşünceleriniz hiç
kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Bu
dönemde yanlış düşünceler içinde çevrenizi
yargılarken, eleştirici olabilirsiniz. Çevrenize
karşı dikkatli olmanızda fayda var.

AKREP
Bulunduğunuz ortamlarda kendinizden
emin tavırlar içindesiniz ve çevrenize hakim
durumdasınız. Israrcı tavrınız sizi olumsuz
gibi gösterse de, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde götüreceksiniz. Girdiğiniz
topluluklarda güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. İş yemekleri ve kariyerinizi destekleyici
toplantılarda bulunacaksınız. Buralarda karşılaşacağınız kişilere dikkat etmelisiniz. Daha
sonra birlikte çalışmanız için tekliflerde bulunacaklardır. Yaşlı ve gençlerin bir arada olduğu topluluklarda, her kesimden arkadaşlarınız olacaktır. Panellerin ve konferansların
olduğu kitleler sizi bekliyor. Konuşmacı veya
dinleyici olarak katılsanız da, yaşam kalitenizde belli bir yükselme görülecektir.

KOVA
Sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. En
azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal
anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler
içindesiniz. Bekarlar gidecekleri partilerde
etraflarını iyice izlesinler. Çünkü sosyal hayatları sayesinde birçok aşk fırsatı kapılarını
çalacak. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih
ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir ay olacak. Kafaca anlaştığınız
kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir
boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Birçoğunuz; arkadaş çevrelerinde, karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans
sergileyeceksiniz. Yeni kişilerle tanışmanız
mümkün.

YAY
Şimdiye kadar sorun olan maddi konularınızla ilgili çözüm yolunda yoğunlaşacak ve
istediğiniz sonucu elde edeceksiniz. Bu dönem oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak,
işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Amaçlarınızdan taviz
vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz
aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem
geçireceksiniz. Sizden yaşça büyük ve küçük
kişilerle paylaşım içinde olacaksınız. Güvenilir bir kişiliğe sahip olmanız nedeniyle; prestij kazanacak, arkadaş çevrenizde olumlu
katkılar sağlayacak kişilerle bir arada bulunacaksınız. Bu birliktelikler; iş yaşantınızda
önemli açılımlara da, neden olacaktır. Sizden
yaşça büyük kişilerle kuracağınız ortaklıklar
uzun vadeli potansiyele sahip olacaktır.

BALIK
Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh
halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize olan özgüveniniz sayesinde
çok işler başaracaksınız. Yenilik yapmayı
düşünmediğiniz anda, hazırlıksız bir şekilde
gelen teklifler karşısında kafanız karışacaktır.
Altından kalkamayacağınız konulardan uzak
kalmalısınız. Bu dönemde; kişisel araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız. Yaşantınızdaki
koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın
tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda
kalabilirsiniz. Yönetici ruhu taşıyan insanlar
size daha fazla güven verecek. Onlarla bir
çok iş fırsatı yakalayacaksınız.
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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 Nişantaş AVM
Kanyon AVM
İstanbul Cevahir AVM
Özdilek Park İstanbul AVM
Vialand AVM
Trump AVM
Brandium AVYM
İstinyePark AVM
Maltepe Park AVM
Marmara Park AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Buyaka AVM
Capacity AVYM
Torium AVM
Emaar Square Mall AVM
Zorlu Center
Mall of İstanbul
FACEBOOK
Tepe Nautilus 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
Nişantaş AVM
KentparkPark
AVM
Özdilek
İstanbul AVM
GordionAVM
AVM
Kanyon
Cepa AVM
Buyaka
AVM
Next Level
AVMAVM
Galleria
Ataköy
Taurus AVM
AVM
Trump
AtlantisAVM
AVM
Capitol
Nata Vega
Viaport
AsiaOutlet
Outlet
One Tower AVM
İstinyePark
Anatolium Ankara
ArmoniPark
OutletAVM
Center
PodiumAVM
Ankara AVM
Astoria
Arcadium
AVM
Akasya
AVM
Kzlay AVM
Sapphire
Çarş
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
Kzlay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Antares AVYM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center 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

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
AVMAVM
Next
Level
Forum Trabzon
Kentpark
AVM AVM
MarkAntalya
AVM
Nata
Vega Outlet
ForumAVM
Bornova AVM
Cepa
Antalya Migros
Armada
AVM AVM
ÖzdilekPark
Antalya AVM
Panora
AVYM
Özdilek Bursa
Gordion
AVM AVM
Point Bornova
Taurus
AVM AVM
KonyaOutlet
Kent Plaza AVYM
Acity
Deepo Outlet
Arcadium
AVMCenter
Primemall
365
AVM Gaziantep AVM
NovadaAnkara
Konya Outlet
AVM
Forum
Forum Çamlk
AVMAVM
Anatolium
Ankara
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

BEĞENİ

365.959
143.565
TAKİP
97.849
68.694
64.890
66.021
63.966
53.505
63.765
33.446
58.797
32.960
47.890
17.301
46.823
17.054
39.836
15.484
35.890
10.823
30.676
9.410
29.754
9.037
28.390
8.330
28.025
8.202
24.393
7.366
21.058
6.477
18.567
6.053
18.056
5.971
15.646
5.291
4.906
4.774

TAKİP

NO

381.842
359.181
253.763
251.580
213.093
208.732
134.591
116.438
107.340
103.453
102.809
97.792
96.733
94.927
91.483
91.142
87.372
86.688
85.905
84.691

DİĞER
INSTAGRAM

365.959
143.565
97.849
64.890
63.966
63.765
58.797
47.890
46.823
39.836
35.890
30.676
29.754
28.390
28.025
24.393
21.058
18.567
18.056
15.646

280.212
212.847
TAKİP
122.028
13.039
118.674
10.930
115.570
8.723
114.346
6.039
112.464
5.244
109.253
4.874
99.712
4.822
98.020
4.590
93.477
3.708
85.618
3.286
83.876
2.918
80.614
2.668
79.911
2.363
62.106
2.340
59.589
1.985
59.280
1.749
56.632
1.576
55.593
1.354
1.280
1.127

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
Kzlay AVM
Panora AVYM
365 AVM
Antares AVYM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center AVM

BEĞENİ
365.959
143.565
97.849
64.890
63.966
63.765
58.797
47.890
46.823
39.836
35.890
30.676
29.754
28.390
28.025
24.393
21.058
18.567
18.056
15.646

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
13.039
10.930
8.723
6.039
5.244
4.874
4.822
4.590
3.708
3.286
2.918
2.668
2.363
2.340
1.985
1.749
1.576
1.354
1.280
1.127

INSTAGRAM
NO

ANKARA

BEĞENİ

15
16
17
18
19
20

Capacity AVYM
Torium AVM
Emaar Square Mall AVM
Zorlu Center
Mall of İstanbul
Tepe Nautilus 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 Nişantaş
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
AVMCenter
ArmoniPark
Outlet
ÖzdilekPark
Astoria AVMAntalya AVM
Özdilek
Bursa AVM
Akasya AVM
Point
Bornova
Sapphire
Çarş AVM
Konya
Kent Plaza AVYM
Zorlu Center
Deepo
CanParkOutlet
AVYMCenter
Primemall
AVM
ArenaPark Gaziantep
AVYM
Novada
Konya AVM
Vialand AVM
Forum
Çamlk
Palladium
AVMAVM
Torium AVM
Kozzy AVM

BEĞENİ

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
MalatyaPark
AVM
Mall of İstanbul
ÖzdilekPark
Vialand AVMAntalya AVM
Gebze
Center AVM
City's Nişantaş
TerraCity
AVM
Kanyon AVM
Deepo
Outlet
Center
Kale Outlet
Center
Korupark
AVMMall AVM
Emaar Square
17
Burda AVMİstanbul
Watergarden
Espark
AVMAVM
İstinyePark
Antalya
CanParkMigros
AVYM AVM
Forum
Trump Mersin
AVM AVM
Forum Gaziantep
AVM
İstanbul AVYM
Palladium
Antakya AVM
Brandium AVYM
Outlet
Center
İzmit
Maltepe
Park AVM
Zafer
Plaza
AVM
Torium
AVM
Agora
İzmir
AVM
Marmara
Park
AVM
Sanko
Park
AVM AVM
İstanbul
Cevahir
Ceylan
GalleriaKaravil
AtaköyPark
AVMAVM
Marmara Forum AVM
Akasya AVM

TAKİP

NO

DİĞER

91.483
91.142
87.372
86.688
85.905
84.691

280.212
212.847
TAKİP
122.028
68.694
118.674
66.021
115.570
53.505
114.346
33.446
112.464
32.960
109.253
17.301
99.712
17.054
98.020
15.484
93.477
10.823
85.618
9.410
83.876
9.037
80.614
8.330
79.911
8.202
62.106
7.366
59.589
6.477
59.280
6.053
56.632
5.971
55.593
5.291
4.906
4.774

11.981
7.503
BEĞENİ
5.695
28.741
5.171
19.544
4.953
19.278
4.775
16.043
4.613
15.918
4.458
13.997
3.807
13.136
3.722
12.932
3.470
10.919
3.101
9.746
2.770
9.202
2.573
9.161
2.432
8.639
2.220
7.249
2.212
6.821
2.139
5.908
2.076
5.842
2.027
5.721
5.697
5.684

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

6.477
21.058
6.053
18.567
5.971
18.056
5.291
15.646
4.906
4.774

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Arcadium
AVMCenter
Deepo Outlet
365
AVM Gaziantep AVM
Primemall
Forum
NovadaAnkara
Konya Outlet
AVM
Anatolium
Ankara
Forum Çamlk
AVMAVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

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 Center
İstanbulAVM
Bilkent
Vialand
AVMAvenue
Tepe Prime
City's
Nişantaş
Next Level
AVMAVM
Kanyon
AVM
Kentpark AVM
Kale
Center
NataOutlet
Vega Outlet
Emaar
Square
Mall AVM
Cepa AVM
Watergarden
Armada AVM İstanbul
İstinyePark
AVM
Panora AVYM
CanPark
Gordion AVYM
AVM
Trump
Taurus AVM
AVM
Forum
İstanbul
AVYM
Acity Outlet
Brandium
AVYM
Arcadium AVM
Maltepe
Park
AVM
365 AVM
Torium
AVM Outlet
Forum Ankara
Marmara
AVMAVM
AnatoliumPark
Ankara
İstanbul
CevahirAVM
AVM
Podium Ankara
Galleria
Ataköy AVM
Gimart Outlet
Marmara Forum AVM
Akasya AVM
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
MalatyaPark
AVM
Gordion
AVMAntalya AVM
ÖzdilekPark
Acity
GebzeOutlet
Center
Antares
TerraCityAVYM
AVM
Atlantis
AVM Center
Deepo Outlet
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
Panora
AVYM İzmit
Outlet Center
Arcadium
Zafer PlazaAVM
AVM
Forum
Ankara
Outlet
Agora İzmir
AVM
Tepe
Avenue
SankoPrime
Park AVM
One
Tower
AVM
Ceylan
Karavil
Park 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

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
Panora AVYM
Arcadium AVM
Forum Ankara Outlet
Tepe Prime Avenue
One Tower AVM
Bilkent Center AVM
Anatolium Ankara AVM

13.039
BEĞENİ
10.930
28.741
8.723
19.544
6.039
19.278
5.244
16.043
4.874
15.918
4.822
13.997
4.590
13.136
3.708
12.932
3.286
10.919
2.918
9.746
2.668
9.202
2.363
9.161
2.340
8.639
1.985
7.249
1.749
6.821
1.576
5.908
1.354
5.842
1.280
5.721
1.127
5.697
5.684

BEĞENİ
40.011
13.431
11.850
9.802
9.517
8.725
8.611
7.259
6.811
6.405
6.173
4.902
4.674
4.234
4.125
3.399
3.051
2.898
1.637
1.462

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
Mall of Antalya AVM ‐ YENİ
17 Burda AVM
M1 Adana AVM
Forum Mersin AVM
Forum Gaziantep AVM
67 Burda AVM
Forum Bornova AVM
Espark AVM
Symbol AVM
14 Burda AVM
MalatyaPark AVM
Gebze Center
AHL Park AVM

1.985
59.589
1.749
59.280
1.576
56.632
1.354
55.593
1.280
1.127

TAKİP
11.981
BEĞENİ
7.503
40.011
5.695
13.431
5.171
11.850
4.953
9.802
4.775
9.517
4.613
8.725
4.458
8.611
3.807
7.259
3.722
6.811
3.470
6.405
3.101
6.173
2.770
4.902
2.573
4.674
2.432
4.234
2.220
4.125
2.212
3.399
2.139
3.051
2.076
2.898
2.027
1.637
1.462

BEĞENİ
35.135
31.430
21.623
17.944
16.115
16.039
15.612
11.844
11.336
11.316
10.960
9.464
9.432
9.072
8.431
7.830
7.120
6.707
6.423
6.406
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Bence AVM’ler bizim
Sevgili Berksan yepyeni single’ın “Aşka” nın
oluşum sürecini Mall&Motto okuyucularına
kısaca anlatabilir misiniz?
İnsanın biraz kendine dönmesi gerektiği,
aslında dert ettiğimiz her şeyin çok daha
ötesinde, çok daha değerli bir hayata sahip
olduğumuzun farkına varılmasını anlatmak
istiyorum bu şarkıda. Zaten paylaştığım
yazıda da önce kendimize yönelik bir aşka
yönelmemiz gerektiğini söylüyorum. Bu
şarkının önermesi budur.
Biraz da şarkının video klibinden
bahsedebilir misiniz? Bir de uğuru varmış
klibin.
Aşka şarkımızın klibini Hasip Arvas
yönetmenliğinde Bodrum’da çektik. Çok
keyifli 3 gün geçirdik. Ekibin enerjisi ile
beraber ortaya çok güzel bir iş çıktı. Bu güzel
işe Bodrum’da çok nadir görülen Akdeniz fok
balığı da eşlik etti ve Aşka’nın uğuru oldu.
Buradan sizin aracılığınız ile emeği geçen
herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
Berksan “Aşk”ı” nasıl yaşar?
Berksan aşkı yaşayamıyor. Bu soruya
vereceğim cevap bu. Berksan aşkı yaşamaya
çalışıyor, yaşayamıyor henüz. Hayatımda şu
anda kimse yok, eğer olursa aşkı sonuna
kadar yaşarım.
Sıradaki projeniz ne olacak?
Sırada yeni albüm var tabii ki, albüm gelecek.
Turaç’la beraber, tıpkı İki Cihan’da da olduğu
gibi no name seslere şans vermeye devam
edeceğiz.
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Berksan’ın bir günü nasıl geçer?
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Her gün başka geçiyor ve hayatımda belli
rutinler var tabii ki. Stüdyoya gitmek gibi
veya 3-4 yıldır bir markanın sahibinin orayla
ilgilenmek gibi rutinlerim var ama hayatımı
tek düze yaşamaktan hoşlanan birisi değilim.
Sürekli renklendirmek için elimden geleni
yapıyorum.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?
Gidiyor iseniz en çok tercih ettiğiniz avm
hangisi?
Alışveriş merkezlerine gidiyorum, en çok iki
alışveriş merkezine gittiğimi fark ettim bu soru
üzerine. Birisi İstinye Park, diğeri Akmerkez.

çözüm ortağımızdır
Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz”ınız nedir?
Ben biraz değişik giyinen bir adamım. O
yüzden benim olmazsa olmazım biraz farklı.
Eğer farklı değilse, çok sıradansa olmaz.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Çılgın, maceracı
Neyi asla giymezsiniz?
Etek.
Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?
Var, ben çok aksesuar kullanan birisiyim.
Bilekliklerim, zincirlerim yani baya ziynet
eşyalarıyla dolu bir dükkan gibi geziyorum.
Onlardan vazgeçemem. Birçok çeşitleri var
tabii ki, kıyafetlerime göre renklendiriyorum.
Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok hangi
renk ağırlıklı?
Siyah ağırlıklıdır aslında. Ama tabii ki onları
diğer renklerle kombin etmeyi seviyorum.
Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle
alışverişe çıkarsınız?
Alışveriş yapmayı çok severim. Menajerim
Demet Yalçınkılıç ile alışverişe çıkarım. Onsuz
da çıkamam zaten. Bu yaklaşık 9 yıldır böyle.
İndirimleri takip ediyor musunuz?

Bence AVM’ler bizim çözüm ortağımızdır, iyi
ki varlar.

Röportaj:
Burçin Sel
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Son olarak boşluğu doldurabilir misiniz?
Bence AVM’ler .............

berksan

İndirimleri takip etmiyorum ama indirimleri
çok seviyorum, en sevdiklerimden.
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BOTTAS SPIELBERG’DE F1’İN PATRONU OLDU
Bu sezonun Formula 1 unvan savaşının iki başlı
bir mücadele olacağı düşüncesi buraya kadarmış.
Yorumcular F1 tacı için başa oynayanlardan
bu sezonun düellosunun Lewis Hamilton ve
Ferrari’den Sebastian Vettel arasında geçeceğini
ilan etmişlerdi.
Fakat, Valtteri Bottas'ın Avusturya Grand
Prix’sindeki olağanüstü zaferi şu anda ikinci
sırada olan Lewis’e 15 puan daha yaklaşmasıyla
bu sezonun şampiyona savaşına yeni bir hayat
kattı.
Kartpostal güzelliğindeki Styrian Dağları’nın
karşısında düzenlenen yarışta, Valtteri’nin
Spielberg’de pol pozisyonundan damalı bayrağa
kadar sürüşü de aynı güzellikteydi. Aslına
bakılırsa, Fin sürücünün startı o kadar iyiydi ki,
yarış görevlileri hatalı bir çıkış olmadığından
emin olmak için ikinci kez incelemek zorunda
kaldılar.
Çıkış hatalı değildi ve etkileyici kaçışı onu
Formula 1 kariyerinde ikinci zaferi için
rayına oturttu. Önceki gün ikinci bitiren
Vettel’in önünde pol pozisyonunda sıralamayı
değiştirdikten sonra bunu tümüyle hak etmişti.
Valtteri şöyle konuştu: “Mercedes-AMG Petronas
Motorsport Takımı’na imza attığım günden beri
hedef olarak şampiyonayı kazanmaktan başka ne
koyabilirdim ki! Hedef her zaman buydu. Bunun
hakkında fazla böbürlenmek istemiyorum çünkü
daha yolun başlarında sayılırız ve daha sezonun
yarısından fazlası ve alınacak bir dolu puan var.
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“Her yarışta kendimi çok daha fazla
geliştiriyorum ve her an gerçekten daha da
iyiye gittiğimi hissediyorum. Önümüzde
kesinlikle şampiyona mücadelesiyle geçecek
uzun bir yıl var. Unvanı kazanmak için her yarış
haftasında elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve
alabileceğiniz bütün puanları almalısınız.”
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Valtteri’nin etkileyici startı Vettel’i şaşırtmasına
rağmen, 27 yaşındaki Finli bu rekor düzeyindeki
kaçışının hiç şüphesiz kurallara uygun
olduğunun farkındaydı. Valtteri şunları ekledi:
“Çıkışımla ilgili hiç şüphem yoktu, tümüyle
uygun olduğundan emindim. Bu güne kadar
yaptığım en iyi çıkış olduğunu da biliyordum.
Pek çok kez çıkış pratiği ve reaksiyon pratiği
yapıyoruz ve pratik yaptıkça eskisinden çok
daha iyi yapabiliyorsunuz ama bu gerçekten
mükemmel bir çıkıştı. Işıkların sönmeye yakın
olduğunu düşündüğünüzde gözünüzü dört
açmalısınız ve her şey ortak bir noktada buluştu.”
Bu arada, Lewis gridde sekizinci sıradan
dördüncü sıraya gelmek için mücadele
veriyordu. Britanyalı sürücü son iki turda Red

Bull’dan Daniel Ricciardo ile heyecan verici
bir kapışmanın keyfini yaşadı fakat şampiyona
puanlarına gelen hasar sınırlaması ile mutlu oldu.
Lewis şunları söyledi: “Valtteri dün ve bugün
harika bir iş başardı ve kazanmayı sonuna
kadar haketti, ama benim için de gerçekten
iyi bir yarıştı. Hissettiğim ilk şey, daha agresif
olabilseydim Daniel’in önünde olabileceğimdi

ama şimdi geriye doğru baktığımda daha iyisini
yapmış olabileceğimi pek sanmıyorum.
Yarış verilerine baktığım zaman gerçekten de
en hızlının ben olduğumu gördüm ve en güçlü
yarışımı çıkartmıştım. Yani olumlu noktalar
çoğunlukta ve puanların bunu yansıttığını
düşünmüyorum.”
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