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Eylül romantizmine hazır mısın?
Sosyal medyada dökülen yaprakların fotoğraflarına peki?
Bütün bir alışveriş merkezine yapay sararmış yapraklarla donatmaya
ne dersin? Neden mi? Ağaçlık yeşil alanlar o kadar az ki belki de
yeni jenerasyona bu anı yaşatmak istersin. Mevsim geçişleri öyle
keskin ve karışık ki fikirler bir anda çöp olabiliyor. Mesela bir açık
hava konseri vermek istiyorsun ama ne yazık ki hava şartları öyle bir
şekilde değişiyor ki bitti gitti etkinlik masada işte!
Moralinizi bozmak için söylemiyorum bunları…
Fikir çok ama uygulamada bir gariplik var.
Bulunduğumuz yerleri özellikle lokasyonları hesaplayamıyoruz.
İyi şeyler hiç istemediğimiz şekilde kötü hale geliyor.
Şimdi tekrar soruyorum; Sonbahar romantizmine hazır mısın?
Biliyorum değilsin…
Yaz planları uymadı.
Tatile gidemeyen var.
Okul göz açıp kapayıncaya kadar çabuk açıldı.
İşler tam düzeldi derken; öyle böyle oldu.
Aşkla yaptığınız işler nefrete dönmemesi dileğiyle…
Mall&Motto yeni sayımızda sektörün yine her noktasından
haberlerimiz, özel dosya konularımız, röportajlarımız, etkinlikler ile
karşınızdayız.
İyi okumalar,

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.

/CapacityAVM

Ataköy 1. Kısım Mahallesi Fișekhane Caddesi No: 7 34158 Bakırköy / İSTANBUL / 444 9 272 / www.capacity.com.tr

İçİndekİler
6

Bülent GÜRCAN
Teknosa Genel Müdürü

Teknosa, hem kârını hem cirosunu büyüttü.

34

Sinem CANTÜRK
KPMG Pazarlama ve İş Geliştirme Lideri

Y ve Z kuşağı perakendeyi sarsıyor.

56

Cenk HAYIRLIOĞLU
Vialand ve Venezia Projeleri Gn. Md.

Gürsoy Grup’un misyonu her yaptığı projede
ticari kaygıdan öte Türkiye’ye değer katmaktır.

92

ASTROLOJİ
Filiz Özkol
Astrolog

İş dünyası burç yorumları.

8

Osman ARSLAN
Halkbank Genel Müdürü

Halkbank’tan yılın ilk yarısında ekonomiye 231
milyar TL kredi desteği.

36

Esra POLAT
KA Danışmanlık Kurucusu

Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ise en büyük üstü
açılabilen alışveriş merkezi.

59

Engin YILDIRIM

PerAVM Kiralama ve Yönetim
Danışmanlık Genel Müdürü

5 Duyunun tüketici üzerindeki etkisi.

94

SOSYAL MEDYA
Sosyal Medya Ligi
İlk 20

AVM’lerin sosyal medya verileri.

14

Gül Gürer ALİMGİL
SMG Yönetim Kurulu Başkanı

SMG kendi müziğini üretiyor.

42

Deniz BOZAN
Tepe Emlak Yatırım / Varlık Yönetimi Direktörü

Yenilikçi, yaratıcı ve keyifli mekânlarla yaşama
değer katıyoruz.

61

Bahar ÖZÜRÜN
Global Restoran Yatırımları AŞ. Gn. Md.

Döneri dünya markası yapacağız.

98

Burçin SEL
Yılmaz TANER ile röportaj

AVM’ler konfor ve güvenlik açısından önemli ve
kaliteli yerler.

MALl&MOTTO / Haberler

TeknoSA hem karını hem cirosunu büyüttü!
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider markası TeknoSA, ilk çeyrekteki başarılı sonuçlarını yılın ikinci
çeyreğinde de sürdürdü ve kar açıkladı. TeknoSA, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 842 milyon TL ciro, 8
milyon TL kar elde etti.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye
teknoloji perakendeciliğinin lider markası
TeknoSA, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 842
milyon TL’lik ciroya ulaşırken, 8 milyon TL de
kar elde etti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na
(KAP) ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan
TeknoSA, geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre aynı mağazalarda %14,3’lük büyüme
sağlayarak 2017’deki başarılı finansal sonuçlarını
devam ettirdi. Online kanalı teknosa.com’da
performansını artıran Şirket, geçen yılın ikinci
çeyreğine göre %25’e yakın büyüme kaydetti.
TeknoSA, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi
Öncesi Kar) rakamlarında da ilk çeyreğe göre 1
puanlık artış sağlayarak %4’den %5’e çıkardı.
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2017 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel
sonuçlarını değerlendiren TeknoSA Genel
Müdürü Bülent Gürcan, “Perakende sektörü
için genelde durgun geçen ilk 3 ay içinde
yükselen bir grafik, başarılı ve pozitif finansal
sonuçlar açıklamıştık. İkinci çeyrek içerisinde
özel günlerin yarattığı hareketlilik ve farklılaşan
hizmetlerimizle aynı mağaza satışlarında
hedeflediğimiz artışı yakaladık ve karlılığımızı
katladık. Öncülük ettiğimiz çoklu kanal
modelinde derinleşmeye devam ediyoruz. İlk
yarı toplam ciromuz 1 milyar 531 milyon TL
olarak gerçekleşti. Karlılık ise 9 milyon TL’ye
ulaştı. Hedefimiz, yılın diğer yarısında sektörün
üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı
sürdürmek.” dedi.
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Halkbank’tan yılın ilk yarısında ekonomiye
231 milyar TL kredi desteği
Halkbank 2016 yılının ikinci çeyrek dönemine
göre toplam kredilerini %12,2 artırarak 231
milyar 276 milyon TL'ye taşıdı. Halkbank'ın
KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu ticari
kredileri ise 2016 yıl sonuna göre %14 artış
göstererek 144 milyar 178 milyon TL’ye
yükseldi. 2016 yılsonuna kıyasla %14,7 oranında
artırdığı toplam mevduatını 172 milyar
287 milyon TL’ye yükselten Banka, bilanço
büyüklüğünü de 2016 yılsonuna göre %14,4
oranında artırarak 264 milyar 808 milyon TL’ye
taşıdı. İstikrar ortamının ekonomik göstergelere
olumlu etkilerinin gözlendiği 2017 ikinci
çeyreğinde de Halkbank, Türkiye ekonomisine
verdiği destekleri ara vermeden sürdürdü.
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Türkiye ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde
yakalanan %5’lik büyümenin ardından olumlu
göstergelerin sürdüğü yılın ikinci çeyreğinde
Türk varlıklarına olan ilgi, Borsa İstanbul’u
başlıca dünya borsaları arasında en çok
kazandıranlar sıralamasında zirveye taşırken,
ülke ekonomisinde finansal değerlenmenin
başaktörlerinden biri de Halkbank oldu. Esnaf
ve sanatkâr ile küçük ve orta ölçekli işletmeler
başta olmak üzere, farklı segmentlerdeki tüm
müşterilerine verdiği desteklerle ekonomik
büyümeye katkı sağlamayı sürdüren
Halkbank, ikinci çeyrek sonu itibarıyla bilanço
büyüklüğünü 2016 yılsonuna göre %14,4
artışla 264 milyar 808 milyon TL’ye taşıdı.
Özkaynaklarını 2016 yılsonuna göre %11,7
oranında yükselten banka, geçtiğimiz yılın aynı
döneminde 1 milyar 566 milyon TL olarak
gerçekleşen net kârını 2 milyar 228 milyon
TL’ye taşıdığını açıkladı.
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Referandum sonrasında artan güven ortamının
ve ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmenin
ülkemize olan ilgiyi artırdığını vurgulayan
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,
Türkiye’nin uluslararası ölçekte sahip olduğu
olumlu yatırım algısının devam edeceğini
belirterek şunları ekledi:
“İlk yarısını geride bıraktığımız 2017 yılında
makro göstergeler Türkiye ekonomisi lehine bir
hareketliliği işaret ediyor. İmalat sanayindeki
üretim artışı, yılın ikinci yarısına pozitif bir
başlangıç yapmamızı sağlarken, güçlü bir
canlanmanın yaşandığı ihracat rakamlarımız
da yükselişini sürdürüyor. Türkiye ekonomisi
güçlü altyapısı ve istikrarlı yönetim anlayışıyla,
bugüne kadar hiçbir süreçte sarsılmadı. Küresel
gündemin en yoğun olduğu dönemlerde dahi,
bölgesel bir oyuncu olarak güçlü bir profil çizdi
ve iyi bir rol model oldu.”
2017 yılı ile birlikte hayata geçen yapısal

Osman Arslan
Halkbank Genel Müdürü
reformlar ve ekonomik hamlelerin Banka’nın
başarı grafiğini oldukça yükselttiğine dikkat
çeken Arslan şunları söyledi:
“Halkbank olarak bu süreçte, gayrinakdi
kredileri de içeren toplam kredilerimizi
%12,2 oranında artırarak; Üreten Türkiye’ye
231 milyar 276 milyon TL finansman desteği
sağladık. Kredilerimizi büyütürken, aktif
kalitemizi de korumayı başardık. 79 yıldır
olduğu gibi, en çok çalışan, reel sektöre en çok
destek veren kurumlardan biri yine Halkbank
oldu.”
“KOBİ’ler büyüdükçe Türkiye büyüyor”
İkinci çeyrek dönemi sonunda KOBİ
kredilerinin de dâhil olduğu toplam ticari
kredileri 144 milyar 178 milyon TL’ye yükselen
Halkbank, Türkiye’de KOBİ bankacılığı
denildiği zaman ilk akla gelen kurum olmaya
devam ediyor. Sene başında belirlenen büyüme
hedeflerinden daha güçlü bir performans
gösterdiklerini ve yılın ikinci yarısı için bütçe
çalışmalarını KOBİ'lere daha fazla destek olmak
üzere yeniden düzenlediklerini belirten Arslan

şunları söyledi:
“Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinde
anahtar rol KOBİ’lerin. Bu bilinçle KOBİ
Bankacılığında asla hız kesmedik, 2002 yılı ve
Haziran 2017 tarihleri arasında 1,5 milyonu
aşan esnaf ve sanatkâra 67,5 Milyar TL
hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Esnaf
ve sanatkârlara sağladığımız desteği sürekli
artırmaya ve onların ihtiyaçları doğrultusunda
çalışmaya devam ediyoruz.”
Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı alanında
gelecek vizyonuna değinen Arslan,
önceliklerinin reel sektörü destekleyerek
KOBİ ve esnafa ağırlık vermek olduğunu
belirterek, “Bizim tüm çabamız ekonomiye
değer, ülkemize güç katan yatırımcıları
teşvik ederek sanayimizi güçlendirebilmek
ve Türkiye’yi geleceğe taşıyabilmektir. Bunun
için reel sektöre sunduğumuz finansman
imkanlarını çeşitlendirerek, desteğimizi
artırmayı amaçlıyoruz. Esnaf ve KOBİ’lerin
büyüme hızı ve yeni yatırım isteğine uygun
olarak kredi finansmanına erişim imkanlarını
kolaylaştırmak ve kredi maliyetlerini düşürmek
için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Türkiye’nin İlk Meyve Suyu Markası Meysu
Dünyaya İçecek İhraç Ediyor
Türkiye’de meyve suyuna adını veren Meysu, nesilden nesile aktardığı lezzetleri Kayseri’deki üretim
üssünden 5 kıtada 60 ülkeye ihraç ederek, global bir içecek markası olma yolunda hızla ilerliyor.
Ürün çeşitliliği ve ihracatla özellikle son iki yılda büyümesini sürdüren Meysu, Kayseri fabrikasında bir
değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda fabrika ve yatırımları hakkında bilgi veren Meysu Genel
Müdürü Osman Güldüoğlu, 2018’de Çin’e ofis açma planları olduğunu belirtti.
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Meysu Genel Müdürü Osman Güldüoğlu
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Türkiye’nin ilk meyve suyu markası Meysu;
köklü geçmişi, ürün çeşitliliği, üretime
ve inovasyona yaptığı yatırımın yanı sıra
ihracatla da büyümeye devam ediyor.
Nesilden nesile büyük bir özenle aktardığı
lezzeti, yenilikçi ve modern yaklaşımıyla
sadece Türkiye’ye değil, 5 kıtada 60 ülkeye
sunan Meysu, ürün çeşitliliği ile de sadece
meyve suyu değil, bir içecek markası olma
hedefiyle çalışmalarına büyük bir hızla devam
ediyor.
Meysu ürün çeşitliliği ve ihracatla büyüyor
En çok Malezya, Çin, Irak, AB ülkeleri ve
Panama’ya ihracat yapan Meysu, içecek
sektöründe yeni pazarların artmasıyla
üretim kapasitesini 2017 yılı sonunda %40
oranında artırmaya odaklandı. Meysu en
çok Malezya’ya nar ekşisi, Çin’e meyve suyu
ve nektar, Irak’a ise gazlı içecek ihraç ediyor.
Özellikle Çin’de %100 meyve suyu ürünleriyle
oldukça tercih edilen marka, 2018 yılında
Çin’de bir ofis açarak bu ülkedeki varlığını ve
yapısını genişletmeyi hedefliyor.

Meysu’nun son yıllarda yaptığı atılımla pazar
payını ve karlılığını artırdığını söyleyen
Meysu Genel Müdürü Osman Güldüoğlu,
kurumsallaşmaya verdikleri önem ve yenilikçi
vizyonlarıyla büyümeyi sürdüreceklerini
belirtiyor;
“1969’dan bu yana ülkemizde meyve suyuna
adını veren bir marka olarak, her geçen yıl
sektörümüzde lider olma yolunda hızlı adımlar
atıyoruz. Her yıl ortalama %25 oranında büyüme
gerçekleştiriyoruz. Son dört yılda ise neredeyse
iki kat büyüdük.
2017 yılının ilk altı ayındaki büyüme oranımız
%22. Yılsonunda ciromuzu minimum %20
oranında artırmayı planlıyoruz. Beş kıtada 60
ülkeye içecek ihraç ediyoruz, 2018’de bu rakamı
70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hedef pazarlarımız
arasında ise Orta Doğu ve Asya bulunuyor.
Zengin ürün çeşitliliğimize ek olarak,
tüm dünyadan tüketicilerimize yeni tatlar
deneyimleme imkanı sunabilmek için Ar-Ge
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Çocukluğumuzun meyve suyu olan Meysu artık
modern üretim tesislerinde kaliteli, sağlıklı,
yenilikçi ürünler üreten, ulusal ve uluslararası
platformda güvenilir bir şirket olma yolunda
hızla ilerleyen bir içecek markası haline geldi.
2018 yılında üretim kapasitemizi artırarak başta
Çin olmak üzere farklı ülkelerde ofis açarak
dağıtım ağımızı genişleteceğiz.
Kayseri’de yılda 120 bin ton içecek üretiliyor
Meysu, Kayseri’deki 36 bin metrekarelik
fabrikasında Meysu markası altında %100
meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek,
soğuk çay, gazlı içecek, şerbetler ve süt üretimi
yapıyor. 2016 yılında yaklaşık 120 bin ton içecek
üreten Meysu, ham maddelerini de Kayseri ve
civar illerden temin ediyor. Meyve sularında
hiçbir katkı maddesi kullanmayan Meysu,
kullandığı meyvelerini düzenli olarak 650
parametrede pestisit kontrolünden geçiriyor.
300 kişinin çalıştığı fabrika ayrıca tüm dünyada
geçerli olan ISO 9001, ISO 22000, BRC kalite
ve gıda güvenliği yönetim sistemleri ve Helal
sertifikalarına sahip.
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Stevıe Awards'dan Palladıum Ataşehir'e Ödül
JLL Türkiye tarafından yönetilen Anadolu Yakası'nın en gözde alışveriş merkezi Palladium Ataşehir, 2017
Stevie Awards platformundan ‘Kapadokya Esintisi' projesi ve, 'Trickbox' projesiyle ödüllerin sahibi oldu!
Anadolu Yakası’nın en gözde alışveriş merkezi
Palladium Ataşehir, gerçekleştirdiği 2 proje ile,
2017 Stevie Awards platformundan 1'i bronz
diğeri gold olmak üzere 2 ödül birden aldı.
CAPPADOX Festivali ile aynı dönem
gerçekleştirilen 'Palladium’da Kapadokya Esintisi'
etkinliğinde, alışveriş merkezinin atriumları
sıcak hava balonları ile süslendi, yöreye ait
atölye çalışmaları da etkinliğin içinde yer
alarak AVM ziyaretçilerine Kapadokya ruhu
yaşatıldı. 'Düşünce Gücüyle Uçur' adlı dikkat
çekici yarışma ile farklı ve eğlenceli bir deneyim
sunmanın yanısıra yarışmada dereceye giren
ziyaretçilere CAPPADOX festivalinde harika bir
tatil yapma imkanı sundu. Palladium bu etkinliği
ile, 2017 Stevie Awards'ın Best Brand Experience
Event kategorisinde 1 bronz ödüle layık görüldü.
Dünya şaka gününe özel 1-2-3 nisanda alışveriş
merkezinin içerisine yerleştirilen dev kutu
içindeki ekrana, etraftan gelecek tüm dikkat
dağıtıcı öğeye rağmen 'gözünü kırpmadan en
uzun süre bakmak' üzerine kurulu eğlenceli
bir yarışma olan 'Trickbox' etkinliği ile de
aynı platformun brand experience of the year
– consumer kategorisinde 1 gold ödül alan
Palladium Ataşehir, farkını bir kez daha ortaya
koydu.
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Palladium Ataşehir, geçen sene gerçekleştirdiği
Trickbox ve Palladium'da Kapadokya Esintisi
etkinlikleri ile, Hermes Creative Awards 2017'de,
3'ü Gold, 3'ü Platinum olmak üzere toplam 6
ödül birden almıştı.
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SMG’den perakende sektörüne özel müzikler
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alan SMG, müzik, anons ve reklam başta olmak üzere
geliştirdiği çözümler ile 8.500 noktada hizmet verdiği müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Yaklaşık bir yıldır kendi
müzik kataloğu üzerinde çalışmalarına devam eden SMG, tüm hakları kendisine ait, müzik meslek birliklerine kayıtlı
olmayan, tamamen yasal ve ekonomik bir çözüm sunuyor. SMG Kataloğu için, müzik departmanında yer alan DJ
ve müzisyenler tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor.
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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, perakende sektörü için özel
çalışmalar gerçekleştiriyor. Araştırmalara göre,
müşterilerin %90’ınının müzik çalan mağazaları
tercih ettiğini söyleyen SMG Yönetim Kurulu
Başkanı Gül Gürer Alimgil, “Popüler şarkılar ve
yurt dışından doğrudan lisanslama metoduyla
aldığımız müzik kataloglarından sonra, üçüncü
bir seçenek olarak kendi müziklerimizi üretmeye
başladık. Müşterilerimize, kurumsal kimliklerine
ve hedef kitlelerine en uygun müzikleri, telifli ve
ekonomik olarak sunuyoruz. Müziklerimizin yanı
bilgisayarından veya SMG music-box üzerinden
sıra, satışları artırmada en etkili yolların başında
depola-çal yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Müzik
gelen anons çalışmalarımızla da perakende
listeleri SMG DJ’leri tarafından müşteriye özel
sektörüne önemli bir katkı sağlıyoruz” diyor.
olarak hazırlanıp, farklı saatlere göre planlanıyor.
Açılış - kapanış anonsları, kampanya veya
SMG kendi müziklerini üretiyor!
reklam spotları istenilen sıklıkta ya da belirli
Müzik departmanında DJ ve müzisyenlerin
bir saatte çalacak şekilde yayına eklenebiliyor.
yer aldığı SMG, kendi müziklerini üreterek
İnternet üzerinden sürekli akış yani streaming
markaların beğenisine sunuyor. Şarkı
metoduyla yayın yapılmadığı için, internet
sözleri yazılıyor, müzikler besteleniyor, tüm
sadece ilk yüklemede ve güncellemeler sırasında
enstrümanlar canlı olarak SMG’ye ait stüdyoda
kullanılıyor. Bu sayede yayın internet kotalarını
çalınıyor ve kadın - erkek vokaller tarafından
harcamıyor, kasa işlemlerini yavaşlatmıyor ve
şarkılar seslendiriliyor. Bu içeriklerin tüm
günlük iş akışına engel olmuyor. Windows, iMac
haklarına sahip olan SMG, artık kendi müzik
ve Linux gibi her türlü işletim sisteminde çalışan
kataloğundan müşterilerine seçenekli ve
program, müşterilerin anlık isteklerini de, yine
ekonomik bir çözüm sunuyor.
uzaktan erişimle gerçekleştirme imkanı sağlıyor.
Popüler şarkılardan niş türlere…
Perakende sektöründe satışlar anonsla artıyor
“Firmanız bir film olsa soundtrack’iniz nasıl
SMG müzik yayınlarının yanı sıra, satışları
olurdu?” mottosuyla işletmelerin marka imajını
artırmada en etkili yöntemlerin başında
ve ruhunu en iyi yansıtan müzik listeleri
hazırlayan SMG, popüler müziklerden niş türlere gelen anons hizmetini de veriyor. Markaların
kampanya ve etkinliklerini doğrudan
uzanan geniş bir seçki sunuyor. Örneğin Oscar
Ödülleri döneminde, adaylar ve kazanan şarkılar, iletebileceği, ürünler hakkında bilgilendirme
yapabileceği anonslar, SMG’nin profesyonel
Sevgililer Günü’nde yılın aşk şarkıları, yaz
seslendirme sanatçılarından oluşan ekibi
döneminde ise yıla damgasını vuran en popüler
tarafından hazırlanıyor. Anonslar, markanın
şarkılar ile işletmeler müşterilerine keyifli bir
istediği noktada, sıklıkta ve tarihte yayına
ortam sunuyor. SMG tüm müzikleri, meslek
alınıyor. Birden çok lokasyonu bulunan markalar
birlikleriyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda
için, her mağazaya ayrı anons yapılabiliyor.
yasal olarak sağlıyor ve müşterilerine ücretsiz
Örneğin, okul alışverişinin yapıldığı eylül ayı
olarak hukuki destek veriyor.
boyunca her yarım saatte bir kampanya anonsu
yapılabiliyor. Bir mağazada kampanyası yapılan
Müzikler internet kotası harcamıyor!
ürün tükendiyse anons yayından kaldırılıyor
SMG, lisansı kendisine ait dijital yazılımı
ancak diğer mağazalarda devam ediyor.
sayesinde, yayınları, müşterilerinin kendi

Gül Gürer Alimgil
SMG Yönetim Kurulu Başkanı
SMG’nin yeni projeleri Teknokent’te hayata
geçiriliyor
Türkiye’de kendi geliştirdiği yazılım ile dijital
müzik yayını yapan tek şirket olan SMG, yeni
projelerini İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştiriyor.
SMG Player Version 8 projesiyle İTÜ ARI
Teknokent’e başvuran şirket, 100 üzerinden 98,76
alarak en yüksek puanla girmeye hak kazandı.
Teknik ve AR - Ge departmanları Teknokent’e
taşınıp çalışmalarına başladı. SMG’nin diğer
birimleri ise, Beşiktaş’ta yer alan ofiste hizmet
vermeye devam ediyor. SMG Teknokent’te,
harmonik benzerlik, üçüncü parti entegrasyonu,
SaaS (Software as a Service) ve kendi müziklerini
üretme projelerini geliştirmek üzere çalışmalarını
sürdürüyor.
Saniyeler içinde anons teknolojisi: Push audio
SMG’nin son yeniliklerinden biri de push audio.
Mağaza içi anonstan farklı olan bu sistemde,
SMG’nin hizmet verdiği markalar, herhangi bir
mağaza ya da şubelerinde yangın, hırsızlık gibi
bir durumla karşılaştıklarında, hiçbir ekstra
cihaza ihtiyaç duymadan, yalnızca internet
bağlantısıyla bulundukları noktadan olayın
yaşandığı yere tek tuşla saniyeler içinde anons
yapabiliyor. Acil durumların yanı sıra, şirket
yetkilileri tüm mağazalardaki ya da yalnızca
belirli noktalardaki personeline seslenebiliyor,
bilgilendirme, motivasyon konuşması ya da
kutlama yapabiliyor.
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adıdas Orıgınals İstinyePark’ta Açıldı
‘Şehri ele geçirme’’ stratejisi kapsamında Originals markasıyla mağazalaşmaya devam eden adidas,
İstanbul’daki üçüncü adidas Originals mağazasını İstinyePark’ta açtı. Adidas Originals İstinyePark,
adidas’ın sokak stilini yansıtan, ikonik tasarımlarının da aralarında bulunduğu günlük yaşam modellerine
ev sahipliği yapıyor.

Moda tarihine damga vuran adidas tasarımlarını,
ikonik özelliklerini koruyarak bugüne taşıyan
ve de geleceğe yön veren yeni tasarımlarla trend
öncüsü olan adidas Originals, şehre yayılmaya
devam ediyor.
adidas’ın mirasını ve felsefesini bugüne taşıyan
adidas Originals, Palladium ve Nişantaşı
mağazasından sonra İstanbul’u ele geçirme
stratejisi (Key City Attack) kapsamında, Demsa
Group işbirliğiyle İstinyePark’ta da konumlanıyor.
Ağustosta kapılarını açan ve toplam 85 metrekare
alana yayılan adidas Originals İstinyePark, ikonik
markanın tüm koleksiyonları ile günlük yaşam
stilinin ruhunu yansıtarak farklı bir deneyim
sunmayı hedefliyor. Perakende dünyasının
önemli global markalarından biri olan adidas’ın
Originals markasıyla yapacağı yatırımlara
devam edeceklerini söyleyen adidas Kıdemli
Pazarlama Direktörü Birim Gönülşen Özyürekli,
“İstinyePark bizim için önemli bir lokasyon,
modayla ve tasarım dünyasıyla iç içe olacağımız
bir satış noktası daha kazanıyoruz. Mağazada
adidas Originals ürün gamında olan birçok
model, renk çeşitliliğiyle yer alacak. “ dedi.
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Originals, adidas’ın sokağı keşfettiği, geçmişten
ilham aldığı ve gelecek dönem stratejileri
arasında büyük öneme sahip olan bir marka ve
mirasından dolayı da ayrıca kıymetli. adidas
Originals mağazalarının önümüzdeki ilkbahara
kadar 10 adede ulaşmasını hedefliyoruz”
diyor. Genel ciro bazında da adidas Originals
modellerinin önemine değinen Özyürekli,
“adidas Originals’ın ciro üzerindeki önemi
ve başarısı yadsınamaz. NMD gibi adidas
Originals’ın önemli modellerinde %70 raf çıkışı
gerçekleşiyor” diyor.
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ŞEHİR SANA İLHAM VERSİN!
adidas Originals Nişantaşı, adidas’ın geçtiğimiz
sene hayata geçirdiği ve şehrin ruhuna uyum
sağlayıp ona ilham vererek şehri ele geçirdiği
“Key City Attack” stratejisinin en önemli
parçası. İstanbul, her daim yaşayan, moda ve
sanat alanında öncü bir şehir olması nedeniyle,
geçtiğimiz sene, global düzeyde “Key City”
projesine dahil edilen 18 şehirden biri oldu.
adidas Originals şehir mağazaları ile de adidas,
İstanbul’u sahipleniyor ve harekete geçiriyor.

Birim Gönülşen Özyürekli
Pazarlama Direktörü

v
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212 AVM ‘DE ASTROLOJİ SOHBETLERİ DEVAM ETTİ

Birçok yerli ve yabancı markanın outlet
mağazasına ev sahipliği yapmaya devam eden
İstanbul 212 Power Outlet, sektörün gücünü aynı
çatı altında tüketiciye ulaştırırken Türkiye’ye yeni
gelmek isteyen yabancı markalar içinde cazibe
merkezi olmaya devam ediyor.
İlk power outlet olma özelliğinin yanında Atatürk
Havalimanına yakın konumu ve 3500 araçlık
ücretsiz açık ve kapalı otopark hizmeti vermekte
olan 212 AVM, alışveriş ve eğlence potansiyelini
sürekli geliştirirken düzenlediği kampanya ve
etkinliklerle de bölgenin nabzını tutmaya devam
ediyor.
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5-12-19 ve 26 Ağustos tarihlerinde Farkındalık
Stüdyosu tarafından ünlü astrolog Filiz Özkol
ile gerçekleşen ‘’Astroloji Sohbetleri’’ etkinlikleri
yoğun ilgi gördü. 100 TL ve üzeri alışverişlerde
kişiye özel burç haritaları çıkarılarak yapılan
yorumlar büyük beğeni topladı.
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CAPACITY’DE AĞUSTOS ÇOCUKLARLA RENKLİ GEÇTİ

Ağustos ayında da çocukların adresi Capacity
oldu. Düzenlediği sanatsal ve kültürel
etkinliklerin yanında sıcak tatil günlerinde
çocuklara özel eğitici ve öğretici etkinliklerle
ailelerin de tercihi Capacity oldu.
Sünger Baskı Atölyesi’in de el becerilerini
geliştirirken, arkadaşlarına sticker’lı hediye
kartları hazırladılar. Sticker’lı neşeli saksılar
hazırlayıp mevsim çiçeklerini öğrenip, ektiler.
Tuval boyama ve maket çiftlik evi yapımında da
oldukça eğlenerek öğrendiler.
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Capacity, bölgede ilk olma özelliği taşıyan
markaları ve kusursuz marka karmasını
bünyesinde bulundurması nedeniyle Bakırköy
ve çevre semtlerden gelen misafirlerinin adeta
buluşma noktası konumunda. Bakırköy’ün tam
kalbinde hizmet veren Capacity’de yer alan
popüler zincir restoran ve kafelerin gece 02:00’a
kadar açık olması da merkeze ilgiyi artırıyor.

24
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Pegasus Hava Yolları KIdzMondo’da
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Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan,
mimarisiyle gerçek dünyanın küçültülmüş
halini yansıtan çocukların eğlence&öğrence
şehri KidzMondo, yaz mevsimine yeniliklerle
başladı. Çocukların tüm gün kaliteli vakit
geçirebilecekleri ve eğlenirken öğrenecekleri
Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo’da
Pegasus Hava Yolları da yerini aldı.

26

Gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği
havaalanında çocuklar; Pegasus üniformaları
giyerek birer havayolu çalışanı oluyor. Pilot
olup uçak kullanmayı ya da kabin görevlisi olup
yolculara servis sunmayı deneyimleyen çocuklar,
havacılık sektörünü daha yakından tanıyor ve
gökyüzünün tadını çıkarıyor.
Gerçek bir şehrin çocuk boyutlarındaki hali
olan KidzMondo’nun 4 bin m2’lik alanı üzerinde
havalimanına ek olarak astronomi birimi,
dedektif birimi, dondurma fabrikası, modaevi,
itfaiye istasyonu, süpermarket, banka gibi 40'tan
fazla meslek ünitesi ve 53’den fazla rol bulunuyor.
Çocuklar pilot olup uçak kullanıyor, doktor
olup hasta tedavi ediyor, itfaiyeci olup yangın
söndürüyor, dedektif olup gizli dosyaları çözüyor
ve astronot olup Mars’a gidiyorlar.
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Muhammed Ali Koleksiyonu
Under Armour Mağazalarında Yerini Aldı

Global performans spor giyim ve aksesuar
markası Under Armour, fark yaratan iş
birliklerine imza atmaya devam ediyor. Yoğun
ilgi gören Muhammed Ali Koleksiyonu, Under
Armour mağazalarında yerini aldı. Efsanevi
Boksör Muhammed Ali adına hazırlanan
tasarımlardan oluşan koleksiyon, Under Armour
mağazalarında özel alanlarda sergileniyor.
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Under Armour’ın sınırlı sayıda üretilen
Muhammed Ali Koleksiyonu ile tanışmak
ve daha fazla bilgi almak için http://www.
underarmour.com.tr’yi ziyaret edebilir, @
underarmourturkey Instagram hesabını ve
Facebook sayfası Under Armour Turkey’i takip
edebilirsiniz.
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SALVATORE FERRAGAMO PAUL ANDREW PRE-FALL17
KADIN AYAKKABI KOLEKSİYONU

Ferragamo tarihinde yeni bir sayfa açarak, PreFall 17 sezonu için yepyeni bir kadın ayakkabı
koleksiyonunu moda severlerle buluşturuyor.
Ünlü tasarımcı Paul Andrew tarafından
tasarlanan koleksiyon markanın üstün el işçiliği
ile teknolojiyi buluşturuyor .
Ferragamo için ilk kez koleksiyon tasarlayan Paul
Andrew’un tasarımlarının temelini Salvatore
Ferragamo’nun üstün el işçiliği, yenilikçilik ve
mükemmel kalıp felsefesi oluşturuyor. Kurulduğu
1927 yılından beri sürdürülen Ferragamo’nun
temel değerlerinin, lüksü merkeze alarak
modern dünyaya uyarlanması ise koleksiyondaki
belirleyici unsuru oluşturuyor.
Teknoloji ve üstün el işçiliğinin bir araya geldiği
koleksiyonda İtalyan ustalarının el becerileri
sanat ve tasarımla buluşuyor. Ferragamo’nun
zamansız ikonları şekil değiştiriyor ve yeniden
kurgulanıyor. Ferragamo’nun üstün kalite ve
lüks anlayışı modernize edilirken, tasarımların
başarısında görsel güzelliğe ek olarak deneyimsel
öğeler de dikkate alınıyor.
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Çalışmasını özetleyen Paul Andrew: “Koleksiyon
için tasarladığım konseptim zeki, yeni
jenerasyonun güçlü kadınları ile ilişkilendirilen
temel olarak Ferragamo’nun derin yapısının altını
çizen bir sadelikte”.
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Ceo Eraldo Poletto “Yeni tasarımcımız olan
Paul, çekirdek kadın ayakkabı kategorimize
odaklanıyor. Koleksiyonda odaklanılan
yaratıcılık, şık görünüm ve yaratıcı stil
kurucumuz Salvatore Ferragamo’nun başlangıç
noktası olan ayakkabı üreticiliğine ve İtalyan
ustalığına ithafta bulunuyor.

31
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Mado Gürcistan’da Türkiye’yi temsil ediyor
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167 yıl önce Maraş topraklarında doğan Mado, Maraş dondurmasının lezzetini dünyaya tanıtmaya
devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki şubelerine yenilerini ekleyen Mado, Gürcistan’ın başkenti
Tiflis’te hizmet vermeye başladı.
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Mado, Maraş dondurmasının lezzetini dünyayla
tanıştırıyor. Doğal, katkısız keçi sütü ile
hazırlanan Maraş dondurması artık Gürcistan’da
açılan Mado şubesinde olacak. Dünyanın dört
bir yanında açtığı şubelere bir yenisini ekleyen
Mado, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te hizmet
verecek.
Tiflis Mado’nun açılışına katılan Mado Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, “Mado farklı
coğrafyalara benzersiz lezzetini taşıyor. Artık
Gürcistan’da hizmet vermeye başlıyoruz. Türk
bayrağını Tiflis’te de gururla dalgalandıracağız.
Türkiye’nin en güçlü markalarından biri olarak
yurt dışındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
dedi.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in merkezi
noktalarından Özgürlük Meydanı’nda hizmet
verecek olan Mado’nun açılışında önemli
isimler bulundu. Gürcistan Parlamentosu Genel

Sekreteri Nikoloz Natenadze, Gürcistan’ın
Japonya Büyükelçisi Levan Tsintsadze, Gürcistan
Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Gürcistan
Büyükelçisi Yardımcısı Muteber Kılıç, Türk
Gürcü İşadamları Derneği Başkanı Kenan
Osman Yıldırım, Mado Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kanbur, Mado Uluslararası Ticaret ve
Franchise Direktörü Serhat Öztürk açılışta yer
aldı.
Mado Hakkında:
167 yıllık geçmişi ile Türkiye’de geleneksel
dondurma denince akla gelen ilk marka
olan Mado, temsilcisi olduğu Maraş
dondurma geleneğini modern üretim tesisi
ve kafe restoranlarıyla Türkiye ve Dünya ile
buluşturuyor.
1992 yılında Mado markasıyla İstanbul’da
Caddebostan’da ilk açılan Mado Kafe kısa

zamanda beğenilen bir mekân olmuş ve franchise
sistemi ile yeni Mado kafe restoranları açılmıştır.
Dünyanın dört bir yanında beğeniyle tüketilen
dondurmaların tamamı Kahramanmaraş’ta
kurulu tesislerde geleneksel yapım yöntemlerine
sadık kalınarak ISO 9000 ve ESO 2000 kalite
standartlarına uygun olarak üretiliyor.
Mado’da Türk tatlıları ve börek çeşitleri de
geleneksel usullere sadık kalınarak katkı maddesi
kullanmadan üretilip, sürekli geliştirilen Ar-Ge
çalışmalarıyla zengin menüler oluşturuluyor.
Türkiye genelinde 300’ün üzerinde dondurma
kafe konseptli franchise restoran ve yurtdışında
19 ülkede 39 şube ile Mado Türk bayrağını başka
coğrafyalarda gururla dalgalandırıyor.
Euromonitor tarafından yapılan bağımsız bir
araştırmaya göre Mado, Türkiye’de kafe restoran
segmentinde 1 numaralı franchise konseptidir.
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MEHMET ERDEM’E İZMİR’DE SEVGİ SELİ
İzmir Optimum’da yaz boyunca devam eden Cumartesi Konserleri’nde bu kez Mehmet Erdem rüzgarı
esti. İzmir Optimum bahçe alanında sahneye çıkan ünlü sanatçı Mehmet Erdem sevenleri ile muhteşem
bir konserde buluştu.
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"Herkes Aynı Hayatta" "Hiç Konuşmadan" ve
"Hepsi Benim Yüzümden" adlı albümleriyle
müzik listelerinden düşmeyen Türk pop
müziğin yetenekli ismi Mehmet Erdem’in İzmir
Optimum’daki mini konserine hayranları büyük
ilgi gösterdi. Konser öncesinde Mehmet Erdem’i
görebilmek için hayranları İzmir Optimum’a akın
etti. Müzik listelerinde zirveye çıkan şarkıları
ile sahneye çıkan Mehmet Erdem Optimum ‘da
coşkuyu zirveye taşıdı. Binlerce Mehmet Erdem
hayranı dillerden düşmeyen şarkıları birlikte
seslendirdi.
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Mehmet Erdem Yeni Albümünün Müjdesini
İzmir Optimum’da Verdi
Konser öncesinde basın mensupları ile sohbet
eden Mehmet Erdem, liseyi İzmir’de okuduğu
için İzmir ile arasındaki bağın hiç kopmadığını
belirtirken ilk imza gününü de beş yıl önce yine
İzmir Optimum ’da gerçekleştirdiğini söyledi.
Bir saat süren canlı performansında sevilen
şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz
eserlerini kendi üslubu ile yorumlayan
Mehmet Erdem dinleyenlerden tam not aldı.
Hayranlarıyla selfie çektirerek bu güzel konser
anılarını ölümsüzleştiren ünlü sanatçı konserinde
önümüzdeki günlerde çıkarmayı planladığı yeni
albümünün müjdesini de verdi.

Etklinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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Y ve Z kuşağı perakendeyi sarsıyor
olduğunu gösteriyor. Buna karşılık sonuçlara
baktığımızda katılımcıların %74’ü müşteri
güveni ve sadakatinin kısa dönemli başarılarda
büyük önem taşıdığına inanıyor. Yöneticilerin
%33’lük bölümü de önümüzdeki iki yıl boyunca
en öncelikli gündem maddelerinin ‘müşteri
güveni ve sadakati’ olacağını düşünüyor” dedi.
Sektör yapay zekaya mesafeli
Araştırmaya katılan sektör yöneticilerinin
müşteri deneyimini geliştirecek ve iyileştirecek
teknoloji arayışı içerisinde olduklarını belirten
Cantürk, “Sektör oyuncuları sosyal medya,
mobil uygulamalar, dijital ödeme ve e-ticaret
gibi günümüz teknolojilerinin bazılarını
kullanıyor. Sektör yöneticileri, bu konudaki
yatırımlarının geliştirilmiş bir müşteri deneyimi
getirdiğini düşünüyor. Geleceğe yönelik
bakıldığında yapay zeka gibi yeni ve yıkıcı
teknolojilerin ise benimsenme oranı yüksek
görünmüyor. Bu nedenle sektör temsilcilerinin
yaklaşık üçte biri önümüzdeki iki yıllık süreçte
yapay zeka alanına yatırım yapmayı planlıyor”
dedi.
Cantürk: Sektör oyuncuları, start-up’lar gibi
düşünmeli!
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Sinem Cantürk
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KPMG Küresel Tüketici Ürünleri ve Perakende
Yöneticileri Araştırması sonuçları açıklandı.
Aralarında Türkiye’nin de olduğu 31 ülkeden
526 tüketici ürünleri ve perakende sektörü
yöneticisinin görüş bildirdiği araştırmada
sektörün dinamikleri incelendi. KPMG
Pazarlama ve İş Geliştirme Lideri Sinem Cantürk,
“Araştırmada, Y ve Z kuşağı temsilcilerinin
perakende sektörünü yeni arayışlara iten
tercihleri öne çıktı. Çok açık görüyoruz ki, Y ve
Z kuşağının tercihleri sektörde taşları yerinden
oynattı. Yeni nesil telefonlar, internet üzerinden
yapılan rezervasyonlar, bir cep telefonu
uygulaması üzerinden kiralanan araçlar…
Alışverişi internet üzerinden yapan, her zaman
basitliği, kolaylığı ve rahatlığı tercih eden bu
kuşak her zaman ‘benim için yap’ diyor. Y ve
Z kuşağının dijital dünyaya ilgisi, geleneksel
yöntemlere mesafeli yaklaşımı ve tercihlerindeki
köklü değişimler, sektörün oyuncularını da
şaşırtmışa benziyor. Raporumuz, her geçen gün
değişen müşteri ihtiyaçlarına adapte olmak ve
bunları karşılamak için stratejileri gözden geçiren
köklü oyuncuların önünde hala uzun bir yol

Start-up’ların tüketici ürünleri sektöründe yeni
bir dönemin kapısını açtığını belirten Cantürk,
“Orijinal ürünlerle ihtiyacını anında gidermek
isteyen günümüz tüketicilerini dinleyen ‘startup’lar hızlı harekete geçerek büyük işletmeleri
gerisinde bıraktı. Sektör oyuncularının günümüz
piyasa şartlarında start-up’lar gibi düşünmekten
başka çaresi yok. Yeni nesil tüketicilere kendisini
anlatmak zorunda olan büyük kuruluşlar için
en doğru iletişim aracı ise sosyal medya olarak
ön plana çıkıyor. Çünkü marka seçimi için az
zaman harcayan günümüz tüketicilerine sosyal
medya üzerinden ulaşmak mümkün…Bunun
yanında artık sektörde ismin büyüklüğü kadar
müşteriye olan yaklaşımın proaktif olması önem
taşıyor. Rakipleriyle mücadele etmek isteyen bir
şirket, müşterilerini ‘hızlı’ bir şekilde anlamak ve
harekete geçmek zorunda. Fırsatları beraberinde
getirecek trendleri tahmin etmek başarının
anahtarı olacak” dedi.
‘Yapay zeka hizmeti iyileştirebilir’
Yapay zekanın müşterilerin bilgileri ve verileri
ile birlikte kullanıldığında, müşteri tercihlerini
anlayıp tahmin edebileceğini, tavsiyelerde
bulunabileceğini ve bunun sonucu olarak
satışları artırabileceğini dile getiren Sinem
Cantürk şöyle devam etti: “Araştırmada, yapay
zeka teknolojisini kullanmayı planlayanların

%41’inin müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesini
amaçladığını görüyoruz. Müşteriye verilen
hizmeti iyileştirmek için yapay zeka kullananlar
kadar uygulama ve strateji açısından da yapay
zeka kullanılabilir. Müşteri alışkanlıklarını,
tercihlerini ve hatta duygu ve düşüncelerini
anlamak, sektör oyuncuları için satışları ve
karlılığı artırmak anlamını da taşıyor.”
Kuruluşlara veri analitiği yol gösteriyor
Araştırmaya göre veri analitiği, günümüz
tüketici ürünleri ve perakende firmalarının
başarısında önemli rol oynuyor. Kapsamlı ve
gerçek zamanlı bir analizin; firmanın müşteri
güveni ve sadakatini kazanma yeteneğini
açığa çıkarabileceğine, müşterilere istedikleri
zaman istedikleri yerde hizmet götürme imkanı
sağlayabileceğine inanılıyor. Yani müşterilerine
kulak veren işletmeler için veri analitiği ‘pusula’
görevini üstleniyor. Bu analizin kuruluşun
verimliliğini artırdığı gibi dinamik ve rekabetçi
bir fiyat ile ürün stratejisi yaratabileceği
düşünülüyor. Toplumsal, ekonomik ve çevresel
değişimin hızla arttığı günlerde hızlı olmaktan
başka çaresi kalmayan işletmelere veri analitiği
yol gösteriyor. Artık işletmeler büyük ya da
küçük olarak değil evrim geçiren yenilikçiler ile
diğerleri olarak ayrılacak. Gelişmiş veri analitiği
yeteneği bulunmayan tüketici ürünleri ve
perakende firmaların, yakın gelecekte rekabetçi
düzeyden uzaklaşacağı düşünülüyor.
Araştırmada öne çıkan ayrıntılar ise şöyle:
• Yöneticilerin %43’ü tedarik zincirine entegre
olmuş bir şekilde çalışıyor.
• Ankete katılanların %69’u veri analitiğini
müşterilerin tercihlerini anlamak için
kullandıklarını söyledi.
• Katılımcıların %39’u, sektöre katılan
yeni oyuncuların rekabeti farklı bir yöne
çekebileceğini düşünüyor.
• Yöneticilerin %68’i son kullanıcıyla iyi derecede
iletişim halinde olduklarını söyledi.
• Katılımcıların %96’sı bilgi yönetiminde veri
analitiğimi kullanıyor. Fiyatlama, tedarik, işgücü
planlaması ve mağaza tasarımı gibi noktalarda da
yine veri analitiği kullanılıyor.
• Coğrafi, demografik ve teknolojik atılımlar
kapıda. 2030 yılında Çin’den bir milyar yeni
müşteri, küresel pazardaki yerini alması coğrafi
bir devrim anlamına geliyor. Demografik
devrimle birlikte bugünün müşterileri fiyat
avantajından çok işi verimli ve etkili bir şekilde
hayata geçirmek istiyor. Müşteri deneyimini
artırmak büyük önem taşıyor. Teknolojik devrim
ise müşterilerin istedikleri an, istediklerine sahip
olabilme özgürlüğü tanıyor.
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ANKARA’NIN İLK ÜSTÜ AÇILABİLEN AVM’Sİ

“METROMALL AVM”
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AVM’lerin sadece alışveriş mekanı değil, aynı zamanda sosyalleşme merkezi ve buluşma noktası
olduğunu göz önünde bulundurarak, uzun zamandır en ince ayrıntıya kadar titizlikle çalıştıklarını belirten
KA Danışmanlık Kurucusu Esra Polat, alışveriş ve yaşam kültürünün bir araya geldiği, ziyaretçilerin tüm
beklentilerini karşılayan çok büyük bir yaşam merkezi sunduklarını dile getirdi.
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Ziyaretçilerine açık havada farklı bir alışveriş
deneyimi yaşatacak olan Ankara’nın ilk,
Türkiye’nin ise en büyük üstü açılabilen
alışveriş merkezini hizmete sunan Metromall,
28 Eylül 2017’de kapılarını açıyor. Açılışa
özel olarak alışveriş merkezinde özel
kampanyalar, renkli müzik gösterileri ve
kortejler ile Ankaralılar’a unutulmaz bir açılış
organizasyonu yaşatacak.

EN İNCE AYRINTISINA
KADAR TİTİZLİKLE
ÇALIŞILDI
Ankaralı ziyaretçileri Söğüt İnşaat projesi
olan Metromall AVM’de neler bekliyor.
Proje hakkında bilgi verir misiniz?

Esra Polat
KA Danışmanlık Kurucusu

“Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ise en büyük üstü
açılabilen alışveriş merkezi.”
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Eryaman ve çevresinin ihtiyacı olan
modern, güvenli ve her kesime hitap
edecek projemizi Ankara ile buluşturmanın
heyecanını yaşıyoruz. Bulunduğu sektörlerde
gerçekleştirdiği dev projelerle dikkat çeken
Söğüt İnşaat güvencesiyle inşa edilen
Metromall, Ankara, Eryaman’da açılıyor.
Bölgede bulunmayan ulusal ve uluslararası
markaları, Ankara’nın en büyük çocuk oyun
alanını ve spor kompleksini Ankara halkına
sunan Metromall, sinema ve bowling gibi
eğlenceli aktiviteleri de Ankaralılara sunuyor.
AVM’lerin sadece alışveriş mekanı değil, aynı
zamanda sosyalleşme merkezi ve buluşma
noktası olduğunu göz önünde bulundurarak
uzun zamandır en ince ayrıntıya kadar
titizlikle çalışıyor, alışveriş ve yaşam
kültürünün bir araya geldiği, ziyaretçilerin
tüm beklentilerini karşılayacak çok büyük bir
yaşam merkezi sunuyoruz.
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Projenin yapısı, ulaşımı ve lokasyonu hakkında
bilgi verir misiniz?
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Ziyaretçilerine açık havada farklı bir alışveriş
deneyimi yaşatacak olan Ankara’nın ilk,
Türkiye’nin ise en büyük üstü açılabilen alışveriş
merkezini hizmete sunan Metromall, lokasyon
olarak Eryaman, Sincan, Yenimahalle, Batıkent
ve Etimesgut’un kalbinde yer alıyor. Son yıllarda
hızla gelişen bu bölgede ihtiyaç olandan daha
fazlasını sunacak olan Metromall, sadece bu
bölgeye değil, tüm Ankara’yı kapsayan, mimari
özellikleri ve zengin marka karmasıyla farklı bir
çekim merkezi ve Ankara’ya yeni bir nefes olacak.
Günümüzün en hızlı ulaşım aracı olan metro
ağında, Batıkent metro hattında Metromall’ün
hemen önünde yer alan metro durağı
ile ziyaretçilerimize trafiksiz ve rahat bir
ulaşım imkanı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra,
Metromall’ün yanında yer alan toplu taşıma
merkezi ile bölgedeki tüm otobüs ve minibüslerin
uğrak noktası olacağız.
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KA Danışmanlık olarak, Metromall’ün konsept
geliştirme ve marka karmasının kurgulanması
aşamasında bölgenin potansiyelini ve
ihtiyaçlarını görüp, Türkiye’deki AVM’ler
arasında ilk sıralarda yer alacak bir proje olması
adına yola çıktık. Ankara halkına “en iyi müşteri
deneyimi”ni sağlamak için Metromall’de A’dan
Z’ye her şey dünya standartlarında planlanarak
hayata geçiriliyor. Her gün daha iyi hizmet
vererek ve müşteri memnuniyetini en üst
seviyede tutarak Ankara’da benzerlerinden
ayrışacak olan projemiz, alanında uzman Inside
Danışmanlık ekibi tarafından yönetilecek.

yer almasından gurur duyuyoruz. Anchor
mağazalarımız arasında Zara, Bershka,
Stradivarius, H&M, LCW, Mango, Koton,
Decathlon, Media Markt, Cinemaximum, Migros,
Tekzen gibi sektörün en önemli markaları yer
alıyor.
AVM’ler arası rekabeti nasıl buluyorsunuz?
Bölgedeki AVM’lerden Metromall’u ayıran en
önemli fark nedir?

Marka karmasında nelere dikkat ettiniz? En
iddalı markalarınız nelerdir?

Sizin de belirttiğiniz üzere Ankara’daki AVM’ler
arasında fark oluşturabilmek ve ziyaretçilerimiz
için farklı bir destinasyon olabilmek için
projemizin planlandığı ilk günden itibaren
özenle çalıştık. Geldiğimiz noktada ise ihtiyaç
olan bir bölgede gerek mimari özellikler, gerekse
marka karması ile şimdiden farklılaştığımızı
söyleyebiliriz.

Metromall AVM’nin marka karması bölgenin
ihtiyaçları ve projenin dinamikleri düşünülerek
özenle oluşturuldu. Sinemadan eğlenceye,
lezzetten modaya kadar her alanda dünya
markası olmuş markaların Metromall’de

Metromall AVM Ankara’nın ilk, Türkiye’nin
ise en büyük üstü açılabilen alışveriş merkezi
olma özelliğini taşıyor. Yaz aylarında bu özelliği
hayata geçirerek, ziyaretçilerimize açık havada
geniş peyzaj alanları içerisinde alışveriş imkanı

sağlayacağız. Böylece Metromall’de hayatın
içinde olacağız.
Metromall bu anlamda diğer tüm AVM’lerden
ayrışmasına rağmen, projeyi ön plana
çıkaracak olan en büyük unsur zengin marka
karması.
AVM açılış döneminde gerçekleştireceğimiz
konser ve etkinlikler açılış sonrasında da farklı
olmaya devam edecek. Müşteri memnuniyetini
en üst seviyede sağlayacağımız özel
hizmetlerimiz ile de Metromall’ün ilklerin ismi
olmaya devam edeceğini söyleyebilirim.
Proje ne zaman açılacak? Metromall
AVM’nin açılışında Ankaralıları bekleyen
sürprizler
var mı?
Metromall kapılarını 28 Eylül 2017’de açıyor.
Açılışa özel olarak alışveriş merkezine özel
kampanyalar, renkli müzik gösterileri ve
kortejler ile Ankaralılar’a unutulmaz bir açılış
organizasyonu yaşatacak.
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Yönetim ve kiralama politikanızdan bahseder
misiniz?
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BOYNER SPORTS
İZMİR MAVİBAHÇE’DE AÇILDI
Dünyaca ünlü aktif spor ve jean markalarının
koleksiyonlarıyla performans, rahatlık ve
dinamizmin bir araya geldiği Boyner Sports,
İzmir Mavibahçe’de müşterileriyle buluşuyor.
İzmir’de açılan spor konseptli ilk Boyner
mağazası olan Boyner Sports Mavibahçe, 1440
m2’lik geniş alanında kadın, erkek, çocuk
koleksiyonlarıyla hizmet verecek.
Profesyonel sporculardan, sporu yaşam
biçimi haline getiren herkesin tüm ihtiyaçları,
performansa yönelik özel ürünler ve yeni sezon
koleksiyonları sportif giyimin en çok tercih
edilen adresi Boyner Sports’da. Her mevsime
ve stile uygun sneaker’lardan, ikonik spor
ayakkabı modellerine, çanta, tayt ve tişörtlerden
eşofman takımlarına, jean ve montlara uzanan
ürünlere sahip dünya markalarıyla Boyner Sports
Mavibahçe‘de sporseverlere eşlik ediyor.
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Boyner Sports Mavibahçe’de; Levi’s, Jack & Jones,
Wrangler, Lee, Vintage by Jack & Jones, Mavi,
Loft, Mustang, Lee Cooper gibi jean markaları
ile Adidas, Nike, Reebok, Under Armour, Puma,
Skechers, Hummel, New Balance, Roxy, Norfolk
aktif spor markalarının geniş koleksiyonları yer
alıyor.
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Türkiye'nin lideri Rönesans
Dünyanın en büyükleri arasında
Rönesans Holding, Engineering News Record’un (ENR) “Dünyanın En Büyük
250 Uluslararası Müteahhitleri” listesinde 38. sırada yer aldı. Küresel ölçekte
istikrarlı yükselişini sürdüren Rönesans, 2017 yılı listesinde yer alan en büyük
Türk şirketi unvanını da kazandı.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider müteahhitlik
şirketlerinden Rönesans Holding, yurt içinde
olduğu gibi yurt dışında da sürdürülebilir başarı
hikayesi yazmaya devam ediyor. Kurulduğu 1993
yılından bu yana Türkiye ve Rusya’nın yanı sıra
Avrupa’daki hızlı büyüyüşüne de devam eden
holding, organik ve inorganik atılımlarıyla bu yıl
da dünyanın en prestijli araştırmaları arasında
gösterilen ve Engineering News Record (ENR)
tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük
250 Uluslararası Müteahhitleri” listesinde 38.
sırada yer aldı. ENR listesine göre, 2016 yılında
toplam 3,9 milyar dolar gelir elde eden şirketin
uluslararası projelerinden elde ettiği gelir ise 3,25
milyar dolar seviyesini aştı.
Bu yıl aynı zamanda listenin en büyük Türk
şirketi unvanına da sahip olan Rönesans,
Avrupa’nın en büyük uluslararası müteahhitleri
arasında ise 10. sırasına yükseldi.
“ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL
EDİYORUZ”
Elde edilen bu başarıyla ilgili açıklama yapan
Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak,
“Rönesans Holding olarak bugün Türkiye,
Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika’yı da içeren geniş
coğrafyada, inşaat, gayrimenkul yatırım, endüstri,
enerji ve sağlık alanlarında sektöre yön veren
projelere imza atıyoruz. ENR listesinde ise
uzun zamandır istikrarlı bir şekilde ülkemizi
başarıyla temsil ediyoruz. Türkiye’nin en büyük
uluslararası inşaat şirketi olarak bu listede yer
almak bizim için gurur verici. Bu başarıda
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum. Hedefimiz dünyanın lider
10 müteahhitlik şirketi arasında yer almak. Bu
hedefe güçlü adımlarla yaklaşıyoruz.” dedi.
Türk müteahhitlik şirketlerinin elde ettiği
başarının tüm dünyada takip edildiğini de
vurgulayan Ilıcak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kalite, tecrübe ve bilgi birikimiyle Türk inşaat

RÖNESANS, AVRUPA’DAKİ YÜKSELİŞİNİ
SÜRDÜRÜYOR
Organik ve inorganik büyüyüşünü sürdüren
Rönesans Holding, Heitkamp Ingenieur und
Kraſtwersbau GmbH şirketinin %100’ünü satın
alarak bünyesine katmıştı. Rönesans Holding
ayrıca, Hollandalı şirket Ballast Nedam’ın da
tamamını satın alarak Avrupa’daki gücünü
perçinledi ve kısa zamanda 1 milyar euro ciroya
büyüklüğüne ulaşmayı başardı.
Bu dev satın almaların ilk sonucu olarak,
Avrupa’nın 100 yıllık hayali, dünyanın en uzun
demiryolu tüneli Gotthard Base’i hayata geçiren
ve Zürih ile Milano’yu birbirine bağlayan
Rönesans, şimdi de Hollanda’nın Rotterdam
kentinde yaklaşık 1 milyar euro tutarında,
yol ve tünellerden oluşan PPP (Public Private
Partnership) projesine imza atmaya hazırlanıyor.
RUSYA VE TÜRKMENİSTAN’DA BAŞARI
HİKÂYESİ DEVAM EDİYOR
Rönesans açısından en stratejik bölgeler
arasında yer alan Bağımsız Devletler
Topluluğu’nda ise şirket, altyapı ve üst yapı
projelerinde öne çıkıyor. Kazakistan’ın
başkenti Astana’da EXPO 2017 kapsamında
inşa edilen ve ülkenin en büyük alışveriş ve
eğlence merkezlerin biri olan Mega Silk Way
geçtiğimiz aylarda kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da iş dünyasının
kalbinin attığı Moscow City’de inşa edilen 374
metre yüksekliğindeki Federation Tower ise
2017 yılının son çeyreğinde tamamlanması
planlanıyor. Bunun dışında St. Petersburg’da
inşa edilen ve 2018 yılında tamamlanması
planlanan gökdelen projesi de Rönesans imzası
taşıyan projeler arasında yer alıyor. 462 metre
yüksekliğindeki ana kulesi ile bina, Rusya ve
Avrupa’nın en yüksek binası unvanına sahip
olacak.

Rönesans Holding, Rusya’da üst yapı projelerine
ek olarak, Rönesans Endüstri Tesisleri aracılığıyla
üstlendiği endüstriyel projeler ile de gücünü
artıyor. Özellikle Rusya ve Türkmenistan’da
petrole dayalı ürünlerin imalatı için endüstriyel
proje yatırımlarında öne çıkmaya başlayan
şirket, Rusya’da Kuzey Kutbuna yakın, Sabetta
Bölgesi’nde bulunan ve sıcaklığın zaman
zaman -50 derecelere kadar düştüğü sert iklim
koşullarında Yamal LNG Üretim Tesisi projesine
devam ediyor. Türkmenistan’ın başkenti
Aşkabat’ta ise doğalgazdan benzin üretecek GTG
Projesi inşa ediyor. Toplam yatırım bedeli 1.5
milyar dolar olan proje tamamlandığında bu
alanda dünyanın en büyük kapasiteli tesisi olacak.
SAĞLIK ve GAYRİMENKULDE RÖNESANS
İMZASI
Rönesans Holding çatısı altındaki Rönesans
Gayrimenkul son dönemde Türkiye’deki
yatırımlarına hız verdi. 7 farklı şehirde Optimum,
Piazza ve Kozzy markalı 8 alışveriş merkezi
ile hizmet veren Rönesans Gayrimenkul, kısa
ve orta vadede hayata geçireceği 7 projede
toplam 1.7 milyar Euro’nun üzerinde yatırım
gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mart 2017’de
İzmir’deki Optimum AVM’nin 105 milyon
Euro’luk büyüme ve dönüşüm projesine imza
atan şirketin İstanbul Anadolu Yakası’nda inşaatı
devam eden Hilltown AVM ile Piazza karma
projesi ise yeni ve önemli yatırımlar olarak dikkat
çekiyor.
Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini
sürdüren Rönesans Sağlık Yatırım, Türkiye’nin
5 farklı ilinde 5 şehir hastanesi ile 7 kentte fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezi inşa ediyor ve
imzaladığı kontratlar karşılığında 2020 yılına
kadar hastane projelerine yaklaşık 4,3 milyar
dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Rönesans
Sağlık Yatırım son olarak 2017 yılının Temmuz
ayında, Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel
İşbirliği modeli kapsamında hayata geçirmeye
hazırlandığı İkitelli Şehir Hastanesi’nin 163
milyar JPY (1,5 milyar dolar) tutarındaki
finansal kapanışını tamamlamıştı. 2.700 yatak
kapasitesiyle dünyanın en büyük hastaneleri
arasına girecek olan İkitelli Şehir Hastanesi,
tamamlandığında dünyanın en büyük sismik
izolatörlü binası olma özelliğini de taşıyor olacak.
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Dr. Erman Ilıcak
Rönesans Holding Başkanı

şirketlerinin başarıları tüm dünyada parmakla
gösterilir hale geldi. Bunun en büyük kanıtı
ortaya koyduğumuz projelerin yanı sıra ENR
listesinde yer alan Türk şirketlerinin ortaya
koydukları başarılardır. Bu haklı gururu
paylaştığımız şirketleri ve sektörümüzün tüm
paydaşlarını tebrik ediyorum.”
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Deniz BOZAN

Tepe Emlak Yatırım / Varlık Yönetimi Direktörü

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
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Ben Deniz Bozan, Tepe Emlak Varlık Yönetimi
Direktörü olarak görev yapmaktayım. Bu
görevim öncesinde de Tepe Emlak bünyesinde
yer alan Tepe Nautilus’un AVM Müdürü’ydüm.
20 yıla yakın bir sürede alışveriş merkezi,
inşaat ve turizm sektörlerinde çalıştım.
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Tepe Emlak sektördeki güçlü oyunculardan
bir tanesi. Tepe Emlak’ın sektöre bakış açısı
ile ilgili bilgiler verebilir misiniz?
Tepe Emlak olarak Bilkent Holding bünyesinde
1996 yılından bu yana faaliyet göstererek
birçok başarılı projeye imza atıyoruz. Değişim
ve gelişimin sürekli olması gerektiğine inanan
bir ekibiz; stratejik bir yönetim anlayışımız
var. Yeni ve uygulanmamış fikirler yaratmaya
çalışıyoruz. Alışveriş merkezi yatırımları,
yönetim ve proje danışmanlığı konularında
sektörü ve dünyadaki gelişmeleri yakından
takip ediyoruz. Amacımız her projemizde
geliştirdiğimiz yenilikçi, yaratıcı ve keyifli
mekânlarla yaşama değer katmak.

“Yenilikçi, yaratıcı ve keyifli mekânlarla yaşama
değer katıyoruz.”

Tepe Emlak’ın güncel yönetim portföyünde yer
alan alışveriş merkezleri hangileri?
Bilkent Center, Bilkent Station, Tepe Nautilus,
Tepe Prime Avenue ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı
kiralama ve yönetim portföyümüzde yer alıyor.
Bilkent Center sektördeki öncü projelerden.
48.000 m2 kiralanabilir alana sahip, 70’e yakın
mağazasıyla hizmet veren Ankara’nın ilk engelsiz
alışveriş merkezi. Kaliteli eğlence anlayışına
sahip mekanları ve sanat sokağıyla bölgenin
kültür& sanat ve eğlence merkezlerinden biri.
Bilkent Center bünyesinde 2015 yılında açtığımız
Bilkent Station kapalı sokak görüntüsündeki
mimarisiyle çok ses getirdi. Bilkent Station,
dünya mutfaklarından oluşan kafe ve restoranları,
eğlence ve oyun mekanlarıyla Ankara’nın
en önemli adreslerinden biri oldu. Bir yılda
ağırladığı 1.000.000’un üzerinde ziyaretçisi ile de
bu durumu kanıtlıyor. Tepe Prime Avenue ise,
Ankara’nın ilk açık hava projesi. Agora fikrinden
yola çıkarak tasarladık. Tepe Prime, ışıklı su
gösterilerine sahip havuzu, büyük bir sahnesi
olan meydanı ile yıl içinde birçok farklı konser,
gösteri, festivale ev sahipliği yapıyor. Yaz & kış

açık havanın tadını çıkarabileceğiniz Ahlatlıbel
Atatürk Parkı ise 25.300 m2 çim alana sahip
doğayla iç içe keyifli mekanlar sunuyor.
Tepe Nautilus ise 15 yıldır İstanbul’un tam
kalbinde yer alan alışveriş merkezimiz. 130
mağazası ile ulusal ve uluslararası birçok markayı
bünyesinde bulunduruyor. Marmaray ve Anadolu
yakası metro hattının kesişme noktasında olduğu
için Tepe Nautilus’a ulaşım çok rahat.
Bu yıl 15. Yılını kutlayan Tepe Nautilus ile ilgili
neler söyleyebilirsiniz?
Tepe Nautilus hem İstanbul’un en köklü hem
de ülkenin temalı ilk alışveriş merkezlerinden
biri. Bu yılın bizim için anlamı büyük, çünkü 15.
yaşımızı kutluyoruz. Ziyaretçilerimizle aramızda
kuvvetli bir bağ oluşturduğumuz dolu dolu 15 yılı
geride bıraktık. Etkinliklerimiz, kampanyalarımız
ve düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz sergilerimiz
ile alışverişin yanı sıra yaşayan bir mekan
yarattık. Ziyaretçilerimize sanat etkinliklerinden,
çocuk atölye çalışmalarına, keyifli konserlerden
ünlü isimlerle söyleşilere kadar tüm ailelerin
katılabileceği her yaş grubuna özel, farklı
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ve eğlenceli etkinlikler ve kampanyalar
düzenliyoruz.
Markamıza, kurum kimliğimize ve ziyaretçi
profilimize uygun, kaliteli güzel projelere imza
atmak ve 15 yıllık başarılı imajımızı devam
ettirmek en büyük amacımız. Zaten buradan
da ilhamla 15. Yılımızı “Tam Kalbinde”
konseptiyle kutluyoruz. Ziyaretçilerimiz ile
lokasyon – ulaşım – marka karması anlamında
kurduğumuz fiziki bağlar ve müşteri
memnuniyeti, hizmet anlayışımız, pazarlama
faaliyetlerimiz ile oluşturduğumuz duygusal
bağlarımızı en güzel şekilde ifade etmek
istedik. 15. yılımıza özel farklı kampanya
ve etkinliklerle ziyaretçilerimize çok özel
sürprizlerimiz olacak.

Tepe Nautilus; Kadıköy, Üsküdar, Acıbadem,
Koşuyolu, Bağdat Caddesi gibi nüfusun yoğun
olduğu bir bölgede. Açılmayı bekleyen yeni
ve güçlü markalarımız ile birlikte mağaza
doluluk oranımız neredeyse % 100’e yakın.
Kiralama süreçlerimizde oldukça titiz hareket
ediyoruz. Yoğun kiralama talebi alıyoruz ve bu
talepleri lokasyonumuza, ziyaretçi profilimize
ve ziyaretçilerimizin beklentilerine göre
değerlendiriyoruz. Yılların getirdiği deneyim,
hizmet kalitemiz ve müşteri ilişkilerine
verdiğimiz önem sonucunda geniş bir sadık
müşteri kitlemiz var. Tabii ki çok merkezi bir
konumda bulunması nedeniyle birçok kişinin
sıkça tercih ettiği, kolaylıkla ulaşabildiği
için insanların buluşma noktası olarak
konumlandırdığı bir alışveriş merkezi Tepe
Nautilus.
Marka karmanızı oluştururken nelere dikkat
ediyorsunuz?
Marka karmamız elbette ki günün koşullarını
dikkate alarak, ziyaretçilerimizin talepleri
doğrultusunda, her kesimden ziyaretçimizi
mutlu edecek, aradıklarını rahatça
bulabilecekleri farklı ve kaliteli markalardan
oluşuyor. Biz hem ziyaretçilerimizin taleplerini
hem de alışveriş merkezimizde bulunan
markaların memnuniyetini önemsiyoruz.
Bu nedenle hem Tepe Nautilus ziyaretçi
yapısına ve taleplerine uygun farklı markaları
bünyemize katmaya hem de yıllardır bizimle
işbirliği içinde olan markalarımızı istedikleri
hedef kitle ile buluşturmaya gayret ediyoruz.
Mevcut markalarımız da kendi planlamaları
doğrultusunda yenileniyorlar, mağaza
dekorasyonlarını ve yapılarını değiştiriyorlar,
daha dinamik ve ziyaretçi profiline uygun
düzenlemeler yapıyorlar ve iletişim
stratejilerini de bu doğrultuda revize ediyorlar.
Mevcut markaların da bu değişimi alışveriş
merkezimiz için de bir yenilenme sağlıyor.

Tepe Nautilus
uyandıracak bir kurgusu olması, diğer yandan
da alışverişe katkıda bulunan mağazalara
yönlendirici bir etkisi olması önemli.
Yaşadığımız topluma ve çevremize sorumluluk
Her AVM kendi müşteri profiline, lokasyonuna
ve kurumsal yapısına uygun pazarlama stratejileri bilinciyle, sosyal sorumluluk projelerine yer
vermeye gayret ediyoruz. Kurumsal yapımız
geliştiriyor. Biz de AVM’yi ziyaret eden tüm
misafirlerimizi iyi tanımaya ve Tepe Nautilus’tan gereği de bu tür projeler bizim için oldukça
önemli. Misafirlerimiz gerçekleştirdiğimiz
beklentilerini karşılamaya öncelik vererek
sosyal sorumluluk projelerine her zaman
müşteri kitlemize uygun pazarlama etkinlikleri,
kampanyalar ve iletişim stratejileri geliştiriyoruz. çok ilgi gösteriyor, katılımda bulunuyorlar ve
bizi her zaman bu projelerde destekliyorlar.
Elbette ki en önemli kıstasımız müşteri
Misafirlerimizle birlikte güzel sonuçlar ve geri
memnuniyeti. Ziyaretçilerinizi ve AVM içindeki
markaları doğru dinlemeli, doğru anlamalı ve bu dönüşler elde ettiğimiz bu projelerle de diğer
AVM’lerden farklılaşarak, aramızda duygusal
doğrultuda gerekli çalışmaları yapmalısınız.
bir bağ kuruyoruz. Bu bağ da onların burada
daimi vakit geçirmek isteyecekleri yaşam
Tepe Nautilus olarak hem mevcut
alanları oluşturmamızı sağlıyor. Aslında
müşterilerimize hem de potansiyel
projeler ne kadar çok bahsettiğim bu kriterleri
müşterilerimize alışverişin yanında kaliteli
karşılayabiliyorsa o kadar başarılı faaliyetler
ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir yaşam
ortaya çıkıyor.
alanı sunmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte,
günümüzde artık her etkinliğin ve kampanyanın
AVM’nizi diğer AVM’lerden ayıran unsurlar
birçok farklı ayağı olan projeler olarak
nelerdir?
tasarlanması gerekiyor. Yani, bir yandan AVM
içerisindeki misafirin güzel vakit geçirmesi,
Açıldığımız ilk günden beri müşteri
bir yandan hayatımızın bir gerçeği olan sosyal
memnuniyetini ve hizmetini en üst seviyede
medyada konuşulabilecek, paylaşma isteği
Pazarlama faaliyetlerinizi planlarken nelere
dikkat ediyorsunuz?

Bilkent Station
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Tepe Nautilus’un mağaza doluluk oranı ve
ziyaretçi profilinden bahseder misiniz?
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Bilkent Center

Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Tepe Prime
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Tepe Emlak uzun yıllara dayanan tecrübelere
sahip bir şirket. Peki, ilerleyen günlerdeki
hedeflerinden bahsedebilir misiniz?
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Tepe Emlak olarak tüm paydaşlarımız ile
uzun soluklu ilişkiler kurmayı önemsiyoruz.
Bu bakış açısıyla kiralama, yatırım/
proje danışmanlığı ve varlık yönetimi
hizmetlerimize büyük bir güç ve motivasyon
ile devam ediyoruz. Son dönemde kiralama
danışmanlığını yaptığımız projeler arasında
gastronomi, eğlence, alışveriş ve sanatın
buluştuğu İstanbul 42 Maslak, Türkiye’nin
ilk Citta Slow üyesi Seferihisar’da Teos
Marina, Ankara’da yaz & kış açık havanın
tadının çıkarılacağı Ahlatlıbel Atatürk Parkı,
Ankara’nın önemli gelişim bölgesinde yer
alan Beker Plaza, konsept danışmanlığını
üstlendiğimiz İncek Loft ve Bulvar Loft
bulunuyor. Tepe Emlak olarak önümüzdeki
dönemde uzun yıllara dayanan deneyimimizi
şehirlere prestij katan projelere dönüştürmeye
devam edeceğiz.

tuttuk. Ziyaretçilerimizin taleplerini ilgiyle
dinledik, kendimizi sürekli yeniledik, bir
renovasyon sürecinden geçtik ve yeni
uygulamalar gerçekleştirdik. Örneğin bu
kapsamda ziyaretçilerimizin güzel vakit
geçirecekleri farklı alanlar sunmak için
yarattığımız Nautilus Meydanı, altın orana
sahip Nautilus Heykeli ile meydan kültürünü
yansıtıyor. Farklı etkinlikleri ile her daim
canlı bir alan. Bunlarla birlikte, İstanbul gibi
ulaşımın zor ve zamanın çok değerli olduğu
bir kentte Tepe Nautilus, merkezi konumu
ile farklılaşıyor. Bize Kadıköy bölgesinden
yürüyerek, Avrupa yakasından Marmaray, deniz
ulaşımı, metrobüs ve Anadolu yakasından metro
ve farklı hatlardan geçen toplu taşıma araçları
ile kolayca ulaşabiliyorsunuz. 2 bin 675 araç
kapasiteli açık ve kapalı rahat otopark alanımız
da misafirlerimiz için ayrı bir tercih sebebi.

www.mallandmotto.com
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AVM VE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN HABERCİSİ

Yeni Haber Portalınız
47
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ÜNLÜ ASRTOLOG FİLİZ ÖZKOL CITY MALL’DA

Ünlü astrolog, yazar Filiz Özkol , 23
Ağustos’ta Kıbrıs City Mall AVM’de Çarşamba
Sohbetleri’nin konuğu oldu. Organizasyonunu
Farkındalık Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği ve
16.00 – 19.00 saatleri arası planlanan etkinlik, 2
saate yakın bir rötar sebebi ile geç başlamasına
rağmen ziyaretçiler ayrılmadan beklediler.
Kendisini bekleyen ziyaretçilerle tek tek ilgilenen
Özkol, astroloji yorumları ile büyük beğeni
alırken hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de
ihmal etmedi. Karşılaştığı yoğunluktan çok
memnun olan astrolog, 20 Eylül’de tekrar
geleceğini de söyledi.
Kıbrıs’ın dev yatırımı City Mall AVM, 20 Milyon
Euro bütçesi ile Kuzey Kıbrıs’taki alışveriş ve
yaşam alanı konseptine yeni bir soluk getirdi.
City Mall’un mimari ve mühendislik tasarımları
Kıbrıslı Türk Mimar ve Mühendisler tarafından
yapıldı ve ELEKTROKUR LTD tarafından
hayata geçirildi.
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Gazimağusa şehri içerisinde olan City Mall
AVM, Ercan Uluslararası Havalimanı’na 52 km
uzaklıkta, başkent Lefkoşa’ya 60 km, Girne’ye
75 km, İskele’ye is sadece 13 km uzaklıktadır.
Konumu ile misafirlerine kolay ulaşım olanağı
sağlayan City Mall AVM, alışveriş ortamı yanında
organize ettiği sosyal ve kültürel etkinlikler ile de
Kıbrıs halkının hayatlarına renk katıyor.
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Lovelet Outlet’te Macera Devam Ediyor!

Karadeniz’in en büyük Outlet Alışveriş Merkezi
olan Lovelet Outlet minikler için eğlendirici
olduğu kadar öğretici olan etkinliklerine ara
vermeden devam ediyor.
Lovelet Outlet 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek
birbirinden keyifli etkinlik dizini oluşturdu.
19 Ağustos – 03 Eylül Tarihleri arasında Nesli
Tükenmiş Hayvanlar Sergisi gerçeğiyle birebir
aynı boyutlarda ve animatronik olan nesli
tükenmiş hayvanları Lovelet ziyaretçileri daha
yakından tanıyor ve fotoğraf çekinebiliyor.
Ayrıca çocuklar için özel oluşturulmuş atölyede
tanıdıkları hayvan figürlerini boyayarak etkinlik
sertifikası kazanıyorlar.
Lovelet Outlet Kurban Bayramında Nesli
Tükenmiş Hayvanlar Sergisi yanı sıra 26 Ağustos
– 03 Eylül Tarihleri arasında uzay etkinliği
ile devasa ufo uracının içinde çocukları uzay
yolculuğuna çıkarıyor. 150 TL alışveriş yapan
herkes danışma bankosuna alışveriş fişlerini ve
faturalarını ibraz ederek kampanyaya katılıp ufo
etkinliğinden yararlanabiliyor.

09 Eylül - 24 Eylül Tarihleri arasında “World of
Animals” Hayvanat Bahçesi
Lovelet Outlet Hayvanat bahçesini
ziyaretçilerinin ayağına getiriyor, gerçeğiyle aynı
boyutlarda animatronik olan hayvanları çocuklar
daha yakından görecek, hayvanlar hakkında
ayrıntılı bilgi edinebilecek ve resim atölyesinde
tanıdığı hayvanları boyayarak keyifli zaman
geçirebilecekler.
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30 Eylül – 15 Ekim Tarihleri arasında “World
of Dino” Dinozorlar Dünyası
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Lovelet Outlet çağ atlayarak çocukların en çok
merak ettiği dinozorlara ev sahipliği yapacak.
Gerçeğinden bir farkı olmayan devasa ve
animatronik dinozorları incelerken büyülenecek,
eğlenecek ve dinozorlar hakkında bilgi edinerek
verimli zaman geçirebileceksiniz.
21 Ekim- 5 Kasım Tarihleri arasında “World Of
Undersea” Denizaltı Dünyası
Lovelet Outlet ’in minik ziyaretçileri Denizaltı
Dünyası ile dev deniz canlılarını yakından
tanıyacak, çeşitli aktivitelerle birlikte denizaltı
dünyası hakkında derinlemesine bilgi sahibi
olacaklar.
Lovelet Outlet ’te Kasım ayına kadar devam
edecek olan aktiviteleri tüm gün boyunca
katılabilirsiniz.
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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.
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Bayramda AVM Ciroları
Nominal Değerde %9,3 Yükseldi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin Haziran ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 Haziran
döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %21,6
artış kaydederek 236 puana ulaştı. Bir önceki aya göre de %9,3 artış gözlemlendi.
AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise %15,8 artış
gösterdi. Endeks 2017 ikinci çeyrek döneminde 220 puana ulaştı.
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Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.
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Haziran ayında en yüksek ciro artışı Hipermarket kategorisinde…
Haziran ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %36,1’lik artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın haziran
ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki giyim kategori ciroları %25,1, teknoloji kategori ciroları %24,2, ayakkabı
kategori ciroları %21,6, diğer alanlar kategori ciroları %19,9 ve yiyecek içecek kategori ciroları ise %17,8 artış gösterdi.

C

M

Y

MALl&MOTTO / 43. Sayı / Eylül 2017

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Haziran 2017’de İstanbul’da 984 TL, Anadolu’da 841 TL olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2017’de 898 TL olarak gerçekleşti. Çeyrek bazlı m2
başına düşen cirolarda 2017 yılının 2. çeyreği bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan
arındırılmadan incelendiğinde %15,6 oranında artış gösterdi. 2017 yılı 2.çeyrekte metre kare verimliliği 839 TL
şeklinde gerçekleşti.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
Haziran 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %6,4’lük bir
artış yaşandığı gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksi ikinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle
karşılaştırıldığında aynı oranda kalarak 99 puan olarak gerçekleşti.
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SABANCI HOLDİNG’İN KONSOLİDE SATIŞLARI,
2017’NİN İLK YARISINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE
GÖRE %11 ARTIŞLA 19 MİLYAR 200 MİLYON TL OLDU
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Mehmet Göçmen
Sabancı Holding CEO’su
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Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2017
yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre % 11 artarak 19 Milyar 200
Milyon TL oldu. İlk altı ayındaki operasyonel
karlılığını ise %21 artırarak 4 Milyar 300 Milyon
TL’ye çıkardı. Sabancı Holding’in toplam
varlıkları ise 2017 yılının ilk yarısı itibari ile
326 Milyar 582 Milyon TL’ye, toplam konsolide
ana ortaklığa ait özkaynakları ise 24 Milyar 564
Milyon TL‘ye ulaştı.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen
konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Türkiye’nin
Sabancı’sı olarak 90 yılı aşkın geçmişimizden
aldığımız güç, deneyim ve kültürümüzle
her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.
DNA’mızda da olan inovasyon, AR-GE
alanındaki çalışmalarımızı; güçlü insan
kaynağımızın da katkısıyla daha dinamik, daha
etkin ve daha rekabetçi bir yapıyla sürdürüyoruz.
Gerçekleştirmekte olduğumuz dönüşümün

verdiği enerjiyle ve en büyük gücümüz olan
insan kaynağımızla birlikte; sürdürülebilirlik
ve çevresel sorumluluk anlayışından da ödün
vermeden yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün
ve hizmetlerle paydaşlarımıza sürdürülebilir
değer yaratacağız.”
AKBANK İLE EKONOMİMİZE 235 MİLYAR
TL KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK
Holding’in bankacılık faaliyetleriyle ilgili de
açıklamalarda bulunan Göçmen, 2017’nin
ilk altı aylık döneminde reel sektöre yönelik
kredilerin gelişim gösterdiğini, 190 milyar TL’si
nakdi olmak üzere toplamda %7,4 büyümeyle
kredilerin 235 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.
Bankanın dijitalleşme faaliyetlerindeki başarısına
da değinen Göçmen sözlerine şöyle devam etti:
“Akbank’ta dijital kanalları kullanan müşteri
sayımızı 3,6 milyona, mobil bankacılık aktif
müşteri sayımızı ise 3,5 milyona taşıdık. Bu

yıl ayrıca dijital alandaki öncü yeniliklerden
Blockchain teknolojisini yurt dışı para
transferlerinde kullanan ilk Türk bankası olduk.”
ENERJİSA 20 MİLYON KİŞİYE HİZMET
VERDİĞİ DAĞITIM ALANINDA
YATIRIMLARINI %44 ARTIRDI.
Büyüyen, gelişen ve derinleşen Türkiye elektrik
piyasasının öncü şirketi olan ve Türkiye’de
her 4 kişiden 1’inin elektriğe erişimini
sağlayan Enerjisa’da, verimlilik ve operasyonel
mükemmellik odaklı faaliyetleri ile değer
yaratmayı sürdürdüklerini belirten Mehmet
Göçmen sözlerine şöyle devam etti: “Bu yılın
ilk yarısı üretim, dağıtım ve satış iş kollarının
tamamında, gerek pazar koşulları gerekse çeşitli
düzenlemeler çerçevesinde önemli zorluklar
içermiş olmasına rağmen Enerjisa olarak
satışlarımızı %16, tek seferlik gelir ve giderler
hariç faaliyet karımızı da %18 arttırdık. Çok geniş
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DAHA VERİMLİ, REKABETÇİ VE
ÖNGÖRÜLEBİLİR ENERJİ PİYASASI İÇİN
ÇALIŞMALIYIZ
Türkiye elektrik sektörünün güçlü büyüme
dinamikleri ve daha verimli ve rekabetçi bir
yönde gelişme potansiyeli ile dünyada önde
gelen piyasalardan biri konumunda olduğunu
belirten Mehmet Göçmen sözlerine şöyle
devam etti : “Bu potansiyelin en etkin şekilde
değerlendirilmesinde enerji stratejileri ve
düzenlemeleri büyük önem taşımaktadır. Serbest
piyasanın gelişimi yönünde Enerji Bakanlığı ve
EPDK’nın liderliği ile bugüne kadar çok önemli
gelişmeler kaydedildi. Ancak son dönemde
özellikle perakende piyasasında maliyetler ve
regüle tarife dengesi oldukça olumsuz seyrediyor.
Serbestliği ve öngörülebilirliği güçlendirilmiş,
arz ve talep dengelerini ve maliyetleri etkin
yansıtan, rekabete dayalı işleyen, yeterli derinliğe
sahip ve enerji verimini daha fazla özendiren
enerji piyasalarına yönelik atılmış olan adımları
mutlaka sürdürmeliyiz. Çok başarılı sonuçlar
veren YEKA ihalesi ile yenilenebilir kaynaklara
dayalı enerji üretiminde yeni bir dönem
başlamıştır.“
SANAYİ ŞİRKETLERİMİZLE AR-GE VE
İNOVASYONDA FARK YARATTIK
Sabancı Holding Sanayi Grubu’nun faaliyetlerine
de değinen Göçmen: “Sanayi Grubumuz ilk
altı ayda çok başarılı işlere imza attı. Brisa
markamız ile gelecek sene Sabancı-Bridgestone
ortaklığımızın 30. yılını kutlayacağız. Bir yandan
Aksaray’daki ikinci fabrika yatırımımıza devam
ederken, diğer yandan da İzmit fabrikamızda
belgelendirilen Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdik.
Brisa ile küresel pazara son 5 yılda 1,5 milyar
TL değerinde ürün ihraç ettik. Brisa AR-GE
Merkezimizle %94 olan yerli üretim oranını
artıracak ve ihracatımıza ivme kazandıracağız.”
“Kordsa şirketimizle ise “yaşamı güçlendirme”
misyonu ile katma değerli ve yenilikçi
güçlendirme teknolojilerini Amerika’dan Asya
Pasifik’e kadar dört kıtada müşterilerimizin
hizmetine sunuyoruz. Lastik, kompozit ve
inşaat güçlendirme pazarının teknoloji lideri
olan Kordsa şirketimiz, bir önceki yılın aynı
dönemine göre operasyonel kârlılığını %22
artırdı. Net kârını ise %11’lik artışla 112 milyon
TL’ye çıkardı. Bugün global pazardaki AR-GE ve
inovasyon başarılarımız ve uzun vadeli müşteri

ilişkilerimiz mevcut. Bugün Türkiye’nin ilk üç
AR-GE merkezi arasında seçilen Kordsa AR-GE
merkezimizde geleceğin daha hafif lastikleri
ve araçları için çalışıyoruz. Bununla birlikte
Kordsa ve Continental önemli bir işbirliği ile
sektörde öncü bir çalışmaya imza attı. Kordsa,
lastik güçlendirme teknolojilerindeki derin
bilgi birikimi ve uzmanlığını Continental ile
birleştirdi. Bu sayede lastik kord bezi banyosunda
80 yıldır kullanılan formülde değişiklik yapmayı
başardılar.”
Temsa’daki çalışmalarına değinen Göçmen son üç
yıldır Türkiye otobüs pazar lideri olan Temsa’nın
2017 yılının ilk yarı pazar sonuçlarına göre
%33’lük pay ile liderliğini koruduğunu belirtti.
Göçmen sözlerine şöyle devam etti. “Temsa
şirketimizin pazar payı %33 seviyelerinde.
Dünyanın birçok ülkesinde yollarda Temsa
otobüslerini görmek ülkemiz için gurur verici.
2017 yılı yurtdışı ciro hedefimiz ise 170 milyon
doları aşmak.”
ÇİMENTODA TÜRKİYE’NİN LİDERİYİZ,
YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYECEĞİZ
Çimento şirketlerinin faaliyetlerine de değinen
Göçmen: “Çimento şirketlerimiz Akçansa ve
Çimsa ile sektördeki liderliğimizi bu dönemde
de sürdürdük. 45 yıldan uzun süredir sektörde
inovasyona yatırım yapma ilkesiyle hareket
ediyoruz ve yapı sektörünün trendlerine yön
veriyoruz. Sahip olduğumuz başarının temelinde
inovasyon faaliyetlerine verdiğimiz önem ile bu
alanda yaptığımız yatırımlar yer alıyor. Küresel
koşullarda elde ettiğimiz büyümeyi sürdürülebilir
kılma amacıyla, teknolojik trendlerini yakalamak
ve inovatif çözümlerin bir parçası olmak her
zaman şirketlerimizin ana hedefi oldu.
Çimsa şirketimizle 165 milyon ABD doları
yatırım ile Afyonkarahisar’da bulunan
fabrikamızın modern teknolojilerle donatılmış
yeni yerine taşınma sürecini tamamladık.
Çimsa Eskişehir Fabrikamızda 55 milyon
ABD Doları tutarında yatırım ile I. Üretim
Hattı’nın hem gri hem beyaz klinker üretecek
şekilde modifikasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu
yatırımımızın ardından, Eskişehir Fabrikamız
yıllık 415 bin ton beyaz klinker üretim
kapasitesine ulaşmış olacak. Böylece, Mersin
Fabrikamız’ın mevcut üretimiyle birlikte yıllık
beyaz klinker üretim kapasitemiz 1,6 milyon
tona ulaşacak ve beyaz çimentodaki global
konumumuz daha da güçlenecek.
PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ
MARKALARIMIZLA TÜRKİYE’NİN HER
YERİNDEYİZ
Göçmen: "Sabancı Topluluğu olarak gıda
perakende alanındaki öncü markamız
CarrefourSA ile 2016 yılında başladığımız
dönüşümü 2017 yılının ilk yarısında

başarıyla devam ettirdik. Belirlenen strateji
doğrultusunda öncelikle mağaza optimizasyonu
çalışmalarına ve operasyonel mükemmellik
çalışmalarına ağırlık verdik. Aynı zamanda
“farklılaşma” konusunda tüm format
yapılarımızı bulundukları coğrafyaya göre
güçlendirdik. Bu çerçevede tedarik zinciri,
satın alma, lojistik ve mağaza lokasyonlarımızı
yeniledik. Bugün Türkiye genelinde 625
mağazamızla gıda perakendeciliğinde en
iyi hizmeti verebilmek için var gücümüzle
çalışıyoruz.”
2017 yılının ilk yarısının perakende sektörü için
genelde durgun geçtiğini de belirten Göçmen
sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin
teknoloji lideri olan Teknosa markamız
ile özellikle ikinci çeyrek içerisinde özel
günlerin yarattığı hareketlilik ve farklılaşan
hizmetlerimizle aynı mağaza satışlarında
hedeflediğimiz artışı yakaladık. Öncülük
ettiğimiz çoklu kanal modelinde derinleşmeye
devam ediyoruz. İlk yarı toplam ciromuz
1 milyar 531 milyon TL olarak gerçekleşti.
Hedefimiz, yılın diğer yarısında sektörün
üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı
sürdürmektir.”
OTOMATİK KATILIMDA YAKLAŞIK 2.000
FİRMA AVİVASA’YI TERCİH ETTİ
Sigorta şirketlerinin faaliyetlerine de değinen
Göçmen, Avivasa şirketiyle yılın ilk yarısında
bir önceki yılın aynı dönemine göre fon
büyüklüğünde %28 büyüme yakaladıklarını
belirtti. Göçmen sözlerine şöyle devam etti:
”30 Haziran 2017 tarihli verilere göre 13,5
milyar TL fon büyüklüğü ve %19,3 pazar payı
ile Avivasa şirketimiz BES fon büyüklüğünde
sektör liderliğini sürdürüyor. Bu tarih itibariyle
de katılımcı sayımız 885 bine ulaşmış durumda.
Otomatik katılım sisteminde ise aralarında
ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı
yaklaşık 2.000 firma AvivaSA’yı tercih etti,
BES’teki başarımızı Otomatik Katılımda da
sürdürmeyi hedefliyoruz.”
“Hayat dışı sigorta sektörünün önde gelen
oyuncularından Aksigorta şirketimiz ise,
sektörün yılın ilk yarısında %7 büyümesine
rağmen prim üretimini %15 artırarak dikkat
çekici bir performans sergiledi. Haziran sonu
itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS) bazında hazırlanan finansal
tablolara göre ise Aksigorta net karı geçen yılın
aynı dönemine göre ikiye katlanarak 74 milyon
TL’ye ulaştı. Amacımız karlılığı sürdürülebilir,
sermayesi güçlü, finansalları ve bilançoları son
derece şeffaf bir şirket olarak 2017’nin geri kalan
döneminde de dengeli bir portföy yaratmaya,
sektörün üzerinde büyümeye, müşteri odaklı
hizmet anlayışımız doğrultusunda dijital
dönüşüme ve inovasyona yatırım yapmaya ve
piyasa değerimizi artırmaya devam etmektir.”
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bir coğrafyada hizmet verdiğimiz ve 20 milyon
kişinin elektrik enerjisine erişimini sağlayan
elektrik dağıtım iş kolumuzda yatırımlarımızı
geçen yılın aynı dönemine göre 780 Milyon
TL yatırım yaparak %44 artırdık. 2016 yılı
ve 2017’nin başında işletmeye giren üretim
birimlerimizin de katkısıyla, bu yılın ilk yarısında
toplam elektrik üretimimiz geçen yılın aynı
döneminin yaklaşık %70 üzerinde gerçekleşti.”
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Cenk
HAYIRLIOĞLU
Vialand ve Venezia Projeleri Genel Müdürü

“Gürsoy Grup’un misyonu her yaptığı projede ticari
kaygıdan öte Türkiye’ye değer katmaktır.”

noktada perakende ve eğlence sektörünün
doğduğu ülke. Dolayısı ile Amerika’da, buraya
sonradan gelen trendleri ve onların tüketici
üzerindeki etkisini önceden gözlemleme şansım
oldu. Hem gayrimenkul hem de perakende ve
eğlence sektöründe biriktirdiğim tecrübelerimi
şimdi yeni görevimde kullanıyorum.
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“İstanbul’un en şık İtalyanı” olan Venezia Mega
Outlet’i tanıtır mısınız?
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Bize kendinizden bahseder misiniz?
İsmim Cenk Hayırlıoğlu. Vialand ve Venezia
projelerinin Genel Müdürüyüm. Geçmişte her iki
projenin içerisinde de uzun yıllar hizmet verdim.
Gayrimenkul sektöründe uzun yıllar çalıştıktan
sonra, son olarak bu göreve gelmeden önce
Amerika’da perakende ve eğlence sektöründe üst
düzey yönetici olarak çalıştım. Perakende sektörü
çok dinamik ve yaşayan bir yapı, Amerika bu

Gürsoy Yatırım Holding’in projesi olarak
kapılarını 2015 yazında tüketicilere açan Venezia
Mega Outlet, Türkiye’nin tek konsept alışveriş
merkezi. Venezia Mega Outlet mimarisi,
meydanları ve su kanallarıyla Venedik ruhunu
birebir yaşayabileceğiniz bir alışveriş merkezi
ve Mapic Awards tarafından Dünya’nın en iyi 3
Outlet’inden biri seçildi. Venezia Mega Outlet
içerisinde hem kapalı hem de açık alışveriş
alanları bulunuyor. Dolayısı ile dilerseniz
cadde konseptli açık alanlarımızda alışveriş
yapıp, ardından San Marco Meyda’nında yemek
yiyebilir ve kanallarda harika bir gondol turuna
çıkabilirsiniz. Ya da kendinizi kapalı alandayken

açık havada geziyormuş gibi hissedeceğiniz yapay
gökyüzüne sahip kapalı AVM kısmında keyifli
vakit geçirebilirsiniz.
Venezia gerçekten çok samimi, tüketiciyi sıcak
havası ile kucaklayan, kendinizi bambaşka
bir atmosferde hissettiren, yıl boyu çok özel
fırsatları yakalayabileceğiniz gerçek bir outlet.
Venezia’ya girdiğiniz anda kendinizi turist gibi
hissediyorsunuz.
Türkiye’de ilk kez gerçekleşen Venedik Alışveriş
Karnavalı’na ev sahipliği yaptınız. Nasıl
bir hazırlık süreci oldu? Sonuçlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Hepinizin bildiği gibi İstanbul dünyanın en güzel
şehri, Avrupa’nın en güzel şehri ise Venedik…
Bu iki güzelliği tüketiciye bir arada sunuyoruz.
Bizim, projenin ilk gününde söylediğimiz bir
söylem vardı: ‘’ 4 gün 3 gece değil ömür boyu
Venedik’’ Bu vaadi gerçekleştirdik. Venedik’i
sadece mimarisi, su kanalları ve gondolu ile
getirmek olmazdı, Venedik’i ruhuyla buraya
taşımak istediğimiz için Venedik Alışveriş
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Karnavalı’nı düzenledik.Tüketicinin hiçbir
yerde bulamayacağı indirimleri Venezia Mega
Outlet’te misafirlerimize sunduk. Karnaval
süresince San Marco Meydanı’nda akrobatik
gösteriler, konfeti şovlar, konserler, defileler,
sokak sanatçıları, ateş gösterileri yaptık. Bu
büyük karnavalın hediyesi de çok büyüktü,
karnaval süresince, alışveriş merkezimizde
alışveriş yapan her misafirimiz Venezia Mega
Residence’tan muhteşem bir ev kazanma şansı
yakaladı.
Özetle misafirlerimiz açısından hem avantajlı
hem eğlenceli bir karnaval oldu, önümüzdeki
yıl hedefimiz karnaval coşkusunu daha da
büyüterek tekrarlamak.
Vialand olarak, eğlence sektörünün ve tema
parkın Türkiye’de ki yeri ve önemi sizce nedir?
Vialand olarak Türkiye’ de ilk kez temalı eğlence
merkezinin temellerini biz attık. Dolayısıyla
bütünleşik konseptiyle dünyanın en iddialı
projelerinden biri olan Vialand’ın Türkiye ve
turizm için önemi çok büyük. Herkesten farklı
bir yapımız var, Tema park, AVM ve Vialand
Palace Otel olarak 600 dönümlük bir arazi
üzerine kuruluyuz. AVM’miz ise Türkiye’nin
5. Büyük AVM’si. Tema parkın içinde 30’a
yakın farklı ünitemiz var. 3 saniyede tam
110 kilometre hıza çıkan, dünyanın en iyi 4.
Roller Coaster’ına sahibiz. 20 milyon dolarlık
yatırımla, özel olarak 4 bin metrekarelik bir
alana kurulan, “Fatih’in Rüyası” gibi sizi alıp
bambaşka dünyalara götürecek ünitelerimiz var.
Dolayısıyla genç, dinamik, yenilikçi ve sınırları
zorlayan bir eğlence merkezini yönetiyoruz. Bu
yüzden Vialand Tema Park Türkiye içinde çok
önemli bir yatırım oldu. Zaten Gürsoy Grup’un
misyonu her yaptığı projede ticari kaygıdan öte
Türkiye’ye değer katabilmek. Bugün Vialand ve
Venezia projelerimiz yılda 6,5-7 milyon turist
ağırlamaktadır.

Bundan sonraki süreçte de iletişimi hiç
kesmeyecek iki marka ile karşı karşıya
olacaksınız. Hem Vialand hem de Venezia
projeleri için pazarlama faaliyetlerimiz hız
kesmeden sürecek.
Yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği
Vialand’ın ziyaretçi profilini nasıl
değerlendirirsiniz?
Çok farklı iki projeye sahip olmanın avantajını
hem Vialand’de hem de Venezia’da yaşıyoruz
çünkü yabancı turistlerin konsept olan AVM’lere
ilgileri çok büyük. Ülkemize geldikleri zaman,
hem fiyat hem konfor hem de eğlence olarak
farklı arayışlar içindeler ve biz bunu onlara
sunabiliyoruz. Vialand açıldığı günden beri
Cezayir, Azerbaycan, Rusya, Lübnan, Mısır,
Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi ülkeler başta
olmak üzere yabancı misafirlerin oldukça fazla
ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerimizin %40’ının
yabancı olduğunu söyleyebilirim. Vialand, Orta
Doğu’da adeta bir marka haline geldi. Yabancı
turist sayımızda bir önceki yıla göre %25 artış
görüyoruz.

Yeni yatırımlar yapmadan önce sektörün
nabzını tutarak gittiği noktayı bilmek gerek
diye düşünüyorum. Daha önce Amerika’da
perakende sektöründe görev almış biri olarak,
sektörün gittiği noktanın dijitalleşmeye
kaydığını yani online satışa doğru ilerlediğini
söyleyebilirim, bu gelişme de perakende
sektöründe AVM lerin kan kaybı yaşamasına
sebep oluyor. Çünkü artık her şey tüketicilerin
tek tuşla parmağının ucunda; tek bir şey
dışında: deneyim! Tüketici artık eğlenmek ve
sosyalleşmek için evinden çıkmak istiyor, farklı
bir deneyim yaşamak için sizi seçiyor. Dolayısı
ile ona farklı bir deneyim sunmadığınız
noktada satış yapmayı beklemeyin. Biz de
gidilen bu noktanın farkında olarak burada
Venezia Mega Outlet projesine ise Arapların
yeni eğlence yatırımları yapıyoruz. Başka
muhteşem bir ilgisi var, tam anlamıyla Arap
yerde bulamayacakları tematik yeme-içme
baharı yaşıyoruz. Venezia’nın sularla çevrili,
alanları tasarlıyoruz, onlara farklı bir tecrübe
içinde gondollarla gezebileceğiniz Venedik
sunuyoruz. Kendi bünyemizdeki yatırım
konsepti Ortadoğulu misafirlerimizi adeta
kararlarımız bu yönde ilerlerken, elbette
büyülüyor. Hem alışveriş yapıp hem de İstanbul
birçok yabancı yatırımcıdan Vialand ile
içinde İtalya’yı da görebilmenin keyfini yaşıyorlar. ilgili talepler alıyoruz. Özellikle Orta Doğu
Dolayısıyla Venezia projesi şu an her gün
bölgesinden Suudi Arabistan, Katar, İran ve
Ortadoğu kökenli, alışveriş motivasyonu olan,
Cezayir gibi bölgelerden çok yoğun bir ilgi
5-6 bin misafiri ağırlıyor.
var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de Vialand
projesini en az 2 yurt dışı lokasyonunda
Yeni eğlence yatırımı var mı? Varsa ne kadarlık yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Vialand
bir yatırım olacak? Nerede yapılacak?
markasını dünyaya satmak.

Hem Vialand hem de Venezia Türkiye’de muadili
olmayan projeler, bu projeleri beslemek adına
büyük iletişim kampanyaları ve organizasyonlar
düzenliyoruz. Her iki projede de hizmet
veren 7/24 çalışan Pazarlama ve Kurumsal
İletişim departmanlarımız mevcut. Dolayısı
ile bu ekibimizle beraber, dünyadaki trendleri
takip edip misafirlerimizle buluşturuyoruz.
Çünkü artık ‘’alışveriş’’ dediğimiz kavram,
tüketiciye yeni tecrübeler sunmaktan geçiyor.
Ekibimiz alışveriş ve eğlenceyi birbirine
entegre edip tüketicinin hem keyif alacağı hem
de avantajlardan yararlanacağı kampanyalar
yapıyorlar. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı acenta iş
birliklerimizle, çok yoğun olarak misafirlerimize
yönelik tur organizasyonları yapıyoruz.

MALl&MOTTO / 43. Sayı / Eylül 2017

Venezia Mega Outlet ve Vialand olarak
pazarlama faaliyetleri olarak neler
yapıyorsunuz?
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Sur Yapı Projelerindeki Ticari
Gayrimenkuller Satışta!
Prestijli projeleri ardı ardına hayata geçiren Sur Yapı, projelerinde bulunan ticari alanları satışa sundu.
İstanbul’un Anadolu Yakasındaki 10, Avrupa Yakasındaki 7 projenin ticari alanları kampanyalı fiyatları ve
alternatifli ödeme seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı,
birbirinden prestijli projelerinde bulunan ticari
alanları satışa sundu. Bulundukları bölgelerin
çehresini değiştiren ve dönüştüren Sur Yapı
projeleri, ticari alanlarıyla iş değiştirmek, büyük
bir ofise geçmek, lokasyon değiştirmek, ticari
gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen herkese
uygun bir seçenek sunuyor.
17 Farklı Sur Yapı Projesindeki Ticari
Gayrimenkuller Satışta!
Anadolu Yakası’nda Sancaktepe’de Muhit ve
Lavender, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de
Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Maltepe’de
Yeşilmavi, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri,
İlkbahar ve İdilia, Çekmeköy’de Tilia; Avrupa
Yakası’nda ise Topkapı Evleri, Kağıthane’de
Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka, Eyüp’te
Axis İstanbul Ofis, Güneşli ’de Corridor ve
Mirage, Sultangazi’de Vitrin projelerindeki ticari
alanlar kampanyalı fiyatları ile avantaj sağlıyor.
180 Bin TL’den Başlayan Fiyatlarla Ticari
Gayrimenkuller!

MALl&MOTTO / 43. Sayı / Eylül 2017

17 farklı projede bulunan toplam 321 adet ticari
alanın büyüklükleri 11 metrekare ile 2.520
metrekare arasında değişiyor. Ticari alanların
fiyatları ise KDV dahil 180 bin TL’den başlayan
fiyatlarla yatırımcısını bekliyor. Projelerin farklı
kampanya ve ödeme seçenekleri bulunuyor.
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%10 İndirim 60 Ay 0 Faiz İmkanı!
Sur Yapı’nın 12 farklı lokasyonunda yer alan
17 projesinin her biri gelişimini sürdüren ve
kazandıran bölgelerde yer alıyor. Sadece proje
sakinleri değil tüm bölge halkı tarafından
kullanılacak biçimde tasarlanan ticari alanlar, bu
özellikleriyle her daim yoğun bir trafiğe sahip
olacak. Hayalindeki işe sahip olmak isteyen
herkes, kendisine uygun bir ticari alanı Sur Yapı
projelerinde bulabilecek. Kampanya kapsamında
%10 indirim sonrasında 60 ay 0 faiz ile ödeme
imkanı sunuluyor. Lansmanı çok yakın bir
tarihte yapılan Topkapı Evleri ve Tempo City
projelerinde ise 36 ay 0 faiz imkanı sunuluyor.

Makale / MALl&MOTTO

5 DUYUNUN TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Engin Yıldırım

PerAVM Kiralama ve Yönetim
Danışmanlık Genel Müdürü

1. KOKU: Tüketiciyi, mağazaya girdiği andan
çıkana dek hem olumlu hem de olumsuz
etkileyebilecek en önemli unsurlardan biridir
koku. Ortamın kötü kokusu kuşkusuz hemen
oradan uzaklaşma etkisi yaratır. Aynı şekilde
burna hoş gelen kokular da aynı oranda ortamda
kalış süresini uzatır. Bir fast-food restoranına
kalp dostu bir salata sipariş etme niyetiyle girip
de, üç katlı salamlı cheeseburger ve yanında
büyük boy patates kızartması alıp çıktığınız
oldu mu? Sizi ayartan koku oldu, değil mi?
Yiyeceklerden söz açmışken, süpermarketler
neden fırınlarını hemen mağazasının girişine
koyarlar, biliyor musunuz? Bunun nedeni
yalnızca yeni pişmiş ekmek kokusunun tazelik
belirtisiyle, insana güçlü bir rahatlama duygusu
vererek kendini evinde gibi hissettirmesi
değildir. Market yöneticileri, kızarmış ekmek
veya çörek kokusunun burnunuza dolduğu
anda karnınızın acıkacağını bilirler. Öyle ki, o
an elinizdeki alışveriş listesini bir kenara atıp,
hiç aklınızdan geçmeyen yiyecek maddelerini
almaya koşturabilirsiniz. Markete bir fırın

ekleyin, ekmek, yağ ve reçel satışlarının artacağı
garantidir.
2. DOKUNMA: Perakendecilik gurusu Paco
Underhill ‘’İnsanlar Neden Alışveriş Yaparlar?’’
adlı kitabında, satın almadan önce bir kumaşa
dokunmanın belirleyici bir önem taşıdığını
belirtiyor. Satın almaya karar vermeden önce
giysilerin kumaşını yoklamak, okşamak,
parmaklarımızı üzerinde gezdirmek isteriz.
Sanki bir tür duyu testi yapar gibi. Mağazalardaki
giysiler neden öyle ortalığa yayılıyor
sanıyorsunuz? Görülsünler diye mi? Elbette hayır.
Parmaklarımızın temasını bekliyorlar.
3. GÖRME: Ürünün ambalaj rengi, mağaza
dekorasyonunda doğru renk seçimi satışı
arttıran önemli bir etkendir. Bu nedenle
son yıllarda mağazacılık alanında, çok eski
çağlardan beri doğu kültürlerinde fazlaca
kullanılan “kromoterapi” yani renk biliminden
yararlanılmaktadır. Vitrin ve mağaza içi
dekorasyonda renk seçerken bu bilimin
kurallarına dikkat etmek müşteri psikolojisini
olumlu yönde etkileyecektir. Ancak mağazada
kalış süresinin belirlenmesinde görme
duyusunun önceliği yok. Süreci tetikleyen algılar
ağırlıklı olarak kokuyla ilgili. Çünkü görme
hafızası daha gelip geçici bir yapıya sahip.
4. SES: Ses güçlü çağrışımlar yaratır ve duyguları
tetikler ve de davranışlarımız üzerinde güçlü
bir etki yapar. Mesela markalandırılmamış bir
müzik teması ile bilinen bir logo eşleştiğinde,

hem o markayı tercih ediyoruz, hem de onu daha
güçlü anımsıyoruz. Ses, bir ürünü seçmemizi, bir
eğlence mekanını tercih etmemizi sağlayabilir. Ve
hiç kuşkusuz, ne kadar saçma sapan olsa da bir
cıngıl kadar insanın zihnine takılıp kalan hiçbir
şey yoktur.
5. TATMA: Dil, konuşmayı, besinlerin ağızda
çevrilerek yutulmasını, yediğimiz besinlerin
tatlarını almamızı sağlar. Dilin üzeri epitel doku
ile örtülüdür. Acı, ekşi, tatlı ve tuzlu olarak
gruplandırılan tatlar dilin belli bölgelerinde
bulunan tat tomurcuklarıyla alınır.
Marketlerde en önemli satış artırma yollarından
biri ürünün tattırılmasıdır. Birçoğumuz
marketlerde çok çeşitli ürünleri -özellikle
piyasaya yeni çıkan ürünleri- veya bilindik bir
ürünle beraber piyasaya çıkan ürünü satın alıp
tatmışızdır.
Bir zamanlar markalar soyut varlıklardı;
Dokusuz, kokusuz, hissiz. Güç onlardaydı,
çünkü az seçenek vardı. Seçeneğin az olması
tüketicilerin seçim alanını daraltıyordu.
Artık ürün, marka ve hizmet çeşitliliğinin
artması ile güç tüketiciye geçti. İnsanlar tek bir
markadan alışveriş yapmaya mecbur değil ve
bu durumda markaların tercih edilmek için bir
fark yaratmaları gerekiyor. Bu fark, markaların
somut bir varlık olarak tüketicilerin zihninde yer
edinmesiyle başlıyor. Bir marka tüketiciyle bağ
kurmak istiyorsa, kendisini tüketicinin zihninde
somutlaştırması ve duyulara etkin hitap etmesi
gerekiyor.
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Çevremizde olup bitenleri
duyularımızla algılar,
nesneleri duyularımızla ayırt
ederiz. Yapılan araştırmalar
satın almanın 5 duyunun
etkisiyle verilen bir karar
olduğunu ortaya koyuyor.
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AlgIda Türk Kızılayı’na Desteğini Sürdürüyor
Türkiye’nin 65 ilini kapsayan kan bağışı kampanyası için Türk Kızılayı ile işbirliği yapan Algida, mart
ayından bu yana Kızılay noktalarında kan bağışında bulunanlara 250 binden fazla dondurma ikram etti.

Türkiye’nin mutluluğu paylaşan markası
Algida, Türk Kızılayı’na verdiği desteği
sürdürüyor. Algida, mart ayında başlayan
ve kan bağışının önemine dikkat çeken
kampanya kapsamında bağış yapanlara
dondurma ikram etmeye devam ediyor.
Unilever çalışanlarının gönüllü katılımıyla
başlayan kampanyada, bugüne kadar
kan bağışı yapanlara 250 binden fazla
dondurma dağıtıldı.

MALl&MOTTO / 43. Sayı / Eylül 2017

18-65 yaş arasında, 50 kilo ve üzerindeki
sağlıklı herkesi kan bağışına davet eden
kampanya 65 ilde Kızılay’ın 193 kan bağış
noktasında eylül ayına kadar devam ediyor.
En yakın bağış noktalarına www.kanver.org
adresinden ulaşılabiliyor.
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KASAPDÖNER FORUM İSTANBUL’DA

Türkiye’nin en sıra dışı döner markası
KasapDöner’in yeni şubesi Bayrampaşa’nın en
önemli AVM’lerinden olan Forum İstanbul’da
döner severlere kapılarını açtı.
‘DÖNERİ DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ’

Bahar Özürün
Global Restoran Yatırımları A.Ş Genel Müdürü
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İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Forum
İstanbul’da olmaktan son derece mutlu
olduklarını belirten Global Restoran Yatırımları
A.Ş Genel Müdürü Bahar Özürün, ‘Amacımız,
sadece bifteklik etten yaptığımız dönerimiz ile
döneri dünya markası yapmak’ dedi. Özürün,
İstanbul’un yanı sıra ve Anadolu’da da büyümeye
devam edeceklerini dile getirerek, ‘2017 yılı
sonuna kadar Eskişehir, Bursa, Samsun gibi
Anadolu metropollerinde yeni şubeler açmayı
hedefliyoruz’ diye konuştu.
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MICHAEL KORS VE KATE HUDSON İLE
WATCH HUNGER STOP!

Michael Kors, aktris, yazar, girişimci ve hümanist
Kate Hudson, küresel açlıkla mücadele etmek
için Michael Kors’un özel kampanyası olan
“Watch Hunger Stop’’ u desteklemek için bir kez
daha yeteneklerini sergilediğini duyurmaktan
memnuniyet duyar.
“Michael ile üçüncü yılında olan bu önemli
projede işbirliği yapmaktan onur duyuyorum.”
diyor Hudson. “Haziran ayında, Watch
Hunger Stop tarafından sağlanan kaynakların
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın
çocukları besleme için büyümelerini sağladığı
Kamboçya'daki okulları ziyaret ettim, böylece
büyümek ve eğitimlerini tamamlamak için
ihtiyaç duydukları besinleri alabiliyorlar. Şahane
bir deneyimdi orada gördüğüm ve öğrendiğim
her şeyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”
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2013 yılında kurulan Watch Hunger Stop, Zero
Hunger ile tüm dünyaya ulaşılmasına yardımcı
olmak için finansman ve farkındalık yaratıyor.
Markanın ortağı olan Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Programı (WFP), okulara sağlanan yemek
ulaşımını destekliyor.
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Bu yıl, Access Sofie akıllı saat ve markanın
çok satan Lon Aviator güneş gözlüğü eşsiz bir
versiyonu ile karşımıza çıkıyor Watch Hunger
Stop’a destek için satışa sunuluyor.
Michael Kors, “Açlığa son verme çabalarımda
arkadaşım Kate'in bize katılmasından çok mutlu
ve minnettarım. O ve ben, hep birlikte çalışırsak
çözebileceğimiz bir sorun olduğuna inanıyoruz.
Watch Hunger Stop, WFP' nin okul yemek
programını desteklemekte, sağlıklı, mutlu bir
gelecek şansını hak eden çocukların hayatlarını
iyileştirmektedir. Yardım etmekten gurur
duyuyoruz.”
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TUGİK İhracat Rakamları Açıklaması
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açılanan, 2017’nin ilk yarısının ihracat
verilerine yansıyan Türk Lirası’yla yapılan
ihracatta %102 oranında yaşanan artışı
değerlendiren Türkiye Genç İş Adamları
Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan
Güral, konuya ilişkin şu açıklamada
bulundu:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve
talimatıyla başlatılan dış ticarette Türk
Lirası kullanımının artırılmasına yönelik
girişimler neticesinde, Türkiye yılın ilk 6
ayında bu başarı grafiğini yakalamıştır.
İhracat rakamlarında yaşanan büyük
artış uzun bir süredir dile getirdiğimiz
öngörüleri doğrular niteliktedir.
Ekonomik göstergeler içinde en önemli
parametre olan ihracat düzeyindeki bu
büyük gelişme hiç şüphesiz ülkemizin
büyüme rakamlarına da yansıyacaktır.
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2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin
Dünya genelinde en yüksek büyüme
sağlamış ilk beş ülkesinden biri haline
gelmesi şaşırtıcı bir sonuç olmayacaktır.
Biz iş insanları bu iddiamızı realize
edebilmek adına çalışmalarımızı olanca
hızıyla sürdüreceğiz. Hedef Türkiyemizi
2017'de Dünyanın en çok büyüyen
ekonomilerinden biri haline getirmek!”
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Erkan Güral
Türkiye Genç İş Adamları
Konfederasyonu Genel Başkanı
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Cefıc tarafından yönetilen 3 AVM Stevie Uluslararası İş
Ödülleri’nde 9 Uluslararası Ödüle Layık Görüldü
Cefic yönetiminde bulunan 3 AVM, dünyanın
en başarılı kurumlarını ödüllendirmek amacıyla
hayata geçirilen ve bu yıl 14.kez verilen Stevie
Uluslararası İş Ödülleri’nden kazandığı 9 ödülle
büyük bir başarıya imza attı. Altın, Gümüş ve
Bronz olmak üzere 3 ayrı ödül tipi bulunan
ödül töreni 2002 yılından bu yana uluslararası
şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri
performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif
katkıları çerçevesinde ödüllendiriyor.
Cefic, yönetimini üstlendiği Palm City Mersin,
CarrefourSA İçerenköy ve CarrefourSA Bursa
Alışveriş Merkezlerinde “Önce İnsan” adlı sosyal
sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiği
“Minik Diş Dostları” etkinliği ile Stevie
Uluslararası İş Ödülleri’nden En İyi Müşteri
Etkinliği dalında 1 Altın ve Yılın Pazarlama
Kampanyası dalında 1 Gümüş Ödülü kazandı.
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Palm City Mersin Alışveriş Merkezi’nde,
ziyaretçilerine hayal dünyasının kapılarını
aralayarak; onları küçüklerin çizdiği büyüklerin
yazdığı bir dünyada buluşturan “Küçükler
Çiziyor, Büyükler Yazıyor” projesi ise Yılın
Pazarlama Kampanyası ve Yılın İletişim ve
PR Kampanyası dallarında Bronz Ödüle layık
görüldü.
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YABANCI TURİSTLER İSTANBUL’DA VENEDİK’İ KEŞFETTİ

Venezia Mega Outlet İstanbul’da
şaşırtıcı Venedik konsepti ile
ziyaretçileri kendine hayran
bırakıyor. Özellikle Doğu Avrupa,
Ortadoğu ve Azerbaycan’dan
gelen turistler İstanbul’daki
Venedik’te dolaşıyor, gondolla
gezmek için uzun kuyruklar
oluşturuyor.
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Azerbaycan’dan gelen
turistlerin ülkemize yoğun ilgisi sürerken, yabancı
turistler ülkemizdeki farklı konseptteki yerleri de
hızla keşfediyorlar. Farklılık yaratarak ziyaretçilerin
akınına uğrayan yerlerin başında İstanbul’daki
Venedik konsepti ile görenleri kendisine hayran
bırakan Venezia Mega Outlet geliyor. Her yıl 15
milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Venezia Mega
Outlet içerisinde San Marco Meydanı’ndan, keyifli
yeme içme alanlarına, alışveriş yapabileceğiniz
yerli-yabancı markalardan, gondolla gezebileceğiniz
su kanallarına kadar birebir Venedik atmosferini
yaşayabileceğiniz yaşam alanları var. Venezia Mega
Outlet, İtalya’ya gitmeden, İtalya’yı ayağınıza getiriyor.
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Gondol Önünde Uzun Kuyruklar Oluştu
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Venezia Mega Outlet içerisinde yer alan gondol
turuna büyük ilgi gösteren turistler, uzun gondol
kuyrukları oluşturdu. Gondol turu sırasında
keyifli dakikalar yaşayan turistler bu anları
ölümsüzleştirmek için hem bol bol resim çekti hem
de bu anları sosyal medyada paylaştılar.
İstanbul’daki Venedik’te İlginç Sahneler
Ziyaretçilerin gördükleri anda aşık oldukları Venedik
konseptli Outlet’te ilginç sahneler de yaşanıyor.
Özellikle fotoğraf çekimi yapmak isteyen yeni evliler
Venezia Mega Outlet’e gelerek İstanbul’da sanki
Venedik’teymiş gibi poz veriyor, gelinlik ve damatlıkla
gondol turuna katılarak unutulmaz anlar yaşıyorlar,
İtalya’ya gitmenin maliyetinden kurtuluyorlar.

Etkinlik / MALl&MOTTO

Farkındalık Stüdyosu’nun USLA
Etkinlikleri Devam Ediyor
Farkındalık Stüdyosu tarafından organizasyonu yapılan USLA Akademi ‘de gerçekleşen Best Fm canlı
yayınında Yasemin Şefik’in bu hafta ki konukları dünyaca ünlü şef Murat Bozok ve tescilli güzel ve başarılı
sunucu Özge Ulusoy oldu.

Yasemin Şefik’in renkli sorularını samimiyetle
cevaplayan Bozok ve Ulusoy, bugünkü noktaya
nasıl geldiklerini açıkladılar.
Özge Ulusoy küçük yaşta başladığı bale ile ilk
parasını ilkokul 4 ‘de kazandığını, hayatı boyunca
çok çalışıp programlı disiplinli bir şekilde devam
ettiğini vurguladı. Yemek hazırlama konusunda
zayıf olduğunu ama katılacağı workshoplara
gidip gelerek arayı kapatacağını söyledi. Eğitim
almanın önemini de vurguladı.
Ünlü olduktan sonra hiç albüm teklifi geldi mi?
Sorusuna: “Ben duşta bile şarkı söylemem bir
kere Acun’u kıramadım yılbaşı programında şarkı
söyledim. Eminim dinleyenlerin yılbaşı gecesi
kötü geçmiştir.’’ dedi.

Murat Bozok meslek olarak ahçılığı seçmeyi
düşünenlere : ‘’ Karar vermeden önce tanıdık
bir cafe ya da restoranda tecrübe etmelerini
önerdi. Sadece güzel yemek yapmanın yeterli
olmadığını işletmenin de devamı için pazarlama,
finans, muhasebe gibi konulara da vakıf olmak
gerekir dedi. Damak zevkinin çok farklı olacağını
herkesin anne yemekleri ile damak zevkinin
oluştuğunu da belirtti. Yemek pişirmeye 2-3
saat gibi zaman harcanırken servise de mutlaka
zaman ayrılması gerektiğini vurguladı. Usla
Akademi’de en çok talep gören dersler ise önce
tatlılar sonrada et tarifleri ve sosları olduğunu
söyledi. 2-3 saatlik workshopların eğlenceli
geçtiğini ancak profesyonel eğitimin 4 aydan
başlayıp 1 yıla kadar sürdüğünü ve bu sürede
çok disiplinli bir çalışma programı olduğunu
vurguladı. USLA Akademi’nin verdiği sertifika ve
iş imkanlarına değinen Bozok, eğitimin önemini
tekrarladı.

USLA Akademi Hakkında
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi – USLA
30 yılı aşkın bir süredir otelcilik ve yiyecek
içecek sektöründe sertifikalı ve diplomalı
eğitimler veren “American Hospitality Academy
International Hotel Management Schools (AHAIHMS)”’un İstanbul kampüsü ve Türkiye’nin
ilk uluslararası otel işletmeciliği ve aşçılık
akademisidir. Otelcilik ve yeme-içme sektörüne
uluslararası kalitede teori ve uygulamalı eğitim
almış kişiler yetiştirerek, mevcut işgücüne katkı
sağlamaktadır.

MALl&MOTTO / 43. Sayı / Eylül 2017

Kime en son hangi yemeği hazırladın sorusuna
sarma yaptığını ve yaparken annesi ile telefondan
yardım aldığına kadar anlatan Ulusoy, kendi
programının yapımcılığını da yapmak istediğini
söyledi.
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GIORGIO ARMANI 2017-18 SONBAHAR/KIŞ KADIN
KOLEKSİYONU: FARKLILIKLARIN UYUMU

Akıcı silüetler, parlak renkler ve birbiriyle
uyumlu parçalarla istikrarlı bir çeşitlilik sunuyor.
Siyahın ağırlık gösterdiği koleksiyonda; yakut
kırmızısı, ametist moru ve zümrüt yeşili
siyahla birleşerek veya siyahın içinden doğarak
tasarımları göz alıcı bir hale getiriyor.
Kapitone satenin parıltısı, tiftiğin, kadifenin ve
etkileyici jakarın yumuşaklığıyla farklı kumaşlar
bir bütün oluşturuyor.
Kırmızı ve parlament mavisi, şal yaka, kuşak ve
büyük ceplerle hareketlendirilmiş dökümlü palto,
en dikkat çeken tasarımlar arasında başı çekiyor.
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Pantolon, ceket, elbise gibi tasarımlara hayat
veren kadife yeni koleksiyonda loaferlarda
kombinleniyor.
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Etekli ve dökümlü pantolonlar kadınlara rahat ve
cool bir görünümün anahtarını sunuyor.
Soyut bir yağlı boya tabloyu andıran ceket ve
paltolar tasarımlara sanatsal bir hava katıyor.
Zengin renk ve model çeşitliliğine sahip kısa
ceketler ise elbiseler, etekler ve pantolonlarla
büyük bir uyum sağlıyor. Fötr şapkalar
koleksiyonda neredeyse her kombinle
eşleştirilerek cool ve maskülen bir hava estiriyor.
Giyinmek, kıyafetlerin ve aksesuarların içgüdüsel
şekilde bir araya getirildiği şiirsel ve kişisel bir
ifade halini alıyor.
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PIRELLI 2018 TAKVİMİ SAHNE ARKASI
FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI
Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her yıl merakla beklenen takviminin yeni sayısının sahne arkası fotoğrafları
gün yüzüne çıktı. Çekimleri İngiltere'nin en ünlü moda fotoğrafçılarından biri olan Tim Walker tarafından
gerçekleştirilen Pirelli 2018 Takvimi’nin teması “Alice Harikalar Diyarı” olacak.
Pirelli Takvimi’nin 45. Sayısının Londra’da
gerçekleştirilen çekimlerinin sahne arkası
fotoğrafları ve videoları gün yüzüne çıktı.
İngiltere'nin en ünlü moda fotoğrafçılarından
biri olan Tim Walker tarafından çekilen ve Vogue
editörü Edward Enninful tarafından tasarlanan
çekimlerin teması
“Alice Harikalar Diyarı” oldu.
Resmi olarak 1964 yılında doğan takvimin 45.
sayısı olan 2018 edisyonu, Tim Walker tarafından
çekildi. İngiliz fotoğrafçının çekimlerini
Londra’da gerçekleştirdiği takvim, Alman
fotoğrafçı Peter Lindbergh’in imza attığı 2017
edisyonunun ardından geldi.
John Tenniel’in illüstürasyonları ve Lewis
Caroll’un orijinal kitabından esinlenerek hayata
geçirilen Alice Harikalar Diyarı konseptinin
seçilmesinin arkasındaki neden ise: “Herhangi bir
kız kendi masallarına sahip olmalıdır”.
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Pirelli 2018 Takvimi’nin dikkat çekici bir diğer
özelliği ise tüm yetenekler Afrika kökenli
isimlerden oluşuyor. Pirelli Takvimi tarihinde bu
bir ilk değil. 1987 tarihinde çekimlerde de sadece
Afrika kökenli yetenekler ile çalışılmıştı. Naomi
Campbell, RuPaul, Whoopi Goldberg, Adwoa
Aboah, Lupita Nyong'o, King Owusu, Alpha
Dia ve Puff Daddy gibi ünlü isimlerin yer aldığı
Pirelli 2018 Takvimi’nde Alice rolünü Sudan asıllı
Avustralyalı manken Duckie Thot üstleniyor.
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Sahne arkası ve konsepti paylaşılan Pirelli 2018
Takvimi’nin kendisi ise Kasım ayında New
York’ta yapılacak özel bir etkinlik sonrasında
tanıtılacak.

Moda / MALl&MOTTO
PIRELLI TAKVİMİ KAST EKİBİ
ADUT AKECH
Sudan asıllı Avustralyalı model: Kupa Kraliçesi
ADWOA ABOAH
Gana asıllı Britanyalı model ve feminist
aktivist: Tweedledee
ALPHA DIA
Senegal asıllı Alman model: 5 numaralı
iskambil kağıdı
DJİMON HOUNSOU
Benin asıllı Amerikalı aktör ve model:
Kupa Kralı
DUCKİE THOT
Güney Sudan asıllı Avustralyalı: Alis
KING OWUSU
Britanyalı Model: Tweedledum:
2 numaralı iskambil kağıdı
LIL YACHTY
Amerikalı rap şarkıcısı: Kraliçe Muhafızı
LUPITA NYONG’O
Meksika asıllı Kenyalı aktris: Tarla Faresi
NAOMI CAMPBELL
Britanyalı süpermodel ve aktivist: Cellât
RUPAUL
Amerikalı aktör şarkıcı,
söz yazarı: Kupa Kraliçesi
SASHA LANE
Amerikalı Aktris: Mart Tavşanı
SEAN “DIDDY” COMBS
Amerikalı rap şarkıcısı, besteci, aktör, Müzik
yapımcısı, girişimci: Cellât

THANDO HOPA
Güney Afrikalı Model ve Avukat:
Kupa Prensesi
WILSON ORYEMA
Britanyalı Model: 7 numaralı iskambil kağıdı
WHOOPI GOLDBERG
Amerikalı Aktris, Komedyen, yazar ve
televizyon sunucusu ve aktivist: Düşeş
ZOE BEDEAUX
Britanyalı moda stilisti,
tasarımcı ve şarkıcı: Tırtıl
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SLICK WOODS
Amerikalı Model: Çılgın Şapkacı
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GUCCI'DEN FANTASTİK REKLAM KAMPANYASI
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Gucci 2017 Sonbahar-Kış reklam kampanyasını
fotoğraf sanatçısı Glen Luchford'un çekimleriyle
uzay konseptine atıfta bulunuyor. Markanın
Kreatif Direktörü Alessandro Michele,
görsellerdeki retro-fütürist ayrıntıları tasarlarken
1950 ve 60'lardaki bilimkurgu akımının yanı sıra
kült TV dizisi Uzay Yolu’ndan ilham aldı.
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Nisan ayında Instagram’da güneş sistemimizin
ötesinden gelen birkaç video ile duyurulduğu
üzere, bu sezonun koleksiyonu, uzak bir galakside
Gucci istilası için birleşen humanoidler, uzaylılar,
robotlar ve dünyalılarla paralel bir evrene
taşınıyor.
Markanın yeni reklam kampanyasının çekim
hikayesi ise uzaylılar ve dinozorlarla dünya
üzerinde etkileşime girerek gerçek ötesi,
saykodelik uzay manzaralarına ve tuhaf
uzay gemilerine ışınlanıyor. Bu da ortaya
alışılagelmişin dışında fantastik bir kompozisyon
çıkarıyor.

Moda / MALl&MOTTO
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Reklam filmini
izlemek için okutunuz.
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GIORGIO ARMANI 2017-18 SONBAHAR/KIŞ ERKEK
KOLEKSİYONU: NEO-KLASİK SİLÜETLER

Desen ve silüetlerin gücünü koleksiyonlarında
çarpıcı bir şekilde sunan Giorgio Armani,
2017-18 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu'nda
modası geçmiş protokollerin, incelikle yok
edilmesinin gerekli olduğunun altını çiziyor.
Erkek figüründe yenilikçi bir yansımayı zarifçe
işlediği materyallerle özdeşleştiren marka, sentez
ruhuna sahip klasiklerin üzerinde kusursuzca
çalışıyor.
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Bu sezon Giorgio Armani, anı yansıtan, aynı
zamanda da miras açısından zengin olan bir
zarafet fikrini tanımlamak üzere stil kodlarını
kullanıyor. Özgün koleksiyon, kendine has
benzersiz güzelliğiyle vücudu, enerjik bir figürü
yansıtan kıyafetlerle destekliyor.
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Koleksiyonun hit parçalarından geniş şallar,
kolları sararak göğsün üzerinden geçip asi bir
görünümü ortaya çıkarıyor. Sezonun öne çıkan
tasarımlarından beyaz gömlekler, şık şapkalarla
kombinlenerek yalın bir tarz sunuyor. Yün
hırkalarla kombinlenen bol pantolonlar ise
erkeklere her atmosferde eşlik ediyor.
Desenlerin doğallığına ve sıcaklığına gönderme
yapan modeller, canlı renk skalasıyla da ezberleri
bozuyor. Kadifenin özgün yansımalarından
sıcak bordolar, lacivertler ve nefti yeşillerle
tasarlanan pantolonlar ve ceketler, koleksiyonda
hakimiyetini kuruyor. Armani erkeğini anlatan
renk kombinasyonları, lüks kumaşlarla buluşarak
neo-klasik bir yolculuğun kapılarını açıyor.
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“PATNOS LıFE Alışveriş ve Yaşam Merkezi”

Patnos ilçe halkı ile buluşmaya hazırlanıyor

Patnos’un ilk AVM’si PATNOS LIFE, halkına sosyal yaşam alanları yaratmaya hazırlanıyor.
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NTS Danışmanlık tarafından kiralaması ve
yönetimi gerçekleştirilen Ağrı’nın en büyük
ilçesi Patnos’un ilk AVM’si “PATNOS LIFE
Alışveriş ve Yaşam Merkezi” Patnos ilçe halkı ile
buluşmaya hazırlanıyor.
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PATNOS LIFE, 25 bin m2 kiralanabilir alanda
Ağrı’nın Patnos ilçesinde, merkez de, Menderes
bulvarı üzerinde Ağrı’ nın en büyük ilçesinde yer
almaktadır. Patnos, il merkezine 82 km uzaklıkta,
Ağrı-Van, Ağrı-Muş, Ağrı-Bitlis yollarının
kavşağında kurulmuştur. Patnos nüfus yoğunluğu
en fazla olan ilçedir.
2016 yılı toplam nufüs 122.672, merkez
63.576’dır. Bu nüfusun içerisinde 25.456 kişi
emniyet görevlileri, öğretmenler, askerler ve
aileleri tutmaktadır. Şu anda İbrahim Çeçen
Ünver MYO’da 890 kişi eğitim görmektedir.
İnşaatı tamamlanan ve 2018 yılında öğretime
açılacak olan 3 ayrı bölümlü mühendislik
fakültesinde 2000’e yakın öğrenci öğretime
başlayacaktır.
Soğuk bir iklimi olan ilçe, düz bir ovada
kurulmuştur ve yakınında Süphan Dağı

bulunmaktadır. Patnos, Ağrı’nın stratejik olarak
çevre illere köprü vaziyeti gören merkez ilçesidir.
Patnos Life AVM Şehrin tam ortasında ….
İlçe merkezinde konumlanan proje bölge
halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap
verecek. Market, sinema salonları, bowling
salonu, 1200 m2 çocuk ve gençlik merkezi,
geniş terasıyla ilçede çekim merkezi olmaya
hazırlanıyor. Geniş bir yiyecek-içecek alanı

ayrılan AVM, birçok markaya ev sahipliği
yapacak. Patnos Life, bütün fonksiyonları
içerisinde barındıran kent merkezini daha aktif,
yaşanır hale getirecek komplike bir yapı olarak
tasarlanmıştır.
Patnos, Ağrı İbrahim Çeçen Üniveristesi’ne bağlı
fakülteler ve meslek yüksek okulları sayesinde
genç nüfusu kendine çekmekle birlikte ayrıca
yoğun olarak kamu çalışanlarıda Patnos’da görev
yapmaktadır.

Makale / MALl&MOTTO

TELEFON BAĞIMLILIĞI NEREYE GİDİYOR
Öncelikle farkındalığımızı telefonunuz
kolunuzun uzanacağı noktada iken hangi hisle
ona uzanıyorsunuz buraya dikkat çekmek isterim.
Dikkat telefon çalmadı, mesaj uyaranı yok bu
önemli.
Yapmak istiyorsunuz. ’ bir şeyler kaçırmak
istemiyorum orada hareketli bir dünya
var,arkadaşım tatildeydi bakıyım resim
paylaşmış mı’’...Yapmak istemiyorsunuz ‘’şimdi
şu ortamdayım herkes sürekli beni telefonla
meşgulken görüyor neden anın tadını çıkarıp
bulunduğum ortama ayak uydurmuyorum ki’’
Bu ikilemi kimler yaşıyor mesela. Sorun yok en
azından farkındayız.

Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

Son zamanlarda bir yandan bağımlılığından
şikayet ederken bir yandan da onsuz
olamadığımızı kanıtlar nitelikte telefonla olan
bağımız.Evet onsuz yapamıyoruz.Size yapılan
bir araştırmadan bahsetmek isterim 18-50 yaş
arası 1000 kişi ile yapılan ankette Türkiye açık
ara birinci.Ve 30 ülke arasında yapılmış bu anket.
Bizler günde ortalama 71 kez telefonumuzu
kontrol ediyoruz. Sonuçlarda çıkan ülkemizde
her 5 kişiden 1’ i telefon bağımlısı. Oranın
yüksekliği şaşırtıcı elbette ki.

Peki, neler yapabiliriz denemek isteyenler
için? Eğer bu durumun sizi rahatsız ettiğini
düşünüyorsanız kendinizle birkaç uygulama
yapabilirsiniz. Diyelim ki; telefonunuzu kontrol
edeceksiniz çağrı sesi, mesaj uyaranı olmadı
bir süredir. O an ben bunu sonra yapabilirim
diyebilirsiniz ‘’bugün telefonumdan herhangi
bir uyarım gelmiyorken bile sadece 7 kez
kontrol edeceğim diye bir kıstas getirebilirsiniz
ya da âdetini siz belirleyin her zamanki
kontrol adetinizden az olsun ve günden güne

azaltmayı deneyin bu süreyi. Bu süreçte bu
aksiyonun yerine ne koyduğumuz da önemli.
Davranışlarımızın düzeni değiştiğinde bazı
kararlar aldığımızda ve bunları yürürlüğe
koyarken işimizi kolaylaştıran yegane
şey bu davranışın başka bir aksiyonla yer
değiştirmeleridir daha faydalı ya da daha çok
yapmak istediğimiz bir şey olabilir bu. Ne
zamandır bitiremediğiniz bir kitap, izlemediğiniz
bir film, biraz yürüyüş,tanıdıklarınızla yüz yüze
sohbet,doğayla biraz zaman vs... Yaz ayındayız
yapacak şeyler kış aylarına göre nispeten daha
fazla... Hayatımız ilerliyor günbegün kendimizde
ruhsal, duygusal değişimler oluyor bunların ne
kadar farkındayız. Kendimizle ne zamandır baş
başa kalamadık. Hayatın güzellikleri görüyor
duyuyor olmak ,fark edebilmek hepsi oldukça
ruhsal dünyamızı zenginleştirici aktiviteler.
Yürüyüş sırasında fotoğraf çekebilirsiniz hemen
sosyal medyada paylaşmak mı istediniz şu an
belki anın tadını çıkarmak ve fotoğraf koymak
eylemini sonra yapmak ister misiniz?Bu da bir
seçenek. Kendimize sorular sorabiliriz. Bunu
yapabilir misin?Ben bir karar aldım bu konuda
başarılı olabilir miyim? Deneyebilirim.Bence
deneyebiliriz. Hepimize hiçbir şeye bağımlılık
göstermediğimiz günler dilerim.

Bir şeylerden mi kaçıyoruz o telefonu
elimize alıp ne var ne yok diye baktığımızda.
Düşünmekten mi, yapmamız gereken işi bir
10-15 dakika sonra yapsak kime ne zararı olur
diye baktığımızdan mı, arkadaşımız, tanıdığımız
resmini beğenmezsem kendini kötü hissetmesin
aman paylaşımlarını kaçırmayım mı diyor yoksa
‘Yok canım ben sadece son dakika haberlerine
bakıyorum’.
Bir sürü bahanemiz vardır mutlaka. Ben bunu
yapıyorum zamanımı alsın mühim değil bu bir
eğlence aracı bana göre diyorsak da bir fikirdir
hepsi mümkün benim nacizane söyleyeceklerim
bu durumdan rahatsızım ve bu davranışımı
nispeten azaltmak istiyorum diyenlere.
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Bunu neden yapıyoruz ‘’merak’’ tan mı peki.
Bunun tabiî ki birçok nedeni olabilir. hayat zaten
sıkıcı biraz neler olduğuna bakmanın kime
ne zararı var diyenleriniz olabilir,okuyorum
bilgileniyorum merak duygumu tatmin ediyorum
diyenlerimiz de olabilir , yok canım bu da
bağımlılık mı hayatın bir keyfi diyenleriniz de.
Burada elbette ki kim suçlu diye aramıyoruz
fakat konumuz bunun ne kadar farkındayız yani
telefonumuzu günde 71 kez elimize sırf kontrol
için aldığımızı hangimiz farkında?
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DÜNYANIN ÜNLÜ MARKA UZMANLARI
NEDEN TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPILMALI?
SORUSUNUN YANITINI VERİYOR
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)
tarafından Marka Yatırım Holding’in isim
sponsorluğuyla gerçekleştirilen 10. İSTANBUL
MODA KONFERANSI bu yıl, 11-12 Ekim
2017 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski
İstanbul’da “Why Turkey” teması ile hayata
geçiyor. Konferans’ta Türkiye’de hazır giyim
sektörünün gücü, sürdürülebilirlik anlayışı ve
bölgede rakipsiz bir iş ortağı olarak yetkinlikleri
vurgulanacak.
Bu yıl iddialı bir içerikle hazırlanan ve gündeme
oturacak olan Konferansın dünyaca ünlü yerli
ve yabancı konukları, hazır giyim alanında
Türkiye’nin neden doğru bir yatırım ülkesi
olduğunu hep birlikte değerlendirecekler.
TGSD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
konferansa İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi de
katılacak.
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Dünyanın en büyük marka ve alım gruplarının
üst düzey yöneticilerinin katılacağı Konferans’ta
bu yıl da deneyimler ve beklentiler paylaşılırken,
Konferans’ın birinci gününde moda ve
tasarımdan sürdürülebilirliğe sektörün öncelikli
gündem konuları tartışılacak. L’Oreal, La
PerlaMaison Lejaby gibi ünlü markaların yönetim
kademelerinde üst düzey yöneticilik yapan ve
bugün pek çok markaya danışmanlık veren
marka gurusu Alain Prost, Premiere Vision’un
Moda Direktörü Pascaline Wilhelm, Mavi
Jeans’in 2008’den bu yana CEO’su olan ve dünya
çapında bir başarı öyküsüne imza atan Cüneyt
Yavuz, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Abdülkadir Konukoğlu Konferans’ta konuşmacı
olacaklar.
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Konferansın isim sponsoru Marka Yatırım
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mine
Tozlu ve Alkaş Perakende Hizmetleri AŞ ve JLL
Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da ortak
bir sunum gerçekleştirecekler. Türkiye’nin
hazır giyim markalarının iç ve dış pazarlarda
perakende kanalı açısından daha geniş yer
bulabilmesini destekleyecek zincir mağazacılık
projesi Brandplus’dan bahsedecekler.
Konferansta konuşmalarıyla yer alacak diğer
konuklar şöyle; Cotton Council Türkiye
Program Direktörü Marsha Powell, Lenzing
Sürdürülebilirlik Direktörü Peter Barsch,
Sustainability Apparel Coalition (SAC) CEO’su
Jason Kibbey, İstanbul Moda Akademisi
Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Gülin

Şeref Fayat
TGSD Başkanı

Cüneyt Yavuz
Mavi Jeans CEO’su

Alain Prost

Jason Kibbey
Sustainability
Apparel Coalition
CEO’su

Girişmen, Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol,
Moda Tasarımcısı Ece Gözen, Morhipo Genel
Müdür Yardımcısı Aslı Sözer, Glengo Yönetim
Kurulu Başkanı Aykut Vural, Nart Sigorta AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart ve H&M
Türkiye Müdürü Serkan Tanka. Bu kez uzman
konuşmacılar, Türkiye’nin bölgesinde hazır giyim
alanında sürdürülebilirlik anlayışı ve nitelikli
üretim yetkinliğiyle rakipsiz konumunu ve
sektörün yatırım iklimini değerlendirecekler.
“Türkiye hazır giyim için en doğru yatırım
ülkesidir”
Konferansın ikinci gününde ise B2B-İkili İş
Görüşmeleri Platformu oluşturuluyor. Geçen
yıllarda olduğu gibi bu yıl da binin üzerinde
ikili görüşmeye sahne olması beklenen Platform
katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Boyner,
DeFacto, Koton gibi yerli, Best Seller, El Corte
Ingles, Hermes Otto, Marks & Spencer, New
Look, Pimkie, Spring Near East Manufacturing,
Varner and VF gibi yabancı hazır giyim

Levent Nart
Nart Sigorta AŞ
Yönetim Kurulu
Başkanı

Pascaline Wilhelm
Premiere Vision
Moda Direktörü
Pascaline Wilhelm

devlerini ağırlayacak platformun çok sayıda iş
anlaşmasına ortam hazırlaması TGSD’nin en
önemli hedeflerinden biri.
Konferans hakkında konuşan TGSD Başkanı
Şeref Fayat, “Why Turkey?” sloganıyla, bölgenin
en gelişmiş hazır giyim sektörüne sahip ülkesi
olan Türkiye’nin, 2017 ve devamında hazır
giyim alanında güçlü bir iş ortağı olduğunu
vurgulamak istediklerini söyledi. Fayat şöyle
devam etti: “Bu yıl İstanbul Moda Konferansı
güçlü ve iddialı bir içerikle gerçekleşecek.
“Why Turkey? sloganı itici gücümüz olacak.
Ülkemizin hazır giyim alanında gücünü ve
vazgeçilmezliğini dünyaya duyurmak istiyoruz.
Türkiye hazır giyim için en doğru yatırım
ülkesidir. Konferansımızın en büyük hedefi bu
algıyı güçlendirmektir. Öte yandan bu yıl da iş
anlaşmalarına zemin hazırlayacak B2B-İkili İş
Görüşmeleri Platformu’muzun konferansımızı,
benzeri organizasyonlardan farklılaştıracağına
ve somut getirilerin elde edildiği bir iş ortamı
sağlayacağımıza inanıyoruz.”
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SUNA DUMANKAYA’DAN GÜZELLİK SIRLARI
BİTKİSEL VÜCUT
SPREYİ
Malzemeler
125 ml su
1 su bardağı %50 alkol
içeren alkol
25 damla gül yağı
15 damla limon yağı
6 damla çuhaçiçeği yağı
6 damla portakal yağı
1 damla sedir yağı

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

Hazırlanışı ve Kullanılışı
Suyu kaynatıp koyu renkli bir şişede diğer malzemelerle birleştirin. Günde iki kez çalkalayarak
1 hafta bekletin. 4 hafta dinlendirin ve 2-3 küçük şişeye bölün. Buzdolabında muhafaza ederek 2
ay kullanabilirsiniz.

OLGUN CİLTLER İÇİN ANTI-AGING MASKE
Malzemeler
1 fincan taze yabanmersini
1 fincan çekirdeksiz üzüm (tercihen siyah)
2 adet zarf jelatin (tozu olursa 1 çay kaşığı)
1 çay kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı bal
Hazırlanışı ve Kullanılışı
Yabanmersini ve üzümü yıkayıp diğer malzemelerle birlikte el blendırından geçirin. Buzdolabında 10 dakika bekletin (jelatin kıvamını alana kadar).
Temiz cilde uygulayın ve 15 dakika beklettikten sonra yıkayın. 5 gün üst üste uyguladığınızda cildinizde gözle görülür değişimi fark edeceksiniz. Karışım

GÜLLÜ PEELING
Malzemeler
3 yemek kaşığı bademyağı
2 damla gülyağı
1 yemek kaşığı esmer şeker
1 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı ve Kullanılışı
Önce yağları karıştırın. Tarçınla şekeri ayrı yerde karıştırdıktan sonra yağlarla
birleştirin. Hazırladığınız karışımı yüzünüzü ovarak uygulayın. Ilık suyla
durulayın.
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taze tüketilmeli. Haftada bir uygulayabilirsiniz.
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Uzak Doğu’nun Gizli Hazinelerini Keşfedin!
Köklü geleneklerin ve yüzlerce yıllık öğretilerin merkezi olan Uzak Doğu, büyüleyici doğası, renkli kültürü ve zengin
tatlarıyla gizemli ve egzotik bir tatil cenneti. Kendini turkuaz sularda hayal edenler ve özgün bir kültür tanımak
isteyenler için çok farklı alternatifler sunan Uzak Doğu, meraklılarını büyük keşfe davet ediyor.
Görkemli tapınakları ve büyüleyici sahilleriyle
Uzak Doğu egzotik bir tatil düşleyenlerin
rüyalarını süslüyor. İhtişamlı sarayları, yüzen
çarşıları, kauçuk ormanları, sabahlara kadar
süren çılgın gece hayatı, etkiyici iklimi ve bitki
örtüsü ile Uzak Doğu'nun incileri Yangon, Hanoi,
Phnom Penh ve Bangkok gezginleri unutulmaz
bir tatil yaşamaya davet ediyor.
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Renklerin, kokuların ve tatların içerisinde
egzotik bir yolculuk şehri: Bangkok
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çok şey bulabilirsiniz. Hanoi, Vietnam’ın başkenti
ve en büyük ikinci kentidir. Şehir, merkezde
Doğunun geleneksel yaşamı ile Batı
yer alan Hoan Kiem gölü çevresinde kurulmuş.
modernizminin bir arada kaynaştığı Tayland’ın
Hoan Kiem Vietnam dilinde iade edilen kılıç
Melekler Şehri olarak adlandırılan Bangkok, her
anlamına geliyor. İsim ise büyük bir efsaneye
köşe başında karşınıza çıkan tapınakları ve son
dayanıyor. Çinlilere karşı savunma yapabilmesi
yıllarda hızla yükselen gökdelenleri, iş merkezleri, için Kral Le Loi’ye Tanrılar tarafından büyülü
şık otelleri, dünya markalarına ev sahipliği
bir kılıç veriliyor. Daha sonra kral gölde bot
yapan lüks alışveriş merkezleri ile adeta Asya’da
ile gezinti yaparken dev bir kaplumbağa ile
parlayan bir çekim merkezi haline geldi.
karşılaşıyor ve bu dev kaplumbağa kralın elinden
kılıcı alarak gölün derinliklerine karışıyor. Kılıcı
Sükûnete ve huzura davet eden felsefesi ile
suyun derinliklerindeki Tanrılara iade ediyor. Bir
insanda farklı boyutlar açan şehirde, Budizm
söylentiye göre bu gölde hala dev kaplumbağalar
inancının yansımaları, yemekler, kültür ve
yaşıyor.. Bu göl ve çevresi halkın en önemli
mimari de fazlasıyla ön plana çıkıyor. Zümrüt
dinlenme yerlerinden biri ve insanlar sabahları
Buda’nın ruhunuzu dinlendirmesine, kraliyet
burada toplu olarak tai chi yapıyor, öğleden sonra
sarayının şaşaalı görüntüsünün sizi büyülemesine da göl kenarında kitap okuyorlar.
engel olamayacaksınız. Bangkok'ta görmeniz
gerekenler bununla sınırlı değil elbette. Güç ve
Türkiye’den Hanoi’ye ulaşım, Emirates ile
ihtişamın sergilendiği Kraliyet Sarayı, yarım
Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Emirates
saatlik bir deniz yolculuğu sonrası ulaşılan yüzen ile Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş
çarşısı, akıl almaz şovların sergilendiği timsah
dönüş 897 Dolar, Business Class biletler ise 2.670
ve yılan çiftlikleriyle bu şehir hafızalarınızda
Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
unutulmaz karelerle yer ediniyor. Ayrıca
Bangkok, yemek severler için de bir cennet.
Buddha Tapınakları ve huzurlu insanları ile
Bu devasa şehrin her köşesinde Tay ve dünya
dikkat çeken şehir: Yangon
mutfaklarının en güzel örneklerini uygun
fiyatlarla deneyimlemek mümkün.
6 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük kenti ve
eski başkenti olan Yangon, idari merkez olmanın
Türkiye’den Bangkok’a ulaşım, Emirates ile
yanı sıra, Myanmar Budizmi’nin de merkezi
Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Emirates
sayılıyor. Kuleleri altınla kaplı olan iki ünlü
ile Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş
Budist tapınağı, Sule Paya ve Svedagon’a da ev
dönüş 649 Dolar, Business Class biletler ise 2.569 sahipliği yapan şehirde bulunan bu tapınakların
Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
altınları her üç yılda bir yenileniyor. Yenileme
esnasında tonlarca altının harcandığı kuleler,
Yakın tarihle ilgilenenleri ve doğa hayranlarını gündüz ki görkeminin yanı sıra, geceleri
davet eden bir şehir: Hanoi
ışıklandırma sayesinde dikkat çekici rengi ile
oldukça uzaktan bile fark edilebiliyor.
Vietnam, keşfetmeyi seven gezginlerin rotasında
her daim yer alan gözde bir destinasyon.
Yöresel mutfağı ile dikkat çeken Yangon, balık,
Dünyanın başka yerinde eşine az rastlanır
pirinç, şehriye, zencefil, acı ve baharatlı sebze
etkileyici manzaraları, renkli ve dinamik şehirleri, yemekleri ile ünlüdür. Lethok Son (Vejeteryan
sıcakkanlı ve güler yüzlü insanları ile eski ve
tarzı baharatlı pirinç salatası), Mohinga (Şehriyeli
yeninin harmanlandığı Hanoi şehri, Vietnam’ın
balık çorbası), Oh-no Khauk swe ( Tavuklu,
en merak uyandıran şehirlerinden biri. Zümrüt
Hindistan cevizi sütlü, şehriyeli pilav) Yangon’un
rengi denizi, şelaleleri, keskin kayalık oluşumları, ulusal spesiyallerindendir. Kaliteli müziklerin
sömürge mimarisi ve tarihiyle Hanoi’de yapacak
yapıldığı mekânların mevcut olduğu Yangon,

Karaoke Barları ile eğlence severlere hitap ediyor.
Sinemanın da çok popüler olduğu şehirde
düzenli olarak İngilizce filmler oynatılıyor.
Türkiye’den Yangon’a ulaşım, Emirates ile
Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Emirates
ile Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş
dönüş 899 Dolar, Business Class biletler ise 2.670
Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
Kamboçya'nın politik, ekonomik ve kültürel
başkenti: Phnom Phen
Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh, hem
antik hem de Fransız koloni döneminden eski
bir şehir. Caktomuk, Mekong ve Tonle Sap
Nehirlerinin birleştiği noktada bulunan şehrin
tarihi 15. yüzyılda Angkor Saray’larını terk eden
Kral Preah Srey Soryopor zamanında kadar
uzanıyor.
Mimarisi ile büyüleyen şehir, yakın tarihte
yaşadıkları şiddet dolu günlerin kötü ününü
üzerinden atmaya çalışıyor. Savaştan önce 70’li
yıllarda Uzakdoğu’nun Paris’i olarak bilinen
Phnom Penh, bugün ise bin yıllık tapınakları ile
hala ayakta ve popülerliğini kazanmaya başladı.
Her ne kadar Fransız sömürgesi altında yaşamış
olsa da şehir, hala el değmemiş bir Güneydoğu
Asya deneyimi sunuyor.
Turizmi son dönemlerde fazlasıyla gelişme
gösteren Kamboçya'da, birçok tapınak, saray,
anıt gibi tarihi yapılarla ulusal park ve dağ
gibi turistik doğal alanlar da bulunuyor.
Şehrin gezilmesi gereken yerleri ise; Altın
sarısı kubbesini şehrin birçok yerinden
görebileceğiniz, başkentin en canlı bölgelerinden
Central Market, başkentin simgelerinden
Kraliyet Sarayı, Şehrin 1373 yılında inşa edilmiş
eski tapınaklarından biri olan Wat Phnom,
ayrıca Kamboçya tarihini öğrenmek isteyenleri,
memnun edecek bir koleksiyona sahip müze,
ziyaretçilerini daha bahçedeyken mimarisi ile
etkilemeyi başarıyor. Müzenin içinde Kamboçya,
kraliyet ailesinin eşyaları, yakın tarihe tanıklık
eden objeler ve eski sanat eserleri sergileniyor.
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YANLIŞ BESLENME KARACİĞERİ BİTİRİR

Fatma Fidan

Proteinler karaciğerde yapılır. Proteinin yapı taşı
amino asitlerden ayrılan amonyak karaciğerde
üreye çevrilerek sıvılarla vücuttan atılır. Yağların
sindirim, için gerekli safra karaciğerde oluşur.
Yağda eriyen vitaminler, demir, glikojen
karaciğerde depolanır. Yine karaciğerde bütün
besin öğelerinden enerji oluşur. Alkol karaciğerde
enerjiye dönüşerek vücuttan atılır.
Bu kadar çok çalışan organın sağlığını koruması
için yeterli ve dengeli beslenmesi zorundadır.
Protein alımı yeterli miktarda olmalı!
Vücudun enerjisini sağlayan ve kas oluşumunu
destekleyen protein sağlıklı bir karaciğer için
gereklidir. Ancak fazla protein sağlıklı bir
karaciğeri yorabileceğinden diyetisyeniniz
tarafından önerilen günlük dozlarda tüketilmesi
gerekir.
Yağlı et yerine tavuk, hindi veya balık
tüketilmelidir. Yemeklerden doymuş yağ içeriğini
azaltmak için zeytinyağı kullanılabilir.
Tuz alımını (sodyum) kontrol altına alın!
Fazla tuz tüketimi vücudun tuttuğu su miktarını
arttırdığından dokularda biriken sıvılar ödem
oluşumuna yol açabilir.
Yüksek oranda sodyum içeren besinler; fast food
ürünleri, şarküteri ürünleri, işlenmiş etler, hazır
çorbalar tüketilmemelidir.

A vitamini tüketimi kontrol altına alınmalı!
Aşırı miktarda A vitamini karaciğer hücrelerinde
tahribata yol açabilir. Yüksek oranda A vitamini
içeren besinler arasında havuç, yağlı süt ve
ürünleri, yumurta vb.

antioksidanlarla birlikte çalışır ve karaciğerin
üzerindeki yük bu sayede azaltılabilir.
Ahududu, böğürtlen, yaban mersini, erik, çilek,
armut, greyfurt iyi antioksidan kaynaklarıdır.

Doymuş yağ tüketimine azaltılmalı!

Lif oranı yüksek besinlerin tüketimi
arttırılmalı!

Karaciğer hasarını önlemek için doymuş yağ
tüketimini azaltmak gerekmektedir. Kırmızı
et, margarin, kızartılmış besinler gibi besinler
doymuş yağ içerir.

Lif içeren besinler yemeklerle alınan fazla yağın
vücuttan atılmasına yardımcı olur. Besin lifi
aynı zamanda karaciğere destek olarak vücudun
temizlenmesi işlemine katkı sağlar.

Meyve tüketimi arttırılmalı!

Mercimek, kuru fasulye, mercimek, yulaf ezmesi,
tahıllı ürünler gibi besinlerle lif miktarı alınabilir.

Antioksidan bakımından zengin meyveler
karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine
getirmesine yardımcı olurken zararlı toksinlere
karşı koruma sağlar. Toksinleri temizleme
görevi olan karaciğer, meyvelerden gelen

Eğer karaciğer hastalığınız bulunuyorsa alkolü
tamamen bırakmanız gerekir.
Sağlıklı günler.
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Karaciğer, kan kimyasının düzelmesi ve vücut
beslenme dengesinin kurulmasında birincil
role sahiptir. Yediğimiz besinler ince bağırsakta
sindirim ve emilimden sonra kan yoluyla
doğrudan ulaştığı organdır. Bir biyolojik fabrika
olarak çalışır.
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HENÜZ GENÇKEN GÖRMENİZ GEREKEN 10 MUHTEŞEM DESTİNASYON!
Yerel kültürler, ekstrem aktiviteler ve sosyal medyada gördüğümüz o muhteşem manzaralar... Yeni nesil,
sıradan tatiller yerine ömür boyu unutamayacakları seyahat deneyimlerini tercih ediyor. Peki, henüz
gençken görülmesi gereken 10 destinasyonun hangileri olduğunu merak ediyor musunuz?
Seyahat etmenin anlamı, herkes için farklı.
Kimimiz dinlenip rahatlamak, kimimiz ise
rumuzu ve kültür dünyamızı zenginleştirmek
için düşüyoruz yollara. Tabii macera peşindeki
gezginleri de unutmamalı. Konu Y kuşağına
mensup seyahat severler olduğundaysa, tüm bu
seyahat türlerinin bileşimi çıkıyor karşımıza.
Sosyal medyada gördüğümüz zengin çeşitliliğe
sahip tatil fotoğrafları, bu durumun net bir
göstergesi.
Seyahat sitesi momondo.com.tr, bu farklı ve
değişken seyahat alışkanlıklarından yola çıkarak
Y kuşağı gezginleri için özel bir rota rehberi
hazırladı. İşte dünyanın dört bir yanından en
farklı seyahat deneyimlerini yaşayabileceğiniz,
henüz gençken görmeniz gereken 10 muhteşem
destinasyon!
Machu Picchu, Peru
Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan Machu
Picchu Antik Kenti, Titicaca gölündeki yüzen
adaları ve Amazon ormanları ile Güney Amerika
ülkesi Peru’da bulunuyor. İnkaların yıllar sonra
keşfedilen bu kayıp şehrine otobüsle ya da dört
gün süren bir trekking sonrasında ulaşabilirsiniz.
Tepeden göreceğiniz büyüleyici manzara, emin
olun çektiğiniz uzun yolculuğu unutturacak!
Büyük Set Resifi, Avustralya
Dünyanın en büyük ve en eski resif sistemi
olan Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2,900
resif ve 900 adadan oluşuyor. Baş döndürücü
çeşitlilikte deniz canlıları, yunuslar, tropik
balıklar, mercanlar, deniz kaplumbağaları ve dev
istiridyeler arasında dalış yapmak ömür boyu
unutamayacağınız bir deneyim olacak.
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Blue Lagoon, İzlanda
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Muhteşem doğasından kaplıcalarına, karla
kaplı dağlardan büyüleyici şelalelere doğanın
cömert davrandığı bir ülke İzlanda. Kendinizi
peri masallarında gibi hissedeceğiniz kasabaları
ziyaret ettikten sonra günün yorgunluğunu
Blue Lagoon'da atabilirsiniz. Eğer şanslı bir
gününüzdeyseniz, turistlerin her yıl görmek için
bölgeye akın ettikleri Kuzey Işıklarına bile denk
gelebilirsiniz!
Giza Piramitleri, Mısır
Yıllardır gizemini koruyan görkemli Giza
Piramitleri yediden yetmişe herkesin "ölmeden
önce yapılacaklar listesi"nde yer alıyor. Kahire'de

yer alan dünyanın en ünlü piramit grubu, aynı
zamanda Dünyanın Eski Yedi Harikası listesinde
yer alıyor. 4,600 yıllık geçmişin kapılarını
aralarken, heyecanınıza engel olamayacaksınız.
Büyük Göç, Tanzanya
Birçok ülkede safari yapabilirsiniz ancak yılın
belli dönemlerinde gerçekleşen ve dünyanın
en büyük görsel şölenlerinden biri olan "Büyük
Göç"e her yerde şahit olamazsınız. Tanzanya'da
yer alan Ngorongoro Koruma Bölgesi ve
Serengeti Ulusal Parkı’nda şahit olabileceğiniz bu
muhteşem doğa olayı, uzun yıllar hafızanızdan
çıkmayacak.
Gansbaai, Güney Afrika
Televizyonda izlediğiniz korkutucu
köpekbalıklarını bir metreden az bir
mesafeden görmek ister misiniz? Köpekbalığı
popülasyonunun en yoğun olduğu bölgelerden
Güney Afrika'nın Gansbaai kentinde kafes dalışı
yaparak bu muhteşem deneyimi yaşayabilirsiniz.
Okyanusun ortasında bir kafesin içindeyken
etrafınızda dönen bu muhteşem canlıları izlemek
adrenalin seviyenizi doruklara çıkaracak.

Tac Mahal, Hindistan
Dünya üzerinde bugüne kadar yapılmış
olan en etkileyici yapılardan biri olan Tac
Mahal, Şah Cihan tarafından Eşi Mümtaz
Mahal için yaptırılmış. Hem mimarisi
hem de hikayesinin etkileyiciliği sebebiyle
birçok kez Dünyanın Yedi Harikası listesine
girmiş olan yapıyı ziyaret ettiğinizde
romantik geçmişinin de etkisiyle
büyüleneceksiniz.
Himalayalar, Nepal
Dünyanın en mistik ülkelerinden biri
olan Nepal, spiritüelliği kadar doğası ile
de ziyaretçilerini büyülüyor. Doğa ve
macera tutkunu gezginlerin listelerinde en
üst sıralarda yer alan rotalardan biri olan
Himalayalar’da, trekking yaparak ruhunuzu
dinlendirmenizi öneriyoruz. Çünkü her
adımda göreceğiniz muhteşem manzaralara
bakarken zamanın içinde kaybolduğunuzu
hissedeceksiniz.
Kyoto, Japonya

Muhteşem görsellikteki bahçeleri, doğası
ve tapınakları ile Kyoto aklınızı başınızdan
alacak. Bozulmamış kültürü ile Japon
Kamboçya’nın Siem Reap şehrinde yer alan
geleneklerini yakından tanıma imkanı
gizemli tapınak Angkor Wat’ın yapımı 8. yüzyıla
sağlayan şehir, aynı zamanda ülkenin en
dayanıyor. Dünyanın ‘Sekizinci Harikası’ olarak
önemli kültürel merkezlerinden biri. Gece
da kabul edilen yapı, mimarisinden tasvirlerine,
hayatından mutfağına pek çok yeni keşif
tarihinden gizemli hikayelerine büyüleyici bir yer. yapabileceğiniz şehirde ‘Bir Geyşanın
Seyahat edecek olanlar için tavsiyemiz bölgeyi
Anıları’ filminde de görülen Fushimi İnari
gün doğumunda ziyaret etmeleri.
tapınağını ziyaret etmeyi unutmayın!
Angkor Wat, Kamboçya

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

Kahraman
Tazeoğlu

kentler şairler için vardır

zamanında doğmadı mı güneş
tomurcuklanan her çiçek ölüme açardı
ve ben
bildiğim bütün sokaklarda kaybolurdum
sense bir ihtilali kuşanırdın
düşerken tutunduğum uçurum gözlerine
ucu deniz bir ölüm olurdu yaşamak
şehir çürürdü dalgınlığımdan
şehir üşürdü
eminönü’nde sen üşürdün
bense dalıp dalıp kendime giderdim
çocukluğum tırnaklarımın arasında kaybolurdu
titreyerek ve kusarak yürürdüm kalabalıklarda
her kavşakta
eski bir cehennemliğin defterinden
giderek korkunçlaşan bir sayfa koparırdım

cinayete kurgulu çıkmaz sokaklarında bu kentin
soysuzlaşırdı bütün patronlar
sen ölürsen bu düşte
bil ki önce beni gömecekler
oysa biz hep birbirimizi kaçırırız
bu kentte ikimize sığınacak tek zindan var
ve bilmeden sorar şarkılar
“zindanlar neye yarar?”
arabesk bir hüzün yerleşir yüzüme
unutkanlığıma pazarlar kurulur
kavgamı satar birileri
yazdan kalma bir kış ölüsüyüz ikimiz
zaman alnımızda bilenen kör bıçak şimdi
ve bilir misin ayrılmak vazgeçmek gibidir
doğru değildir ama gereklidir
çünkü hayat olduğu gibidir
olması gerektiği gibi değil
sonra seni terk eder
beni unutmalara yattığın sinemalar
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düşünce suçum olduğun günlerdi
ölmeden gömdüğün sevdalarınla gelirdin
gece çöktüğü her şehri öperdi sonra
saçlarıma kar yağardı

85

MALl&MOTTO / Haberler

20. ULUSLARARASI İSTANBUL KUKLA FESTİVALİ’NE
15 ÜLKEDEN DÜNYACA ÜNLÜ 20 GRUP KATILACAK
İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından organize edilen festival, Unesco kültür mirası taşıyıcısı uluslararası Karagöz
sanatçımız Cengiz Özek sanat yönetmenliğinde 13-29 Ekim tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.
Bu yıl festivalde 15 ülkeden dünya starı 20
grup yer alıyor : Bu sene programda üç yerli
oyun, 15 ülkeden 18 yabancı topluluk yer alıyor.
Yerli gruplar, Cengiz Özek, Tiyatro Gülgeç,
Açıkgöz Kukla’dan oluşuyor. Yabancılar ise;
Avusturya’dan Thomas Eddl, Fransa’dan Ruşen
Yıldız, İspanya’dan Toni Zafra, Ytuquepintas ve
El Gecko con Botas, İtalya’dan Paolo Papparotti,
Macaristan’dan Mikropodium, Çin’den Mao
Mao, Tayvan’dan Kaohsiung Gölge Tiyatrosu,
Kamboçya’dan Sovannaphum, Rusya’dan
Meta Zero, Arjantin’den La Gorda Azul, Çek
Cumhuriyeti’nden Karromato, İsrail’den Ornan
Braier ve Hindistan’dan Krishnan Kutty Pulavar
Memorial Tholpavakoothu Puppet Centre.
Yeni Açılım : Ayrıca, bu yılki festivalde
Türkiye’den gölge tiyatrosu Karagöz sanatçısı
Cengiz Özek ve Çin’den gölge tiyatrosu sanatçısı
Jian Xin Li yepyeni bir kukla prodüksiyonunda
bir arada. Geçtiğimiz Haziran ayında Hong
Kong’da, toplam 20 gösteri ile seyirciyle buluşan
oyunda Çin'de “Avanti” ismiyle anılan Nasrettin
Hoca hikayeleri gölge tiyatrosuna uyarlanıyor.
Gölge Tiyatrosu’nun 500. Yılı : Bu yıl 20.
kez gerçekleştirilecek festivalde; 2017 yılının
Karagöz’ün 500. yılı olması sebebiyle gölge
tiyatrosuna da özel bir yer verildi. Karagöz’ün
doğduğu yer olarak düşünülen Asya'dan birçok
gölge kukla grubu festivale davet edildi.
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Topkapı Sarayı Müzesi Karagöz Koleksiyonunu
Festival için Sergileyecek : Türk Gölge
Tiyatrosu'nun 500. yılı nedeniyle Topkapı Sarayı
Müzesi Karagöz Koleksiyonu da yıllar sonra
yeniden sergilenecek.
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Kukla Müzesi Kurulması :
20 yılda 300'den fazla kukla grubuna ev sahipliği
yapan, 2500'den fazla kuklacıyı Istanbul'da
ağırlayan İstanbul Uluslararası Kukla Festivali,
kukla sevgisini Kukla Müzesi oluşturma üzerine
yönlendirecek.
Ülkemizdeki yabancı kültür merkezleri bu yıl
da festivalin destekçisi : 20. Uluslararası İstanbul
Kukla Festivali, İtalyan Kültür Merkezi, Fransız
Kültür Merkezi, Cervantes Kültür Merkezi,
İsrail Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi
ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle
gerçekleşiyor.
Festival İstanbul’un iki yakasında 21 sahnede
perde açıyor : Festivalde yer alan dünyaca ünlü
gruplar; Akbank Sanat, Fransız Kültür Merkezi,

Sahne Pulcherie, Koç Üniversitesi Sevgi Gönül
Kültür Merkezi, Terakki ve Işık Okulları salonları,
Sarıyer Halk Eğitim Merkezi, Caddebostan
Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi,
Yeldeğirmeni Kültür Merkezi, sahnelerinde
seyirciyle buluşacak.

altında bir zamanlar son derece kısır bir
algısı olan Türk izleyicisi ve sanatseverlerine,
sahne sanatlarının tüm kategorilerini içinde
barındırabilen, disiplinler arası, yaratıcılığı
kışkırtan, imkansızlık sözünü kabul etmeyen
bir sanatın ufuklarını açtığını belirtiyor.
Özek, “İstanbul Kukla Festivali vasıtasıyla
Oyunların hedef kitleleri küçük yaşlardan
herhangi bir alternatif tiyatronun düşlerinde
yetişkinlere dek farklılık gösteriyor :
yatan tek kişilik Hamlet’lerden, pek çok
Uluslararası İstanbul Kukla Festivali bu yıl da her saygın operanın sahnelemek için can attığı
yaşa, her ilgi alanına ve beğeniye hitap edecek çok Dido ve Aenas’a, edebiyat hayranlarının
farklı üsluplar ve tekniklerle dolu bir program
özel bir yere oturttuğu Knut Hamsun’un
içeriyor. Geleneksel kukla örnekleri olan
Açlık’ından, varyete dünyasının renkli
Kasperl ve Karagöz’ün yanı sıra, medya tiyatrosu, şovlarına, geleneksel dünya kuklasının
Origami dans ve mask tiyatrosu örnekleri de
en seçme örnekleri olan Bunraku ve Su
festivalde mevcut. Ayrıca gölge tiyatrosunun
kuklalarından, en avant-garde’ına kadar her
seçkin örneklerini de festivalde seyredebileceğiz. türlü kukla oyununu izleme olanağı bulduk.
Shangay’dan Master MaoMao Çin gölge
Kukla sanatının aslında herhangi bir obje ya
tiyatrosundan örnek sunarken, Phon Phen
da objelerin sahnede can bulmasıyla ortaya
Gölge Tiyatrosu Kamboçya gölge tiyatrosundan
çıkan büyülü bir sanat olduğunu anladık.
bir örnekle, Tayvan ise Kaohsiung Gölge Kukla
Sadece çocuklarla özdeşleştirilen bu alanın,
Müzesinin bir gösterisiyle festivale katılacak.
içimizdeki çocuğu ortaya çıkarttığını, oyun
güdüsünü sonuna kadar kullanarak sadece
Festival yıllardır çok önemli gruplara ev
çocuklara değil, en sofistike beklentileri olan
sahipliği yaptı : İstanbul Karagöz Kukla Vakfı
sanatseverlere hitap edebileceği de kabul
Başkanı, Unesco kültür mirası taşıyıcısı Karagöz
edildi. Her yıl dünyada olduğu gibi Türkiye’de
sanatçısı Cengiz Özek, bu festivalin kukla adı
de her yaştan izleyici artıyor.” dedi.

Ayın Menüsü / MALl&MOTTO

AYŞE TÜTER’DEN

Ayın Menüsü

CİĞER KAVURMA
Malzemeler

Ayşe Tüter

•1 kilo dana ciğeri veya koyun ciğeri
•1 su bardağı çiçek yağı
•2 çorba kaşığı tereyağı
•3 çorba kaşığı un
•1 su bardağı süt
•1 demet taze soğan
•2 kuru soğan
•1 demet maydanoz
•Tuz
•Pul biber
•Sumak
•Kekik
Yapılışı

Malzemeler
2 çay bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı su
2 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı yaş maya
1.5 tatlı kaşığı tuz
aldığı kadar un
250gr margarin (yufka yağlamak için)
İç Malzemesi
200gr kıyma
1 soğan rendesi
yarım demet maydonoz
1 çay bardağı dövülmüş badem
tuz, karabiber, tarçın
1 yumurta akı
Yapılışı

Kıymayı bir tavada yağsız olarak kavurun. Hiç suyu kalmayınca
soğanı ilave edin. Ateşten alın, maydanoz badem tuz karabiber
tarçını koyup karıştırın. Soğuyunca yumurta akını koyup karıştırın.
Yaş mayayı su ile eritin. Üzerine yoğurt, sıvı yağ, yumurta, tuz
ve unu ilave edip yumuşak bir hamur hazırlayın. Hazırladığınız
hamuru dört bezeye ayırıp 10 dakika kadar dinlendirin. Her bezeyi
ince bir şekilde açıp aralarına erimiş yağ sürerek üst üste koyun. Bir
kenardan başlayarak sıkı bir rulo yapıp buzdolabında bir saat bekletin. Rulodan, birer parmak eninde kesilen parçaları oklava ile daire
şeklinde genişletin. Açılan tarafı ters çevirin. Ortasına kıymalı iç
koyup kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece hareretli fırında pişirip
sıcak olarak servise sunun.

ELMA BAHÇESİ
Malzemeler
6 adet orta boy elma
4 çorba kaşığı toz şeker
6 adet karanfil
1 çay bardağı su
1 çay bardağı ceviz
1 portakal kabuğu rendesi
1 çay kaşığı tarçın
1 paket pötibör bisküvi
Sosu için
2 su bardağı süt ve 1 paket vanilyalı puding
Yapılışı
Elmaları ortadan ikiye bölün, çekirdek yataklarını çıkartın,
kabuklarını soyun tencereye dizin. Üzerine şekeri gezdirin ve
üzerlerine birer karanfil batırın. Bir çay bardağı su koyun kısık
ateşte 15 dakika pişirin. Tencerede soğutun. Bir kapta ceviz, portakal
kabuğunu ve tarçını karıştırın. Elmaların ortasına doldurun, üzerine
bir bisküvi kapatın. Bisküviyi servis tabağına gelecek şekilde tabağa
koyun. Süt ile pudingi pişiri elmaların üzerine dökün. Soğuduktan
sonra dolapta 2 saat bekletin süsleyerek servis yapın.
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AVARE

Ciğerlerin sinirlerini ayıklayın. Küçük kuşbaşı doğrayın, bir bardak soğuk süt dökün 10 dakika
ve bekletin, süzün. Kağıt havlu ile kurulayın, una bulayın tel süzgece koyun fazla ununu eleyin.
Tavaya çiçek yağı ve tereyağını koyup kızdırın. Kızgın yağa ciğerleri atın tahta kaşıkla karıştırın,
beş dakika kızartın. Delikli kepçe ile yağdan alın, bir kaba koyun üzerine bir kapak kapatın. Beş
dakika sonra açın. Piyaz doğranmış soğan ile ince kıyılmış maydanoz, sumak, kırmızıbiberi
karıştırın ciğerle servis yapın.
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AYŞE ÖZYILMAZEL USLA AKADEMİ'DE PARMAKLARINI YEDİ
VE EĞİTİM İÇİN KAYDINI YAPTIRDI
Farkındalık Stüdyosu tarafından organize edilen
etkinlikte, USLA Uluslararası Servis & Lezzet
Akademisi’nde Dünyaca ünlü şef Murat Bozok ve
Ayşe Özyılmazel lezzetli bir sohbet için bir araya
geldiler.
Ödüllü Radyo Programcısı Yasemin Şefik’in
program konukları dünyaca ünlü şef Murat
Bozok ve Ayşe Özyılmazel oldu. Bozok, kendisine
yöneltilen soruları yanıtladı ve lezzetli yemeklerin
sırlarını paylaştı. Yemek tutkunu olan Ayşe
Özyılmazel, USLA mutfağında derse katılıp
geleceğin yemek ustaları eşliğinde cheesecake
yaptı. Hazırladığı cheesecake’i kendine has
sunumu ile Yasemin Şefik ve Murat Bozok’a
sundu. Tatil bitiminde workshoplara katılmak
için kaydını da yaptırmayı ihmal etmedi. Artık
eğitimli şeflik zamanı, her şeyi okulunda okumak
lazım dedi.
Özyılmazel, “Yıllarımı diyetisyenlere giderek
geçirdim ve hiçbir faydasını görmedim. Sonunda
diyetisyene gitmeden kilo verdim. 4 yaşımdan
beri yemek yapıyorum obur olarak yaşadım.
Dikkat ettim bizim ünlülerde kebap ve lahmacun
kültürü var. Adamlar adlarını kebap ve pideye
yazdırıyor, bu bana çok komik geliyor.
Köri nedir bilmiyorlar, kimyon nedir bilmiyorlar.
Şeflerle fotoğraf çektirip paylaşıyorlar. Ünlülerin
yemek ve kilo durumu magazini meşgul ediyor.
Hadise, etli butlu ama muhteşem bir kadın. İrem,
zayıf ama yemeğe iştahsız aslında iştahlı olması
lazım.’’ dedi.

MALl&MOTTO / 43. Sayı / Eylül 2017

Ayşe Özyılmazel ve Murat Bozok’ un kendi
aralarında ki sohbet de keyifli geçti. Özyılmazel,
“Murat %1000 yemek yaparak kız tavlıyordur’’
şeklinde takıldı. ‘’Şeflere yemek yapmakta zor
hiçbir şeyi beğenmezler. Ben olsam bezelye, pilav,
cacık yaparım. Ayrıca şef bıyıklı olmamalı, ne
kadar parlak olursa o kadar iyi olur.’’ dedi.

88

Murat Bozok, sohbet esnasında babasının;
“Şeflik, aşçılık kız verilecek meslek değil’’ dediğini
ve babasından gizli okuduğunu ona otelcilik
okuyorum diye sakladığını da belirtti.
Sohbetin sonunda Ayşe Özyılmazel, sevgilime
domatesli pilav yaparım deyince, şef Bozok,
yağsız kıymadan köfte yapmayı unutma diyerek
tavsiyede bulundu. Mutfaktan çıkarken Ayşe
Özyılmazel’in tencerenin dibini parmağı ile
temizlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Farkındalık Stüdyosu’nun USLA Akademi
etkinlikleri sürpriz çalışmalarla devam edecektir.

USLA Akademi Hakkında
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
– USLA 30 yılı aşkın bir süredir otelcilik
ve yiyecek içecek sektöründe sertifikalı ve
diplomalı eğitimler veren “American Hospitality
Academy International Hotel Management
Schools (AHA-IHMS)”’un İstanbul kampüsü
ve Türkiye’nin ilk uluslararası otel işletmeciliği
ve aşçılık akademisidir. Otelcilik ve yemeiçme sektörüne uluslararası kalitede teori ve
uygulamalı eğitim almış kişiler yetiştirerek,
mevcut işgücüne katkı sağlamaktadır.

Makale / MALl&MOTTO

Liflerin Faydaları; Kalbiniz, Kilonuz ve Enerjiniz için
Genelde insanlar yeterli lif tüketmemektedir.
Ortalama olarak, bu kolesterolü düşüren,
kabızlığı önleyen ve sindirimi artıran besinden
ihtiyacımız olanın yarısından daha da azını
almaktayız. Çoğu tam tahıl ürünü lifin büyük
kaynaklarıdır. Kahvaltıdan başlamak gerekirse,
her porsiyonda 3 gram daha fazla lif içeren tam
tahıllı yulaf ezmesiyle başlayabilirsiniz. Üzerine
ekleyeceğiniz meyve ile de kadınlar için 25,
erkekler için 38 gram olan günlük lif hedefinize
ulaşmış olursunuz.
Lif ve Taze Meyve
Taze meyvenin her türlüsü sağlıklı bir
atıştırmalıktır. Fakat iş life gelince tüm meyveler
aynı olmaktan çıkar. Büyük boy bir Asya
armudunun içinde 9,9 gram lif bulunmaktadır.
Ahududu (yarım su bardağında 4 gram),
böğürtlen (yarım su bardağında 3,8 gram), muz
(bir adette 2,4 gram) ve yaban mersini (yarım su
bardağında 2 gram) gibi besinler de lif açısından
yüksektir. Kabukları ile birlikte elma ve armutta
yüksek lifli seçimlerdir.

2 gram gibi düşük bir ölçüdedir. Lif tüketiminizi
artırmak için omlet, sandviç, makarna ve
çorba gibi yiyeceklerinize sebze eklemeyi
deneyebilirsiniz.
Kuru Meyvelerdeki Lif
Kuru erik sindirime yardımcı olabilmesiyle
tanınmaktadır. Çünkü lif içeriği 1/2 fincanda
yaklaşık 3,8 gramdır. Çoğu kuru meyve lif
ile doludur ve bu da bağırsak hareketlerini
düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.
Ara öğün olarak hurma, kuru üzüm ve kayısıyı
deneyebilirsiniz.
Fasulyelerden Gelen Lif
Adzuki'den lima'ya, bütün fasulye çeşitleri lif
açısından yüksek, proteinle dolu ve yağ içeriği
düşüktür. Lif alımını artırmak için haftada iki
kez et yerine fasulye yemeyi deneyebilirsiniz.
Fasulyeyi hem yemeklerde hem de salata,
güveç, yumurta gibi yiyeceklerin yanında
garnitür olarak kullanabilirsiniz. Kabızlık ve gaz
yapmasını önlemek için pişirirken içine 1 çay
kaşığı kimyon atabilirsiniz.

Tam Tahıllı Ekmekleri Deneyin

Baklagillerdeki Lif

Öğle yemeklerinde tam tahılı tercih edin. Mesela
tam tahıllı ekmekten yapılmış bir sandviç gibi.
Tam tahıllar kepek, tohum ve endogerm gibi size
tahılın bütün besleyici özelliklerini verebilecek
bütünü sağlar. Ayrıca çalışmalara göre tam
tahıllar ve diğer yüksek lifli yiyecekler kalp krizi
ve tip 2 diyabet riskini düşürmektedir.

Mercimek ve bezelye gibi baklagiller de fasulye
ile aynı besinsel profili paylaşmaktadır; lif ve
protein açısından zengin yağ açısından düşük...
Mercimek diğer baklagillere oranla çok daha
kolay pişer ve çorba veya yemeklerde en çok
tercih edilendir. Haşlanmış nohut salatalara
eklenebilir veya blenderden geçirilerek humus
yapılabilir. Baklagillerin hemen hemen hepsi
beslenmenize ekleyeceğiniz sağlıklı katkılardır.

Sebze Yemeyi Unutmayın
Enginar, bezelye, ıspanak, mısır, brokoli ve
patates yüksek lifli sebzeler sınıfında sayılabilir.
Fakat tüm sebzelerde lif bir su bardağı başına 1ila

Kuruyemişler, Tohumlar ve Lif
Birçok kişi kalori ve yağ oranı yüksek olarak

Taylan Kümeli
bilinmesinden dolayı kuruyemiş ve tohumlardan
kaçınmaktadır. Ancak onlar lif ve diğer besinsel
özelliklerin iyi birer kaynağı olabilirler. Örneğin
1/4 su bardağı ay çekirdeğinde 3,9 gram lif
bulunmaktadır. Bademin 28 gramında ise 3,5
gram lif mevcuttur. Yoğurt veya salatalarınıza
ekleyebilirsiniz.
Akşam Yemeklerinde Tam Tahılların Keyfini
Çıkarın
Yemeklerinizde beyaz yerine kepekli pirinç
kullanın. Veya tam tahıllı erişteleri tercih edin.
Farklı bir yemek için kinoa, bulgur veya buğday
gibi lif ile dolu tam tahılları kullanabilirsiniz.
Tahılların kilo yapabileceği konusunda endişeli
misiniz? Beslenmenize ekleyeceğiniz lif, sizi uzun
süre tok tutmayı sağlayarak aslında kilo almanızı
önleyebilir. Aynı zamanda lif yönünden zengin
yiyecekler daha fazla çiğnemeyi gerektirir böylece
tok hissetmesi için vücudunuza zaman tanımış
olursunuz.
Daha Fazla Lif için Keten Tohumu
Keten bitkisinin tohumu, bir kaşığında bulunan
2,8 gram lif ile mükemmel bir kaynak olabilir.
Ketentohumu genellikle laksatif olarak kullanılır.
Ayrıca çalışmalar aynı zamanda kolesterol
seviyelerini düşürebildiğini göstermektedir.
Keten tohumunu yoğurt, smoothie veya pişmiş
sebzelerinizin üzerine ekleyebilirsiniz.
Lif ile Zenginleştirilmiş Yiyecekler Satın Alın
Eğer beslenmenize daha fazla meyve, sebze,
fasulye, kuruyemiş ve tam tahıl eklemekle
uğraşamıyorsanız, lif ile zenginleştirilmiş
yiyecekleri satın almayı deneyebilirsiniz.
Tam tahıl gevrekleri, ekmekler, makarna ve
yoğurt gibi ekstra lif ile güçlendirilmiş ürünleri
marketlerde bulmak çok kolay.
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Cep telefonunu doğru kullanmak beyni geliştiriyor
Beyni verimli bir şekilde kullanmak ve hastalıklardan korunmak için özellikle
beyin işlevlerini üst seviyede tutmak önemli. Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji
Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Sağlıklı beslenme, olaylara ve
konuşmalara dikkat yoğunlaştırma ve konsantrasyon, fiziksel olarak aktif olma
ve aktiviteleri devam ettirme, sosyalleşme ve arkadaş grup ve toplantılarına
aktif olarak katılma, yeterli ve etkin bir uykuya sahip olma, okuma ve
öğrenmeye devam etme ve olaylara olumlu yaklaşma gibi davranışlar
beynin daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca akıllı telefonlar da doğru
kullanıldığında beyne yararlı olabilir” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Yaşar KÜTÜKÇÜ
Nöroloji Bölüm Direktörü

Beyin gelişiminde birçok faktörün önemli rolü
var. Dengeli beslenmenin önemini vurgulayan
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü “Bunun yanında
kesinlikle proteinden zengin ve omega 3
destekli bir diyet olmalı. Özellikle aşırı yağlı
ve hazır gıdalar hem obeziteyi artırarak hem
de insülin direnci yaratarak erken dönemde
demans gelişmesine neden olur. Vücudun
diğer kısımlarından da önce beyinde insülin
direncinin oluştuğu ve bunun da demans için
erken bir belirteç olduğu son zamanlarda
saptanan yeni bilgilerden biri. Bu nedenle
yağlı ve şeker yüklü bir beslenme beyne
erkenden zarar verir” şeklinde konuştu.
Alzheimer geni olsa bile hastalığın kesin
olarak çıkacağı anlamına gelmez
Son dönemde sık rastlanan Alzheimer
hastalığının genetik yönünü vurgulayan
Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü
Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
“Alzheimer’ın genetik yönü iki şekildedir.
Ailesel Alzheimer hastalığı, vakaların %5
azını oluştururken, bu genleri taşıyanlar 50
yaşından önce hastalığa yakalanır ve hızla
kötüleşirler. Diğer sık görülen Alzheimer
hastalığı ise sporadik denilen şekildir ve
bu kişilerden ailesinde Alzheimer hastalığı
olanlardan, Apo E4 geni taşıyanların hastalığa
yakalanma riski popülasyonun diğer kısmı
olan APO E2 ve E3 taşıyıcılarından daha
fazladır. Yine de bu genin varlığı hastalığın
kesin ortaya çıkacağı anlamına gelmez.
Hastalık daha fazla olarak beslenme, kolesterol
yüksekliği, D vitamini eksikliği, hipertansiyon,
diyabet gibi değiştirilebilir faktörlerle ilişkili
görünmektedir. Hastanın kognitif yönden
birikimi ve kendini aktif tutup tutmaması
ve en önemlisi de vücut egzersizinin azlığı
genetik riske göre daha fazla etkiler” dedi.

Fiziksel egzersizin, Alzheimer’ın önüne
geçilmesinde en önemli etken olduğunu belirten
Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar
Kütükçü “Hatta bir süre düzenli egzersiz ile
beyindeki değişikliklerin bile bir miktar geri
dönebildiği gösteriliyor. Beslenme ve hayat
tarzı açısından son zamanlarda en çok dikkati
çeken Alzheimer ile ilişkili durumlar, obezite
ve diyabet, hatta insülin direncidir. Zaten bu
durumlar birbiri ile çok bağlantılı, obezite
ise insülin direncinin en önemli etkenidir.
Beslenme açısından kolesterol yüksekliği önemli
bir risk iken Akdeniz tipi beslenme tarzında
Alzheimer’ın daha az görüldüğü saptanmıştır.
Beslenme ve hayat tarzında son zamanlarda
dikkat çeken bir etken de D vitamini.
Eksikliğinde belirgin oranda Alzheimer tipi
demansta artış gösterilmiş. Ayrıca uyku da çok
önemli. Yeterli ve etkin bir uyku uyunmadığında
özellikle de obez kişilerde demans olasılığı
artıyor. Derin uyku dönemi uyunmadığında,
yani uyku apnesi gibi uykunun derinleşmesini
bozan durumlarda bir süre sonra Alzheimer
hastalığı ortaya çıkıyor. Tabii tuzdan zengin diyet
ve hipertansiyon da demansı artıran etkenlerden
biri. Omega 3’ün ise koruyucu olduğu uzun

süredir biliniyor. Bu nedenle balık ve zeytinyağı
ağırlıklı Akdeniz tipi diyet çok daha sağlıklı bir
beyin için gerekli gibi görünüyor” açıklamasında
bulundu.
Akıllı telefonu doğru kullanmak faydalı
Beyni aktif tutmak için vücut gibi beyni de
çalıştırmanın önemine değinen Anadolu Sağlık
Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr.
Yaşar Kütükçü “Buna ‘kognitif reserv’ deniyor.
Yani demans sosyokültürel seviye yükseldikçe
ve eğitim arttıkça daha az görülüyor. Tabii ki bu
noktada beynimizi aktif tutmak için sürekli not
almak yerine akılda tutmaya çalışmak iyi bir şey.
Bence akıllı telefon ya da bilgisayar kullanımı bu
açıdan doğru kullanıldığında kötü değil aksine
sürekli iletişim ve öğrenme halinde olmak isteyen
biri için yararlı bile olabilir. Yani yine bu kişinin,
bu gibi aletleri nasıl kullandığı ile ilişkili. Bu
aletleri sürekli tekdüze oyunlar oynamak için
kullanıyorsanız, beyninizi geliştiremezsiniz tabii
ki. Ama yaşlı bir kişi bilgisayar kullanabiliyor
ve arkadaşları ile aktif kalmasını sağlıyorsa
bence teknoloji bu anlamda çok faydalı.
Zaten bizim demans için ölçülerimizden biri
de kişinin teknolojik gelişmeleri kullanıp
kullanamamasıdır” şeklinde konuştu.
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Kalp krizi riskini azaltmanın 4 kuralı
Kalp-damar hastalıkları, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da görülen en
önemli ölüm nedenlerinden biri. ABD’de yapılan araştırmalara göre inme
ve felç gibi sorunların da dahil olduğu kalp-damar hastalıkları, Amerikalı
kadınların bir numaralı ölüm nedeni. Johns Hopkins Medicine Kardiyoloji
Uzmanı Dr. Erin Michos her yıl erkeklere oranla yılda çok daha fazla kadının
kalp-damar hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirterek “Ancak
pek çok kadın kalp damar hastalıklarının farkında değil, oysa bu hastalıklar
‘erkek hastalığı’ değil” açıklamasında bulundu.

Dr. Erin MICHOS
Kardiyoloji Uzmanı

Genellikle kadınların erkeklerden yaklaşık 10
yıl sonra kalp krizi geçirdiğini vurgulayan Johns
Hopkins Medicine Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erin
Michos “Ancak günümüzde kalp krizi kadınlarda
artık 30-40 yaşlarında bile görülebiliyor. Aslında
kalp krizi riskini azaltmak için sadece 4 kurala
dikkat etmek yeterli: Sağlıklı beslenin, hareket
edin, sigara içmeyin, kilo almayın. Bu dört kurala
uyulduğu takdirde kalp-damar hastalıklarına
yakalanma riskini yaklaşık %80 oranında
azaltmak mümkün” dedi.
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Kalp damar hastalıklarının genellikle damar
sertliğine bağlı olarak ortaya çıktığına değinen
Anadolu Sağlık Merkezi’nin iş birliği içerisinde
olduğu Johns Hopkins Medicine Kardiyoloji
Uzmanı Dr. Erin Michos “Damar sertliğine ise
yüksek kolesterol neden oluyor. Yağ, kolesterol,
damar duvarı içinde ‘plak’ adı verilen yağ
tabakalarının oluşmasına yol açıyor. Bu yağ
tabakaları ise damar içinde birikerek damarların
normal işleyişini bir süre sonra bozuyor.
Böylece damar daha sert oluyor, damar içinde
darlıklar oluşuyor ve kan akımı bozuluyor.
Damar tıkanıklığının dünyadaki en yaygın
nedeni ateroskleroz, yani damar sertliğidir. Bu
plaklar kırılıp, yapısı bozulmuş damarın içinde
bir kan pıhtısının oluşmasına da yol açabilir.
Kan pıhtısı ise kalp krizine ya da inmeye neden
olabilir. By-pass ameliyatları ile tıkalı bir damarın
değiştirilmesi ya da anjiyo girişimleri ile tekrar
açılması mümkün. Ancak burada erken ve doğru
müdahale çok önemli” açıklamasında bulundu.
Kadınlarda kalp-damar hastalıklarının
belirtileri erkeklerden biraz daha farklı
olabiliyor. Erkeklerde kalp krizinde genelde
göğüs ağrısı olurken, kadınlarda nefes darlığı,

mide bulantısı, kusma ya da sırt ve çene ağrısı
görülebiliyor. Ayrıca başdönmesi, sersemlik,
aşırı yorgunluk, göğsün alt veya karnın üst
kısmında ağrı görülebiliyor. Dr. Erin Michos,
“Ancak yapılan araştırmalar, ani bir şekilde
kalp-damar hastalıklarından hayatını kaybeden
kadınların yaklaşık %65’inin kriz öncesi hiçbir
belirti yaşamadıklarını gösteriyor. Bu nedenle
kadınların düzenli hekim kontrollerini ihmal
etmemeleri ve kalp-damar hastalıkları açısından
risk altında olup olmadıklarını öğrenmeleri çok
önemli” diyerek kalp-damar hastalıkları ve kalp
krizi riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:
• Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın.
• Beslenmenize dikkat edin. Sebze ve meyve
ağırlıklı beslenin. Tam tahıllı, yüksek lifli gıdaları
tercih edin. Haftada en az iki kez balık, özellikle
de yağlı balık tüketin. Doymuş ve trans yağlardan
uzak durun. Kolesterollü, tuzlu ve şekerli gıda
tüketimini sınırlayın.
• Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin, düzenli
egzersiz yapın. Günde 30 dakika tempolu
yürüyüş bile yeterli.
• Kilonuzu kontrol altında tutun. Aşırı kilo
almaktan kaçının.
• Tansiyonun, şeker ve kolesterol değerlerinizi
kontrol altında tutun.
• Hamileliğe bağlı diyabet ya da yüksek tansiyon
sorunu yaşadıysanız risk faktörlerini dikkate alın,
düzenli kontrolleri ihmal etmeyin.
• Ailenizde kalp-damar hastalıkları varsa,
hekiminize nasıl önlem alabileceğiniz konusunda
danışın.

Özellikle hareketsiz kadınlar dikkat etmeli
Kalp krizi geçirme riskleri açısından
yapılan araştırmalar evde hareketsiz yaşam
süren kadınların, çalışan kadınlara oranla
daha fazla risk taşıdığını gösteriyor. Kalp
hastalıklarının kadın ile erkeği farklı biçimde
tehdit ettiğini anlatan Johns Hopkins
Medicine ile iş birliği içerisinde olan
Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Gürsel Ateş, “Yapılan araştırmalarda
ev kadınlarının çalışanlara göre daha
hareketsiz bir hayat sürdükleri, daha fazla
kilo sorunu yaşadıkları, daha hipertansif
oldukları, LDL ve trigliserid düzeylerinin
daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Bu
nedenle, ev kadınlarının kalp krizi geçirme
riski çalışan kadınlara göre daha yüksek.
Yıllarca kalp hastalıkları erkek hastalığı
olarak değerlendirildi. Erkeklerin daha fazla
kalp krizi geçirmesi ise iş hayatındaki strese
bağlandı. Evde kalan eşin daha stresten uzak
ve düzenli bir hayat sürdüğü için daha az
risk taşıdığı düşünülüyordu. Bu düşünceler
halen devam ediyor. Türkiye’de ise toplam
kalp hastalığının kadınlarda görülme sıklığı
%7,3 iken erkeklerde ise %6,2. Kadınlarda
özellikle hipertansiyon ve romatizmal kalp
hastalıkları daha fazla görülüyor. Koroner
kalp hastalığının görünme oranı ise
kadınlarda %3,5 erkeklerde %4,1 civarında.
Koroner kalp hastalığı riski kadınlarda biraz
düşük olmasına rağmen zaman içinde artış
göstermiş durumda” dedi.

Enerji içeceği tüketirken dikkat
Enerji içecekleri; bazen yorgunluk hissi ile birlikte, bazen spor esnasında
bazense uykunuz geldiğinde hem uyanık tutsun hem de enerji versin
düşüncesi ile başvurulan sıvılardır. Enerji içeceklerinde bulunan yüksek
derecede kafein kan basıncını artıracağı için kalp çarpıntısı ve baş ağrısı gibi
semptomlar görülmesine neden olabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Özellikle 18 yaş altı çocuklar ve
gebelerde birçok yan etkiyi beraberinde getireceği için tüketimi önerilmez”
açıklamasında bulundu.

Ulaş ÖZDEMİR

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Şeker, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği
olanlar enerji içeceği tüketmemeli
Özellikle 18 yaş altı çocuklar ve gebelerde birçok
yan etkiyi beraberinde getirdiği için enerji
içeceğinin tüketilmesinin önerilmediğinin
altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Bu etkilerin
başında düşük doğum ağırlığı geliyor. Aynı
zamanda şeker içeriğinden dolayı diyabetlilerde,
kan basıncında yarattığı sorunlar ile ilgili
hipertansiyon hastalarında, su atıcı etkisinden
dolayı kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda
kullanımı önerilmiyor” şeklinde konuştu.
Yaz döneminde mineral eksikliği nedeniyle
yorgunluk hissi meydana gelebilir
Özellikle yaz dönemi gibi mineral eksikliğinin
doğabilecek sıcak günlerde, eğer yorgunluk ve
enerji düşmesi ile ilgili bir şikâyet oluyorsa sade
maden suyu ile birlikte tüketilecek ayran veya
kefirin, enerji içecekleri yerine kullanılabilecek
daha sağlıklı alternatif olabileceğini anlatan
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir evde
sağlıklı enerji içeceği yapılışını anlattı.

Sağlıklı Enerji İçeceği Tarifi
* 1 çay bardağı sade maden suyu
* 1.5 bardak süt
* 1 orta boy muz
* 15 adet dövülmüş badem veya fındık
* 1 tatlı kaşığı tarçın
Yapılışı: Karışımı blenderdan geçirmek yeterli
olacaktır
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Enerji içecekleri genellikle yüksek dozda kafein
yanında efedrin, guarana, taurin, karnitin,
inositol, glukoronolakton, şeker ve etanol
barındıran içeceklerdir. Enerji içeceklerine etanol
dışarıdan ilave edilmese de bileşenin doğal
yapısında veya üretim aşamasında oluşabileceğini
vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş
Özdemir “Aynı zamanda yapılarında kullanılan
asesülfam ve aspartam kombinasyonlu yapay
tatlandırıcılar uyku sorunları, karın eklem
ağrıları ve migren gibi durumlara sebebiyet
vermektedir. Yüksek kafein aynı zamanda
vücuttaki suyu atacağı için vücutta sıvı kaybı
yaratır bu da kişilerde gözlerde batma, hızlı kalp
atışı ve baş ağrılarına sebep olur” dedi.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Sürpriz aşklara hazır olun. Uranüs içinizdeki
heyecanları körüklerken; çevrenize yansıttığınız ışığın daha da parlamasını sağlıyor.
Aklınıza gelen düşünceler istemeden ağzınızdan dökülebilir. Güzel başlayan duygular
daha sonra istenmeyen durumlara neden
olabilir. Özgüveninizin yüksek oluşundan dolayı bir takım engelleri kolayca aşmanız bazı
konularda şımarmanıza neden olsa da; karşınızdaki kişiler bunun çocukça bir nazlanma
olabileceğini düşünerek size karşı olumsuz
olamıyorlar. Çevrenizin size onay vermesini
beklemeden atılım yapıyorsunuz. Her geçen gün kendinize olan saygınız artıyor ve
toplumsal ilişkilerinize yansıyor. Geciktiğiniz
yolculuklarla ilgili fırsatlar yeniden karşınıza
çıkacak. Aniden bir şeyler şekil değiştiriyor.
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Yoğun duygular içindesiniz. Her şey istediğiniz gibi ilerlesin istiyorsunuz. Aşk ve ilişki
evinizde bulunan gezegeniniz Plüton duygularınızı ağırlaştırıyor. Aşk gezegeniniz Satürn
Retro durumundan kurtulduğu için daha rahat hareket edeceksiniz. Disiplini ve kurallara göre hareket ederseniz duygusal kayıplar
yaşamazsınız. Olağan üstü durumlarda çok
çabuk düşünebiliyorsunuz. Fakat bir türlü
sonuca yaklaşamıyorsunuz Satürn ve Mars
ve Merkür iyi konumda birbirlerini destekliyorlar. Fakat bazı zamanlarda iyi niyetle
oluşturduğunuz tüm duygulara olumsuzluk
yükleyebiliyor. Sakin ve soğukkanlı davranırsanız sonuç hep sizin lehinize oluşur. İş ilişkilerinde derinlik aradığınız için herkese kolay
güvenmiyorsunuz.

BOĞA
Yönetici gezegeniniz sizi olumlu desteklerken bilinçaltınızda değişim rüzgarları estiriyor. Kendi düşüncelerinizi harmanlarken;
aklınız ve kalbiniz çelişki halinde. Olmayacak olayları, olur hale getirmek için evrenin
size sunacağı hediyeleri kabul etmelisiniz.
Manevi duygularla hareket ettiğiniz zaman;
karşınızdaki kişiyi tanımakta zorlanırsınız. İyi
niyet elçisi olmak gibi bir takıntınız var. Bazı
olumlu sunumları görmek istemeyebilirsiniz.
İçinizdeki kıvılcımları görün lütfen. Çok çalışıyor ve emeğinizin karşılığını bekliyorsunuz
Ortaklıklar ve iş ilişkilerinizi denetleyen Mars
sizin gibi toprak grubu olan Başak burcunda
ilerlemeye başlıyor. Karşıt finans evinizdeki
Satürn maddi konularda size zorluklar yaşatıyor.

ASLAN
Farklı duygular peşindesiniz. Eğlenmeyi ve
sürprizleri seviyorsunuz. Hoş saatler geçirebileceğiniz seyahatler söz konusu. Mars
maddi evinizde size para harcama dürtüsü verecek. Satürn’den destek alıyorsunuz.
Geçmişte kalan ve hala anılarınızın bir köşesinde ara sıra canlanan unutamadığınız sevginiz tekrar gündeme gelebilir. Her ne kadar
sizi hala heyecanlandırsa da bu tür bir ilişkide hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eğlenceli
bir ortamda başlayan arkadaşlık konusunda
fazla abartılı olmayın. Çünkü, duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Daha sonra üzülmemeniz için uzun bir zaman sürecine ihtiyacınız
var. Fikirlerinizden hoşlanmayan ve yaptıklarınıza karşı ön yargılı olan kişilerden kesinlikle uzak kalın.

İKİZLER
Karşıt evinizde ilerleyen Satürn bir takım
zorluklardan sizi olumlu etkilemeye başlayacak. Olumsuz zannettiğiniz bir çok
konuyu yeniden gözden geçirmeniz için
karşınıza çıkaracak duygusal konularda
eski olaylar tetiklenebilir. Evlilik ve ilişkiler
konusunda aynı hataları yapmamalısınız..
İlişkinizi sorgularken, kendi hatalarınızı da
fark ediyorsunuz. Sağlamcı yönleriniz ortaya çıkıyor. Cazip yönleriniz bir çok kişinin
üzerinize düşmesine neden olsa da, yoğurdu üfleyerek yemenizde yarar var. Acele
davranışlar size daha sonra, duygusal tamir
ve sorun yaratacaktır dikkatli olun. Neptün
kariyer evinizde toplumsal olaylarda aklınızın karışmasına neden oluyor. Netlik kazanmayan olaylara karşı temkinlisiniz.

BAŞAK
Aklınız ve hisleriniz arasında karmaşa yaşıyorsunuz. Bir tarafta yüksek hayalleriniz ve
takıntılı aşk duygularınız diğer yanda yeni
arayışlar içindesiniz. Bu kadar yükü ne derece kaldırabilirsiniz sizde bilmiyorsunuz.
Kişisel evinizde retro yapan Jüpiter; iyi niyetinizin yanlış anlaşıldığı konusunda hem
kendinize; hem de karşınızdaki kişiye öfke
duyabilirsiniz. Anılardan bir türlü kopamıyorsunuz. Kendi isteklerinde çok fazla ısrarcı
olmaları huzursuzluğu büyütebilir. Eleştirici
yönleriniz yüzünden duygusal hayatınız sizi
yoruyor. Uranüs Karşıt finans evinizde. Birlikte iş yaptığınız kişilerin ödeme konusunda
size jest yapmaları mümkün. Aniden unuttuğunuz bir ödeme size yapılabilir. İş huzursuzluklarınız bu dönem sona erecektir.

Karşı ilişkiler evinizdeki Uranüs Ve Venüs
sizi olumlu etkiliyor. Grup arkadaşlıklarda ve
sosyal ortamlarda aniden karşınıza çıkabilecek cazip kişileri görmezlikten gelmemelisiniz. Merkür; size önemli bir destek salıyor.
Yapabileceğinizden çok daha kaliteli işler
yapacaksınız. Söz aldığınız kişilerin iyi niyetine güvenebilirsiniz. Gizli anlaşmaların size
sağlam dönüşler getireceğini bilmelisiniz.
Sadakat ve samimiyet sizin için çok önemli
olacak. Aşık olduğunuz kişiler aynı zamanda,
maddi konularda güçlü kişiler olacaktır. Sağlam şartlar üzerinde olmayan ilişkilerden kaçıyorsunuz doğal olarak. Her şeyiniz düzenli
ve planlı gelişmesini istemeniz bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Finans konusunda
fikirlere açık olmalısınız.

OĞLAK
Mesleki aşkların da gündemde olacağı bir
dönem. İş arkadaşlıkların kısa süre içinde
aşka dönüşebileceğini aklınızda çıkarmamalısınız. Yaşadığınız yoğun duyguların adını
koymakta zorlanabilirsiniz Başlattığınız tüm
çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Parasal kazançlarınız sezgilerinizle birlikte ilerleyecek. Bulunduğunuz
şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve
akılcı davranışlar içinde olacaksınız. Satürn
ve Mars’dan önemli destek alıyorsunuz duyarlı yönlerini ön plana çıkıyor ve içinizdeki
şüpheleri atmalısınız. Yalnızlık duygusu içinde hareket edebilirsiniz. Kafanızı dinlemek
istediğiniz için işinize hiç kimse karışsın istemiyorsunuz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.

AKREP
Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali
olması sizi endişelendirmesin. En azından
bazı şeyleri denemelisiniz. İsteklerinizde
müthiş bir artış olurken, enerjiniz sınırlarınızın ötesinde genişleyecek ve amaçlarınıza
ulaşmak için çok daha fazla çalışacaksınız.
Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi
kullanacaksınız. Satürn finans evinizden size
destek veriyor. Paranızın değerini anlayacaksınız. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç veriyor. Fikir
çatışmalarından uzak kalmayı başarmalı ve
bulunduğunuz ortamlarda düzgün gitmeyen
durumları içinizden yargılamalı ve bu konuda taviz vermemelisiniz.

KOVA
Katılacağınız dost toplantılarında farklı bir
karizma içinde karşı cinsin, ilgisini kolayca
çekeceksiniz. Yakın çevreniz bu konuda sizden çok şey bekliyorlar. Duygularınız farklı
işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz
durum oldukça önemli. Enerjinizin çok yüksek olacağı bir hafta. Ön planda olacağınız
grup aktivitelerinde dikkat çekeceksiniz.
Kendinize güveniyor ve çevrenizde iyi etkiler bırakıyorsunuz. İşinizin gelişimi sürecinde yaşanan değişimler sizi düşündürüyorsa
da, yapacağınız planlı değişimlerle gerekli
önlemleri alacak ve başarılı olacaksınız. İş
konusunda beklediğiniz desteği yakın bir
dostunuzdan alarak gerekli atılımı yapabilirsiniz. Bu konuda sizin konuya karşı isteğiniz
çok önemli.

YAY
Mars kariyer evinizden önemli bir destek veriyor. Satürn kişisel evinizde ilerleyerek kişiliğinizi testten geçirmeye devam ediyor. İkili
ilişkilerinizde karşılıklı iletişim ve kendinizi
anlatabilme önem kazanıyor. Pratik davranışlarınızla bir çok kişinin önüne geçebilirsiniz. Maddi evinizdeki Plüton retronun size
kazandıracağı zamanı iyi kullanmalısınız. Bu
nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi
fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Mars size çekicilik ve enerji verirken,
sinirli ve asabi olmanıza da, neden oluyor.
Sosyal hayatınız iyi gidiyor ve iş disiplininiz
mükemmel.

BALIK
Başlatacağınız ilişkilerin sağlıklı olmayacağını hatırlatırız. Aynı işle uğraştığınız karşı
cinsten birinin ilgisini çekeceksiniz. Günlük
yaşam temponuzu etkilemeden duygusal
konularınızı yürütmeniz sizin için zor olabilir dikkatli olmalısınız. İsteklerinizdeki artış,
motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal
ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu
yatıştırmalısınız. Kendinizi enerjik ve hırslı
hissetmeniz, küçük hatalar neden olabilir. İş
bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız;
şirketinize maddi kazanç sağlayacak bir çok
anlaşmalara imza atacak ve sizde bu durumdan faydalanacaksınız.
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TERAZİ

95

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
Marmara Park AVM
Maltepe Park AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Buyaka AVM
Capacity AVM
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
Cepa AVM
Kanyon
AVM
GordionAVM
AVM
Buyaka
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
Kzlay AVM
Akasya
AVM
ArcadiumÇarş
AVM
Sapphire
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
Cepa AVM
Gordion AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Atlantis AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
Kzlay AVM
Arcadium 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
MalatyaPark
Acity
Outlet AVM
Konya Kent
Plaza AVYM
Arcadium
AVM
Deepo
Outlet Center
365
AVM
Primemall
Gaziantep
Forum
Ankara
Outlet AVM
Novada Konya
AVM
Anatolium
Ankara
AVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

BEĞENİ

384.771
143.246
TAKİP
101.294
68.473
65.345
65.920
63.951
53.427
63.909
33.407
59.361
32.943
48.334
17.388
47.635
17.015
40.183
15.449
36.166
10.817
30.643
9.393
30.381
9.012
29.055
8.313
28.637
8.192
24.543
7.336
21.029
6.464
18.581
6.035
18.302
5.967
16.005
5.286
4.886
4.768

TAKİP

NO

381.314
358.208
253.518
251.326
212.933
209.362
135.307
116.032
107.381
105.336
105.290
97.636
95.541
95.403
92.348
91.044
89.296
86.710
85.943
84.601

DİĞER
INSTAGRAM

384.771
143.246
101.294
65.345
63.951
63.909
59.361
48.334
47.635
40.183
36.166
30.643
30.381
29.055
28.637
24.543
21.029
18.581
18.302
16.005

282.152
220.379
TAKİP
121.536
13.669
118.389
10.923
115.440
8.626
114.479
6.023
112.069
5.223
109.017
4.876
99.574
4.811
98.032
4.591
95.089
3.710
86.180
3.292
84.616
2.928
80.774
2.668
80.345
2.348
63.539
2.334
62.028
1.983
59.802
1.751
59.150
1.581
56.875
1.358
1.269
1.212

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
Cepa AVM
Gordion AVM
Next Level AVM
Taurus AVM
Atlantis AVM
Nata Vega Outlet
One Tower AVM
Anatolium Ankara AVM
Podium Ankara AVM
Kzlay AVM
Arcadium AVM
Panora AVYM
365 AVM
Antares AVYM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center AVM

BEĞENİ
384.771
143.246
101.294
65.345
63.951
63.909
59.361
48.334
47.635
40.183
36.166
30.643
30.381
29.055
28.637
24.543
21.029
18.581
18.302
16.005

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
13.669
10.923
8.626
6.023
5.223
4.876
4.811
4.591
3.710
3.292
2.928
2.668
2.348
2.334
1.983
1.751
1.581
1.358
1.269
1.212

INSTAGRAM
NO

ANKARA

BEĞENİ

15
16
17
18
19
20

Capacity AVM
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
MalatyaPark
Zorlu Center AVM
Konya
Kent
Plaza AVYM
CanPark
AVYM
Deepo
Outlet
Center
ArenaPark
AVYM
Primemall
Gaziantep AVM
Vialand AVM
Novada
Konya
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 İstanbul
Center
Watergarden
Korupark
AVMMall AVM
Emaar Square
17
Burda
AVM
Kale
Outlet
Center
Espark
AVMAVM
İstinyePark
Antalya
CanParkMigros
AVYM AVM
Forum Mersin
İstanbulAVM
AVYM
Forum
AVM
Trump Gaziantep
AVM
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
212 İstanbul
Power Outlet
Forum
İstanbulBornova
CevahirAVM
AVM
Akasya AVM
Marmara Forum AVM

TAKİP

NO

DİĞER

92.348
91.044
89.296
86.710
85.943
84.601

282.152
220.379
TAKİP
121.536
68.473
118.389
65.920
115.440
53.427
114.479
33.407
112.069
32.943
109.017
17.388
99.574
17.015
98.032
15.449
95.089
10.817
86.180
9.393
84.616
9.012
80.774
8.313
80.345
8.192
63.539
7.336
62.028
6.464
59.802
6.035
59.150
5.967
56.875
5.286
4.886
4.768

11.954
7.498
BEĞENİ
5.692
29.279
5.176
19.584
5.002
19.298
4.777
16.625
4.613
16.272
4.450
13.884
3.806
13.689
3.688
12.952
3.461
11.257
3.112
9.808
2.772
9.258
2.559
9.223
2.431
8.593
2.218
7.299
2.217
7.013
2.138
6.513
2.064
5.955
2.027
5.831
5.795
5.741

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

6.464
21.029
6.035
18.581
5.967
18.302
5.286
16.005
4.886
4.768

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Arcadium
AVM
Konya Kent
Plaza AVYM
365
AVM
Deepo
Outlet Center
Forum
Ankara
Outlet AVM
Primemall
Gaziantep
Anatolium
Ankara
AVM
Novada Konya
AVM
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
Watergarden
İstanbul
Nata Vega Outlet
Emaar
Square
Mall AVM
Cepa AVM
Kale
Outlet
Center
Armada
AVM
İstinyePark
AVM
Panora AVYM
CanPark
Gordion AVYM
AVM
Forum
Taurus İstanbul
AVM AVYM
Trump
AVM
Acity Outlet
Brandium
AVYM
Arcadium AVM
Maltepe
Park
AVM
365 AVM
Torium
AVM Outlet
Forum Ankara
Marmara
AVMAVM
AnatoliumPark
Ankara
212
İstanbul
Power
Podium
Ankara
AVMOutlet
İstanbul
Cevahir AVM
Gimart Outlet
Akasya AVM
Marmara ForumINSTAGRAM
AVM

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
Kentpark
AVMCenter
Deepo Outlet
Atlantis
KoruparkAVM
AVM
Armada
17 BurdaAVM
AVM
Podium
Ankara AVM
Espark AVM
Next
Level
AVMAVM
Antalya
Migros
Gimart
Outlet AVM
Forum Mersin
Taurus
AVM
Forum Gaziantep AVM
Cepa
AVMAntakya AVM
Palladium
Panora
AVYM İzmit
Outlet Center
Arcadium
Zafer PlazaAVM
AVM
One
Tower
Agora
İzmirAVM
AVM
Forum
Ankara
Outlet
Sanko Park
AVM
Tepe
Avenue
ForumPrime
Bornova
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
Kentpark AVM
Atlantis AVM
Armada AVM
Podium Ankara AVM
Next Level AVM
Gimart Outlet
Taurus AVM
Cepa AVM
Panora AVYM
Arcadium AVM
One Tower AVM
Forum Ankara Outlet
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center AVM
Anatolium Ankara AVM

13.669
BEĞENİ
10.923
29.279
8.626
19.584
6.023
19.298
5.223
16.625
4.876
16.272
4.811
13.884
4.591
13.689
3.710
12.952
3.292
11.257
2.928
9.808
2.668
9.258
2.348
9.223
2.334
8.593
1.983
7.299
1.751
7.013
1.581
6.513
1.358
5.955
1.269
5.831
1.212
5.795
5.741

BEĞENİ
53.727
13.442
12.144
11.079
9.620
8.707
8.671
7.495
6.943
6.614
6.404
4.855
4.667
4.585
4.174
3.525
3.493
3.064
1.654
1.457

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

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

1.983
62.028
1.751
59.802
1.581
59.150
1.358
56.875
1.269
1.212

TAKİP
11.954
BEĞENİ
7.498
53.727
5.692
13.442
5.176
12.144
5.002
11.079
4.777
9.620
4.613
8.707
4.450
8.671
3.806
7.495
3.688
6.943
3.461
6.614
3.112
6.404
2.772
4.855
2.559
4.667
2.431
4.585
2.218
4.174
2.217
3.525
2.138
3.493
2.064
3.064
2.027
1.654
1.457

BEĞENİ
36.236
32.013
21.586
17.875
16.154
16.019
15.635
13.747
12.536
11.337
11.174
9.558
9.513
9.356
8.391
7.869
7.429
6.983
6.632
6.624

AVM’ler konfor ve güvenlik açısından
önemli ve kaliteli yerler
Sevgili Yılmaz Taner müziği hayatının içine
nasıl kattın ya da müzik seni nasıl hayatının
içine aldı?
Müzik hayatımda her zaman vardı aslında
birlikte büyüdük denebilir. Çocukluğumdan beri
içindeyim.
Son single’ın “Şahane”nin hikayesini bir de
Mall&Motto okuyucuları için anlatır mısın?
Tabiki. Erdem Kınay'ın yeni çıkacak olan proje
3 albümünün şarkılarından bir tanesiydi şahane.
Demosunu söylemiştim.Aynı zamanda da kendi
solo albümümü hazırlıyorduk. Sonrasında planlar
değişti ve Şahane single’ı ile sevgili Erdem Kınay'la
birlikte çıkış yaptık. Mutluyum :)
Erdem Kınay ile aynı projede nasıl buluştunuz?
Solo albümüm için Kny Müzik’le anlaşmıştım.
Sonrasında da karar vermek zor olmadı. Karar
verdik ve adım attık.
Sıradaki Yılmaz Taner projesi ne olacak?
Şarkılar sürekli gelmeye devam edecek. Eylül
ayı içerisinde yeni teklimi çıkarmış olurum diye
düşünüyorum.Yine aynı heyecan, yine aynı karın
ağrısı. Seviyorum bu duyguyu.
Kendine örnek aldığın bir isim var mı?
Kesinlikle her şeyiyle babam. Onu seviyorum.
Yılmaz Taner’in bir günü nasıl geçer?
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Aklımda sürekli projeler var onları hayata
geçirmeye çalışıyorum.Yeni şarkılar ve en
sevdiğim ev konserler dışında genelde evdeyim.
Yanlız kaldıgımda evde oldugumda mutluyum.

100

Alışveriş merkezlerine gidiyor musun?
Gidiyorsan en çok tercih ettiğin avm hangisi?
Çok sık olmasa da giderim.Yazın çok tercih
ediyorum serin oluyor içerisi, Nişataşı City's en
çok gittiğim AVM.
Kıyafetlerin “olmazsa olmaz”ın nedir?
Genelde modaya uymaya ve modern olmaya
çalışıyorum. Eğer çalışmıyorsam basketbol şortları
büyük t-shirtler ve parmak arası terlik yazın en
sevdiğim tercihim. Uyum ve tarz da çok önemli
tabiki.Saçlarım ve ayakkabılarım çok önemli.

Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Yerine göre giyinmek lazım. Bu bir davetse farklı,
öğleden sonra bir buluşmaysa farklıdır. Her
ortamda tarz, düzenli ve temiz olmak çok önemli.
Neyi asla giymezsin?
Üzerime küçük olan şeylerden nefret ederim.Kilo
aldıysam vs asla giymem. Allı pullu pantolonlar
gömlekler değişik parçalar kullanan sanatçı
arkadaşlarım var bende imkansız böyle şeyler.
Sahne de yeri geldiğinde bir t-shirt ve sıradan bir
jean bile küçük aksesuarlarla kombin edildiğinde
apayrı bi kostüm olarak karşınıza çıkabiliyor.
Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?
Saat, kolye, el çantası bunları genelde
kullanıyorum ve parfüm tabiki.
Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?
Genelde koyu renkler siyah, gri, lacivert ve beyaz
ağırlıklı.
Alışveriş yapmayı sever misin?Kiminle
alışverişe çıkarsın?
Kim sevmez alışveriş yapmayı tabiki seviyorum.
Tek başıma çıktıgımda çok mutluyum ve genelde
yanlız alışveriş yaparım.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
Zaman zaman evet ama çok sık oldugu
söylenemez.Telefonuma gelen mesajlardan
haberdar oluyorum.

Röportaj:
Burçin Sel

MALl&MOTTO / 43. Sayı / Eylül 2017

AVM’ler konfor ve güvenlik açısından önemli
ve kaliteli yerler. Bir çok kolaylığın elinin altında
olması, eğlenceden yiyeceğe kadar sınırsız
olanaklar sağlanması tabiki güzel. Ama her şeyin
fazlasının zarar olduğunu düşünüyorum. İhtiyaç
oldugu kadar olması daha etkili ve doğru olur
bence. Herkese teşekkür ederim. Burçin love you.

YILMAZ TANER

Son olarak sence AVM'ler .............. (boşluğu
doldurabilir misin?)
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USLA ÖMÜR GEDİK’İ AĞIRLADI
Farkındalık Stüdyosu tarafından organizasyonu yapılan USLA Akademi ‘de gerçekleşen Best Fm canlı
yayınında Yasemin Şefik’in bu hafta ki konukları dünyaca ünlü şef Murat Bozok ve gazeteci- yazar ve
şarkıcı Ömür Gedik oldu.

21 Ağustos pazartesi günü saat:15.00 ‘de
başlayan programda Yasemin Şefik’in sorularını
yanıtlarken samimi itiraflarda bulundular.
Ömür Gedik, ailesinin yemek yapması yönünde
baskı yaptığını ve bu baskıdan sonra bir gün
yemek hazırlayıp rüştünü ispat ettiğini anlattı.
Yoğun iş dünyası sebebiyle yemek hazırlamaya
vakit bulamadığını mutfağa sadece dolaptan bir
şeyler almaya girdiğini söyledi. Hamur işlerini
de çok sevdiğini belirten Gedik, şekeri olduğu
için uzak durduğunu vejeteryan olduğunu bu
beslenme ile rahatladığını daha sakin, daha az
sinirlenen biri olduğunu anlattı.
Yasemin Şefik’in vegan ve vejeteryan
beslenmenin vücuda zararı olur mu? Nelere
dikkat etmek lazım sorusuna ise Murat Bozok,
insan vücudunda mutlaka protein ihtiyacı
olduğu ve et ve süt ürünleri ile alınamıyorsa
mutlaka baklagiller, tahıllar ve kinoa tüketilmesi
gerektiğini vurguladı.
Et yemeyen Ömür Gedik, genel olarak unutkan
bir yapısı olduğunu ama her şeyi hatırlayamam
dedi. Yasemin Şefik aslında bunun mutluluğun
formülü olduğunu söyledi.
Vejeteryan olmaya karar verdikten sonra
beslenme konusunda zorlandığını rüyasında et,
köfte, sucuk görmeye başladığını bazen hala
gördüğünü söyledi. Çok zor bir karar verip
uyguladıktan sonra vicdanen rahatladığını ve
hayatının diğer alanlarında alacağı karar için
kolaylık sağladığını belirtti.

MALl&MOTTO / 43. Sayı / Eylül 2017

USLA Akademi de yemek artıklarının
ayrıştırılarak hayvan barınağına gönderildiğini
öğrenince çok mutlu olan Gedik, bu konuyu
gazetesine de taşıyacağını söyledi.
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Murat Bozok, USLA Akademi’de bu konuda da
eğitim verdiklerini özellikle belirtti.
Şefik’in ilk mutfağa ne zaman girdiniz sorusuna
küçük yaştan beri meraklı olduğunu ve
hazırladığını ama profesyonel olarak 20 yaşında
girdiğini belirtti.
Gittiği restoranlarda artık yemekleri ne
yaptıklarını mutlaka sorduğunu belirten Gedik,
çalışanlarla birlikte gidip beslediğini bazen de
artan yemekleri alıp eve gidene kadar kendisinin
verdiğini de söyledi. Sadece sokak hayvanları
için değil yardıma ihtiyacı olan insanlar için
uygulanan askıda yemek gibi uygulamaları da çok
doğru ve güzel bulduğunu belirtti.

Ömür Gedik, Murat Bozok’a neden hep şefler
erkek diye sordu.
Bozok, USLA Akademi de katılımın %50’den
fazlasının kadın olduğunu. Ancak çalışma
hayatı olarak şeflik akşamları uzun mesai saati
gerektirdiğini, hafta sonu, yılbaşı ve tatiller
de çalışılınca ailenin temeli kadın için biraz
zorlaştığını anlattı.
Yasemin Şefik, Ömür Gedik’e film ve diziler
de hayvanların kullanıldığı sahneleri nasıl
buluyorsun sorusuna Gedik, teknolojinin
geliştiğini ve hayvanları çekimlerde

kullanılmasının gerekmediğini gerektiği
durumlar da yurt dışında uygulanan sette
veteriner ve gözlemci bulunmasının gerektiğini
ancak bunun Türkiye’de uygulanmadığını
üzüldüğünü anlattı.
Gelecek planlarını soran Yasemin Şefik’e
Bozok, USLA Akademide eğitime devam
edeceklerini Türk gastronomisinin Dünya
mutfakları seviyesine gelmek için daha yolu
olduğundan bahsetti. Ömür Gedik ise: Yeni bir
şarkı hazırlığında olduğunu, konserlere devam
edeceğini söyledi.
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