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Bir alışveriş merkezi nedir?
Ne işe yarar!
Bir pasaj gibi içinde sadece markalar, dükkanlar mı barındırır?
Salt alışveriş için mi gidilir?
AVM tanımı özellikle büyük şehirlerde burun kıvrılan bir tabirdi.
Alanlar, sinemalar, konserler, etkinlikler... Bunlar şarkıcılar, oyuncular
için bile “Yok ben AVM’de çıkmıyorum” olarak belirtildi.
Ama işler çok değişti.
Bu yüzden;
Tüm bu soruların cevabı hayır!
Yaşam merkezleri, her türlü yerleşkede aynı şekilde eşitlendi.
En fazla içindeki markalar değişebilir. O da sabit olanların dışında.
İş alışverişten çoktan çıktı hanımlar beyler...
AVM’ler müdavimler yarattı.
Eğlence fonksiyonellerini yükseltti.
Sanatı içine aldı.
Sanatçıyı yakaladı.
Hatta halkla buluşturdu.
Bu yüzden nedir ne işe yarar kısmımızı her yaptığımız işte her
alanda sorgulamamız, ön yargıları yıkmamız ve heyecan yaratmamız
gerekiyor.
Mall&Motto yeni sayımızı keyifle okumanız dileğiyle.

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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AVM’ler günümüzün agoraları.
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CAPACITY AVM’DEN TARİHİ
BAKIRKÖY İLKOKULU’NA BÜYÜK DESTEK

Bakırköy İlkokulu tarih sayfalarında kalan
okulun geçmişine ait tüm materyalleri,
düzenlenen bir sergi ve ardından okulda yapacağı
bir müze ile gün yüzüne çıkarıyor. Capacity
AVM’nin desteği ile gerçekleşen sergide,
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet
döneminden bugüne kadar okulda eğitim için
kullanılan tüm bilgiler ve değerli eşyalar yer
alıyor.
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Günümüze kadar Taş Mektep diye bilinen
Bakırköy İlkokulu’ndan birçok ünlü sanatçı
mezun oldu. Oynadığı filmlerle yeni kuşaklara
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hep önder olmuş sanatçılar, yazarlar, ünlü
bestecilerin yolunun bu tarihi okuldan geçti.
Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Cem
Karaca, Tarık Akan, Neriman Köksal, Ulvi Cemal
Erkin, Cahit Sıtkı Tarancı, Cihat Tamer, Taş
Mektep olarak bilinen Bakırköy İlkokulu’ndan
farklı dönemlerde mezun olan öğrenciler oldular.
Bakırköy İlkokulu 2009 yılında çıkan bir yangınla
başka bir yere nakledilmişti. Okulun deposunda
bulduğu tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak
isteyen ve bu konuda beş aydır çalışmaları
sürdüren Okul Müdürü Ceyhun Coşkundeniz,
geçmişinde bir tarih yatan Taş Mektep’in
arşivinde yer alan bu değerli evrakları yeni kuşak
öğrencilere örnek alması için gerçekleşenbu
sergiyle tüm Bakırköy halkına ve öğrencilerine
sundu.
28 Eylül Perşembe günü Capacity Alışveriş
Merkezi ev sahipliğinde açılan sergiye eğitim
ve sanat dünyasından pek çok üst düzey yetkili
katıldı. Törene katılan Bakırköy İlçe Milli Eğitim
Müdürü Emrullah Aydın ve Şube Müdürleri Erol
Demir, Hüseyin Taşdemir’e Capacity AVM Genel
Müdürü Barış Özcan eşlik etti. Açılış kurdelesini
Bakırköy İlkokulu öğretmenlerinden Belkıs
Atamer’in kızı ve 1954 yılı okul mezunlarımızdan
Ayşe Ünal keserken sergi araştırmasına okula
destek olan Bülent Ünal bulundu. Aramızdan
ayrılan mezun ünlüler anılırken hayatta olan
ünlülere plaket verildi. Münir Özkul’un plaketini
adına kızı Güner Özkul aldı.
Bakırköy İlkokul öğrencilerinin de sergi
açılışında bulunmaları renkli görüntülere sahne
oldu. 28 Eylül’de açılan sergi bir hafta boyunca
ziyaretçilere açık olacak.

MALl&MOTTO / Haberler

“Söyleyeceklerimiz Var”
Toplantısının İkincisi İzmir’de düzenlendi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), 'Türkiye Alışveriş Merkezi Tüketici Algı Araştırması'nı
İzmir iş dünyası ile ‘Söyleyeceklerimiz Var’ isimli toplantısında paylaştı. Ege Perla AVM’de gerçekleştiren
etkinliğe, İzmir iş hayatının önde gelen isimleri katılım gösterdi.
Türkiye’deki yerli ve yabancı alışveriş merkezleri
ve yöneticilerinin tek çatı kuruluşu olarak
faaliyetlerini sürdüren AYD, ‘Söyleyeceklerimiz
Var’ isimli toplantısının ikincisini 7 Eylül
Perşembe günü İzmir’de gerçekleştirdi.
Ege Perla AVM'nin ev sahipliğinde düzenlenen
toplantıda, Akademetre Research Company iş
birliği ile bu sene altıncısı gerçekleştirilen ve
AVM müşterisinin mercek altına alındığı 'Türkiye
Alışveriş Merkezi Tüketici Algı Araştırması' İzmir
iş dünyası ile paylaşıldı.
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İletişim Uzmanı Ali Saydam’ın
moderatörlüğünde, AYD Yönetim Kurulu
Başkanı Hulusi Belgü, AYD Başkan Yardımcısı
ve JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş ve Akademetre
Research Genel Müdürü Halil İbrahim Zeytin’in
katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşma
yapan Hulusi Belgü; “AYD, sizleri dinlemek,
yorum ve ihtiyaçlarınızı öğrenmek, sorunlarımıza
birlikte çözüm getirmek için kuruldu. Bu
doğrultuda AVM müşterilerini dinlediğimiz
araştırmalarımızı sizlerle paylaşmak; yorum
ve görüşlerini öğrenmek adına bugün İzmir’de
toplanmayı arzu ettik. Ülkemizin her köşesi bizim
için ayrı bir potansiyele sahip. Ege bölgemizin
de bu anlamda bizim için önemi çok büyük.
Bölgede yer alan 8 şehrimizde, dün ziyaretçilerine
kapılarını açan ve bugün bize ev sahipliği yapan
Ege Perla AVM ile birlikte 62 AVM’miz var.
Dolayısıyla burası, yerli yabancı yatırımcının
potansiyeline inandığı, güvendiği ve yatırım
yapmaktan çekinmediği bir bölge olduğunu bu
zamana kadar kanıtladı. Önümüzdeki dönemde
de Ege Bölgesi gerek turizmi gerek gelişen sanayi
ve ticaret hayatı ile ülke ekonomisine değer
katmaya devam edecektir” dedi.
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Belgü konuşmasına şöyle devam etti: “Biz
kendimizi perakendenin bir parçası olarak
görüyoruz; organize perakende AVM’lerle
büyüyor. Birçok AVM artık kendini ‘alışveriş
ve yaşam merkezi’ olarak görüyor, yatırımlarını
da bu doğrultuda yapıyor. Bir örnek olarak
ülkemizdeki sinema ve tiyatro sayılarının
AVM’ler ile artışa geçtiği gösterebiliriz. Bunun
yanında artık ziyaretçiler de AVM’leri bir
sosyalleşme merkezi olarak değerlendiriyor.
Şu anda yerli- yabancı yatırımcılar ülkemizin
dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.
AVM’lerde farklılaşmanın yerel markaları da
AVM’lere dahil ederek mümkün olabileceğine ve

Hulusi Belgü
AYD Yönetim Kurulu Başkanı
marka karması açısından hem perakendeciye
hem de yatırımcıya fayda sağlayacağına
inanıyoruz. Diğer yandan hepinizin bildiği gibi
gündemimizde perakendecilerle aramızda çok
konuşulan kira konusu var. Perakendeciler daha
uygun kiralar istiyor, biz yatırımcılar da bir an
önce yatırımı hızlıca geri döndürebilmek için
çalışıyoruz. Bu noktada organize perakendenin
tüm paydaşları olarak unutmamamız gereken
perakendecisiyle yatırımcısıyla biz bir bütünüz.
Ve bu bütünlüğü korumayı başardığımız sürece
aşamayacağımız bir sorun yok.”
AYD Başkan Yardımcısı ve JLL Türkiye Başkanı
Avi Alkaş ise şu yorumlarda bulundu: "AVM
kültürü bizde çok uzun zamandır var olan bir
gelenek. Öyle ki 1461’de kurulan Kapalıçarşı,
insanları bir araya getirme ve sosyalleşme
alanı olarak yüzyıllardır faaliyetlerine devam
ediyor. Bundan yaklaşık 30 yıl önce tanıştığımız
AVM’ler bu nedenle bize yabancı değil. Tarihi
Kemeraltı Çarşısı da bunun başka bir örneği.
Gelecek dönemde Kapalıçarşı gibi, Beyoğlu
gibi, Bağdat Caddesi gibi, Kemeraltı Çarşısı gibi
yıllardır hizmet veren alanlarımızı yenileme
arzumuz var. Ek olarak öngörümüz, caddeleşen
AVM’lerin ve AVM gibi yönetilen caddelerin
önem kazanacağı yönünde. Bu noktada hep

birlikte yönetmemiz ve istikrarı sağlamamız
gereken bir süreç bizleri bekliyor. Ve bu
süreçte her zamankinden daha fazla eğitime ve
yaratıcılığa ihtiyacımız olacak.”
Araştırma sonuçlarını aktaran Akademetre
Research Genel Müdürü Halil İbrahim Zeytin:
“İzmir, Türkiye ile ilgili araştırmalarda çok
önemli bir yer tutuyor. Ürün testlerinde İzmir
ve Bursa çok önemlidir. Başarılı olmak için
İzmir’in kodlarını iyi çözmek gerekir. 2017 yılı
itibari ile İzmir’de kiralanabilir alan 577.332
metrekare. Üç yıl içinde bu rakamın inşaatı
devam eden projelerle 812.249 metrekare
olması bekleniyor. Dolayısıyla hızlı bir artış
grafiği çizildiğini söylemek yanlış olmaz. 1000
kişi başına düşen kiralanabilir alan Türkiye
genelinde 146 metrekare iken İzmir’de alan 137
metrekare olup, halen Türkiye ortalamasının
altında bulunuyor. Diğer yandan İzmir’de
yer alan AVM’ler nitelik olarak evrensel
perakende gerçekleriyle uyumlu ama yerel
dokuyla barışık bir özellik sergiliyor. AVM
konseptlerinde genel olarak perakende
ve eğlenceyi birleştirebilenler öne çıkıyor.
Spontane alışveriş artıyor, eğlence amacıyla
AVM’ye gidenler %45 oranında seyrediyor”
bilgilerini katılımcılar ile paylaştı.

MALl&MOTTO / Atama

garanti bankası’nda bayrak değişimi
“Türk ekonomisinin baş aktörlerinden, bankacılık sektöründe bir dünya markası
olmuş Garanti Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak taşıdığım bayrağı,
değerli çalışma arkadaşım Süleyman Sözen’e devretmiş bulunuyorum.”
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Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı
Ferit Şahenk, 19 Eylül 2017 tarihi itibarıyla
buradaki görevini Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Süleyman Sözen’e devretti.
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Ferit Şahenk

Konuyla ilgili açıklama yapan Ferit Şahenk,
“Türk ekonomisinin baş aktörlerinden,
bankacılık sektöründe bir dünya markası
olmuş Garanti Bankası’nın Yönetim
Kurulu Başkanı olarak taşıdığım bayrağı,
değerli çalışma arkadaşım Süleyman
Sözen’e devretmiş bulunuyorum. Doğuş
Grubu olarak, BBVA ile 2010 yılında
başlayan güçlü ortaklığımız sonucunda
başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere
bankacılık anlamında çok başarılı işler
gerçekleştirdik. Bu ortaklık neticesinde
son dönemde ülkemizdeki en büyük ve
doğrudan yabancı sermaye yatırımına vesile
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğuş
Grubu, her geçen gün artarak devam eden
yatırım ve projeleriyle Türkiye’ye değer katma
misyonunu sürdürürken ben de Grubumuz
bünyesindeki çalışmalarıma yoğunlaşabilmek
adına, gönülden bağlı olduğum Garanti
Bankası’ndaki bu görev devrini gerekli
gördüm. Bundan sonraki süreçte, Doğuş
Grubu bünyesinde de görev alan değerli
yöneticilerimiz, Garanti Bankası Yönetim
Kurulu’ndaki görevlerine devam ederken, ben
de Onursal Başkan olarak banka yönetimine
destek olmaya devam edeceğim” dedi.

MALl&MOTTO / Atama

PepsICo’da üst düzey atama

Didem Namver
Dijital Pazarlama Müdürü
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PepsiCo’ya katılmadan önce Pegasus Hava Yolları’nda müdürlük
yapan Didem Namver, 2017 yılında katıldığı PepsiCo Türkiye’de
tüm PepsiCo markalarının dijital süreçlerinden ve e-ticaret
çalışmalarından sorumlu Dijital Pazarlama Müdürü olarak görev
yapacak.
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Didem Namver; kariyerine 2000 yılında
e-ticaret sektöründe başladı. Çeşitli ajansların
interaktif departmanlarında müşteri
ilişkileri yönetiminde görev aldıktan sonra,
7 yıl boyunca Finansbank'ta sırasıyla Ürün
Müdürlüğü, Yeni Kanallar Birim Yöneticiliği
ve Dijital Pazarlama Birim Yöneticiliği
görevlerinde bulundu.
PepsiCo Dijital Pazarlama Müdürü görevi
öncesinde, 2011-2017 yılları arasında
Pegasus Hava Yolları’nın Dijital Pazarlama

& E-Ticaret Müdürü olarak; Türkiye
ve 40 farklı ülkedeki dijital stratejinin
oluşturulması ve uygulanması, web & mobil
satışların arttırılması kapsamında dijital satış
kanallarının geliştirilmesi ve yönetimi, başta
SEM, SEO ve programatik olmak üzere her
tür performans pazarlaması çalışması, sosyal
medya ve online itibar yönetimi ve dijital
iletişim faaliyetleri sorumluluklarını yürüttü.
Pegasus’un Dijital Dönüşüm Projesi’nin yol
haritasını hazırladı ve projenin liderliğini
yürüttü. Görevi süresince Pegasus, dijital

alandaki atılımı ile yurt içi ve yurt dışında
birçok değerli ödüle layık görüldü.
2013 yılından bu yana çeşitli üniversite ve
kurumlarda dijital pazarlama alanında eğitimler
vermektedir. PRD Türkiye (Programatik
Reklamcılar Derneği) kurucu üyesi; MMA
Türkiye (Mobile Marketing Association) ve
CDO Türkiye üyesidir.
Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi
bölümünü bitiren Didem Namver, 13 yıllık evli
ve bir çocuk annesidir.

MALl&MOTTO / Kapak Röportajı

Yaşar Doğan
TÜMSİAD Genel Başkanı
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Sanayi Sektörü Büyümeye Devam Ediyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran)
ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Büyüme rakamlarının 5,1 olarak açıklandığı veriler ile ilgili açıklama yapan
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan; bu değerlerin 2018 yılı için daha iyimser
tahminler yapmamızı ve beklentilerde bulunmamızı kolaylaştıracak” dedi.
Açıklanan verilerdeki asıl dikkate değer noktanın sanayi sektörünün toplam
katma değerinin, 2017 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine oranla
%6,3 oranında artmasının olduğunu belirten Doğan; “Güçlü ekonominin üretken
bir sanayi temeline oturması gerektiğini her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum.
Sanayi sektörü katma değerinin bu çeyrekte artmış olmasını da yine umut verici bir
gelişme olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

MALl&MOTTO / Etkinlik

Lovelet Tavla Turnuvasında Rekabet dolu Final!
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Lovelet Outlet tavla tutkunlarına eğlenceli
ve rekabet dolu bir tavla turnuvası
gerçekleştirildi. Geçen yıl birincisinin
düzenlediği turnuvaya bu yılda ilgi oldukça
çoktu. Kadın-erkek, genç-yaşlı birçok kişi
tarafından yoğun ilgiyle karşılanan turnuvada
alışveriş merkezinde kullanabilecekleri,
birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL ve
üçüncüye 500 TL değerinde hediye çeki
verildi. İyi olanın kazandığı turnuvada birinci
İsmet Öztürk, ikinci Şuayip Çelik, üçüncü ise
Cemal Kapıcıoğlu oldu.
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Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 4 mevsim
outlet olma özelliğiyle giyimden ayakkabıya, ev
tekstilinden, mobilyaya kadar her ihtiyacınızı
karşılayabileceğiniz bir yaşam merkezi olarak
indirimlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve
kampanyalar ile de adından söz ettirmeye devam
ediyor.
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi özgün konsepti,
mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla
ziyaretçilerine farklı bir alışveriş deneyimi
sunmaya devam ediyor.
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SMG bir SpotIfy firması olan Soundtrack
Your Brand’in Türkiye partneri oldu
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Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, tüm dünyada markalara lisanslı müzik hizmeti veren
Soundtrack Your Brand ile Türkiye’deki tek yetkili yayın hakları anlaşmasını imzaladı. Soundtrack Business
hizmetini işletmelerinde kullanmak isteyen markalar SMG’den bu hizmeti satın alarak, başta kendi
listelerini yönetme ve tüm lokasyonlarda çalan müziği tek bir noktadan kontrol etme olmak üzere birçok
ayrıcalığa sahip olacak.

20

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri
arasında yer alan SMG, küresel ölçekte dijital
müzik hizmeti veren Soundtrack Your Brand
(SYB) ile partnerlik anlaşması imzaladı. İsveç,
Norveç ve Finlandiya’ya Spotify Business, dünya
çapında tüm diğer ülkelere ise Soundtrack
Business adı altında hizmet veren SYB’nin,
profesyonel olarak hazırlanmış müzik listeleri
SMG ile birlikte artık Türkiye’deki şirketlere de
ulaşmış olacak.
Moris Alhale: Müşterilerimize tüm dünyada
kullanılan hizmeti sunacağız
Soundtrack Your Brand’in Stockholm’deki
merkez ofisinde yapılan anlaşma hakkında bilgi
veren SMG Yönetim Kurulu Üyesi Moris Alhale,
“Kurumsal markalara müzik hizmeti veren
dünyanın en büyük firmalarından biriyle iş birliği
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız
partnerlik anlaşmasıyla birlikte SYB’nin
Türkiye’deki tüm satış haklarının tek temsilcisi
olduk. 8.500’e yakın noktadaki müşterilerimize
bundan böyle yeni ve tüm dünyada kullanılan

bir hizmet sunacağız. Bu anlaşma, önümüzdeki
yıllarda hem Türkiye’de hem de yakın komşu
ülkelerde yapmayı planladığımız projeler için de
çok değerli bir adım” dedi.
Rami Nihlawi: SMG ile Türkiye pazarında
büyüyeceğiz
Soundtrack Your Brand’in Genel Müdürü Rami
Nihlawi ise, “Soundtrack Your Brand dünya
çapında hızlı bir şekilde büyüyor ve SMG ile olan
anlaşmamız, Türkiye’deki hızlı büyüyen pazarda
birbirimize destek olmamızı sağlıyor” diye
konuştu.
Listeni oluştur, müziğini yönet!
SMG bugüne kadar markalara, kendi bünyesinde
geliştirdiği yazılımla uzaktan erişim sağlayarak
müzik hizmeti veriyordu. Bu sistemde, hizmeti
alan şirket müziğe müdahale etmeden SMG’nin
deneyimli müzik direktörleri tarafından
hazırlanan listeleri kullanıyordu. Soundtrack
Your Brand ile birlikte SMG, müşterilerine
kendi müzik listelerini yönetme, müzik atlama,

tek merkezden veya şubeden müziği yönetme
seçeneklerini de sunuyor. SYB hizmeti, müzik
meslek birlikleri ile yapılan anlaşmalarla birlikte
alındığı için, işletmeler tıpkı SMG listelerinde
olduğu gibi telifli şarkıları kullanmaya devam
ediyor.
Android, iOS veya Windows PC üzerinden
çalışan sistem, dünyanın herhangi bir
noktasından uzaktan erişimle kullanılabiliyor.
Örneğin marka yetkilisi, lokasyonlarda çalınacak
listeleri belirleyip, şarkı atlama ve ses ayarını
personelin kararına bırakabiliyor. Bunun için
personelin yapması gereken tek işlem ise, iOS
uzaktan kumanda uygulamasını cep telefonuna
yüklemek.
Soundtrack Business, SMG ile birlikte firmalara
özel ayrıcalıklar da sunuyor. Firmalar, güne ve
saate göre müzik listelerini programlayarak,
platformdaki hazır listeleri veya kendi
oluşturdukları listeleri sınırsız kullanım hakkına
sahip oluyor.
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“İş’te En iyi Teklif” için geri sayım başladı
Markalara büyüyerek zincirleşme fırsatı sunan, girişimcilere ise kendi işini kurma imkânı veren ülkemizin ilk
ve tek franchising fuarı olan “Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” 12-15 Ekim tarihleri
arasında İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 5-6-7’nci hall’lerde gerçekleştirilecek.
Her yıl yeni girişimcileri markalarla
buluşturmanın ötesinde birbirinden iddialı
projelerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Bayim
Olur musun Franchising Fuarı, bu yıl 15. kez
kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Medyafors Fuarcılık ve UFRAD Franchising
Derneği (UFRAD) işbirliği ile bu yıl 12-15 Ekim
2017 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde
düzenlenecek fuar, Coldwell Banker Türkiye
Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Ulusal
ve global ölçekte 300’e yakın firmaya ve 38 bin
ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan fuar, yabancı
yatırımcılarında ajandasında ilk sırada yer alıyor.
Çin, Kanada, Fransa, Endonezya, Kore, Lübnan,
Malezya, Filipinler, Rusya, İngiltere Mısır,
Arjantin, Tayland, İspanya ve Avustralya’dan
gelen yatırımcıları ve heyetleri Türk markalarıyla
buluşturacak olan fuar, önemli işbirliklerin
oluşmasına da vesile oluyor.
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Özel bölümleri ve seminerleriyle ilgi odağı…
Özel bölümleriyle de beğeni toplayan Bayim
Olur musun Franchising Fuarı, franchise veren
markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan
tedarikçi firmaları ’Tedarikçi Özel Bölümü’nde
sektörün tüm paydaşlarıyla buluşturuyor. Ayrıca,
Dünya Franchise Zirvesi kapsamında; Asya
Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve
Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa
Franchise Federasyonu (EFF) toplantılarına
da ev sahipliği yapacak olan fuar, Amerika’dan
Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye kadar
birçok önemli ülkenin franchise dernekleri üye
markaları ve yetkililerinin yanı sıra ekonomi
bakanlarını İstanbul’da bir araya getirmeye
hazırlanıyor. Öte yandan Bayim Olur musun
Fuarı kapsamında 4 gün boyunca UFRAD
tarafından hem girişimcilere hem de markalara
yol gösterici nitelikte seminerler düzenlenecek.
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Helvacıoğlu: Sektörün 2017 yılsonu hedefi 50
milyar dolar.
Türkiye’nin en önemli franchise markalarını
aynı çatı altında buluşturmak için yola
çıktıklarını söyleyen Medyafors Fuarcılık Genel
Müdürü Aycan Helvacıoğlu, yatırımcılara bu
fuarı gezmeden yatırım yapmayın çağrısında
bulundu. Medyafors olarak franchising sistemine
ve gelişimine önem verdiklerini söyleyen
Helvacıoğlu, “Bu konuda yurt içinde ve yurt
dışında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yeni
iş fırsatları arayan girişimcileri, franchise ağıyla
büyümek isteyen markalarla bir araya getiriyoruz.
Fuar kapsamında da her yıl farklı sektörler
gösterdikleri değişik faaliyetlerle girişimcilerin

Aycan Helvacıoğlu
Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü
daha çok ilgilisini çekiyor. Aslına bakarsanız
Türkiye’de, franchise sistemi lokomotif görevi
görüyor. Bu bilgiyi rakamlarda destekler nitelikte.
UFRAD’ın verilerine göre; 2016 yılı sonu itibari
ile franchising sektörünün büyüklüğünün 43
milyar USD’ye ulaştığını, 2016’te franchise
sektörünün ürettiği istihdam sayısının 200.000
kişiyi aştığını görüyoruz. Türkiye’deki zincir
işletmelerin sayısı, 2500. Zincir işletmelerdeki
yabancı firma oranı %29, zincir işletmelere
bağlı şube sayısı 60.000, yurt dışına açılan Türk
marka sayısı ise 150. Bu rakamlara bakarak
girişimciliğin güvenli limanlarından olan
franchise sistemi ile kendi işinin sahibi olanların

sayısı da gün geçtikçe artıyor. 2017 yılı sonunda
franchise sektörünün büyüklüğü 50 milyar
USD’ye ulaşması bekleniyor” dedi.
Bu farkındalıkla da tam 15 yıldır Türkiye’nin
en popüler franchise markalarını girişimciler
ile buluşturduklarının altını çizen Medyafors
Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu,
fuarın yarattığı yoğun ve verimli ziyaretçi
potansiyeliyle katılımcıların hedefledikleri
girişimci adayları ile 4 gün boyunca yüz yüze
görüşme fırsatı yakaladıklarını ve girişimcilerin
globalde de franchise veren markalarla aynı
platformda bir araya geldiklerini söyledi.
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TEPE NAUTILUS 15.YAŞINI KUTLUYOR
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İstanbul’un köklü alışveriş merkezi Tepe Nautilus 15 yaşında. Açıldığı ilk
günden bu yana hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinden ödün
vermeden sektörde birçok alanda ilke imza atan Tepe Nautilus;
kuruluşunun 15. yılını 21-22 Ekim tarihlerinde Pamela ve Mehmet Erdem
konserleri ve birbirinden özel etkinliklerle kutluyor.
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İstanbul’un tam kalbinde ve Kadıköy’ün
merkezinde yer alan Tepe Nautilus,
kurulduğu ilk günden itibaren düzenli olarak
gerçekleştirdiği konserler, etkinlikler, sergiler
ve kültürel aktiviteleri ile ziyaretçilerine
alışverişin yanı sıra yaşayan bir mekân
sunuyor. Dolu dolu geçen 15 yılı geriden
bırakan Tepe Nautilus köklü ve başarılı
geçmişinden aldığı ilhamla 15. yılını ‘’Tam
Kalbinde‘’ konsepti ve ziyaretçileriyle kurduğu
duygusal bağı kuvvetlendireceği çok özel
sürprizler ile kutluyor. Ocak ayına kadar
sürecek kutlamalar çerçevesindeki farklı
etkinlik ve kampanyalarıyla ziyaretçilerine
teşekkür ediyor.

155.000 metrekarelik yaşam alanında,
ulusal ve uluslararası birçok markanın
yer aldığı 130 mağazasıyla hizmet veren
Tepe Nautilus, her geçen gün aileye yeni
üyeler katmaya devam ediyor. Zara, Marks
& Spencer, Carrefour, Boyner, Teknosa,
Tepe Home, Paşabahçe, Cinemaximum,
Ayakkabı Dünyası, Sports International,
Koton, Mavi, Lacoste, Benetton, LC
Waikiki, D&R ve Network’ün de
aralarında bulunduğu birçok markayı
ziyaretçileriyle buluşturan Tepe Nautilus,
15. yılında mağaza karmasına Enplus,
Sephora, Mudo Collection ve Mumuso’yu
da ekliyor.

Kurulduğu günden bu yana marka kimliği
ve ziyaretçi profiline uygun projelere imza
atan Tepe Nautilus 15. Yılına özel olarak
“Tepe Nautilus Akustik” projesini başlatıyor.
Bu kapsamda ilk olarak 21 Ekimde Pamela,
22 Ekim’de ise Mehmet Erdem’i, dillerden
düşmeyen şarkılarını akustik olarak
seslendirecekleri konserleri ile ağırlayacak.

Kadıköy bölgesinden yürüyerek, Avrupa
yakasından Marmaray, deniz ulaşımı,
metrobüs ve Anadolu yakasından metro ve
farklı hatlardan geçen toplu taşıma araçları
ile kolayca ulaşılabilen Tepe Nautilus, 15.
yıla özel kampanya ve etkinlikleriyle de
Anadolu yakasının en keyifli buluşma
noktası olmaya devam edecek.
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“Bayram Alışverişi”

istatistiklerini açıkladı
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Türkiye genelinde 5 milyonu aşkın üyesi ile
mobil sadakat uygulamaları sektörünün lideri
olan Hopi, bayram dönemindeki alışveriş
tercihlerini dikkat çekici verilerle ortaya koydu.
Bayram döneminde yapılan alışverişlerin
istatistiklerinde; en çok alışveriş yapan illerden
en çok satan ürünlere, hangi ilde hangi ürünün
daha çok satıldığından tatil için tercih edilen
lokasyonlara kadar pek çok önemli veri yer alıyor.
Hopi’nin istatistiklerine göre; Kurban Bayramı
alışverişlerinin işlem sayısına göre şampiyonu
Edirne, en çok harcamaya göre Ankara olurken,
hazır giyim kategorisinde üye başına en çok
alışveriş yapan il Trabzon, ayakkabı kategorisinde
ise en çok alışveriş yapan il Batman oldu. Yaz
aylarının son günlerinin yaşanması ve sıcak
havaların da etkisiyle ülke genelinde bayramın
öne çıkan ürünü tişört oldu.
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Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden
ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye,
valeden kargoya kadar farklı sektörlerden
100’den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş
ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, Kurban
Bayramı’nda Türkiye’nin alışveriş istatistiklerini
açıkladı. Türkiye genelinde 5 milyonu aşkın
üyesi ile mobil sadakat uygulamaları sektörünün
lideri olan Hopi’nin istatistiklerine göre, bayram
alışverişlerinde ülke genelinde işlem başına
harcama ortalaması 238 TL oldu. Diğer taraftan
üye başına bayramda en çok işlem yapan il
Edirne olurken Edirne’yi, Yalova, Tunceli ve
Niğde takip etti.
EN ÇOK HARCAMAYI ANKARALILAR YAPTI
Bu bayramda işlem başına en çok harcamayı
Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi yine
Ankaralılar yaparken, en az harcamayı ise
Muğlalılar yaptı. İşlem sayısına göre en az
alışveriş yapan iller ise Kırşehir ve Çankırı
oldu. En çok harcamayı yapan Ankaralılar ile
en az harcama yapan Muğlalıların en çok tercih
ettikleri ürün ise tişört oldu.

KIŞLIK ALIŞVERİŞLERİ BAŞLADI
Kurban Bayramı döneminde gerçekleşen
alışverişlerde kışlık ürünlerin satışlarında artış
gözlendi. Kazak satışları Ramazan Bayramı’ndaki
satışlara göre %100 arttı. Bikini satışları ise aynı
dönemde %28 azaldı. Kravat satışları %8 artarken
kapriden daha fazla kayak pantolonu satıldı.
HOPİ’LİLERİN %39’U BİR HAFTA ÖNCEDEN
TATİLE ÇIKTI
Hopi’lilerin %39’u Kurban Bayramı tatilinden 1
hafta önce yola çıkarak tatillerini birleştirdiler.
Tatil için en çok tercih edilen yer Antalya
olurken, Antalya’yı, Bodrum ve Çeşme takip etti.
Gözde tatil beldelerinden Çeşme’deki akaryakıt
satışlarında bayramdan bir hafta önceki satışlara

göre %14, Bodrum’da ise %4 artış yaşandı.
Tatilini İstanbul’da geçirenlerin %44’ü alışveriş
merkezlerini, %28’i sahilleri, %28’i ise hem
alışveriş merkezlerini hem de sahilleri tercih
etti.
4 KİŞİDEN 1’İ YUNANİSTAN’I TERCİH ETTİ
Bayram tatilini yurt dışında geçiren Hopi’lilerin
%25’i Yunanistan’ı tercih etti. Yunanistan’ın
ardından en çok tercih edilen ülkeler sırasıyla
%6 ile Almanya, %5 ile Bulgaristan, %4 ile
Ukrayna oldu. Yaş gruplarına göre seyahat
oranları incelendiğinde en çok tatil yapanların
%37 ile 36-45 yaş aralığında olan Hopi’liler
olduğu ortaya çıktı. En az seyahat edenler ise
%7’lik aynı oranla 16-25 yaş aralığındakilerle 56
yaş ve üzerindekilerin olduğu belirlendi.
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212 FIRSAT GARAJI DEMET AKALIN İLE AÇILDI

Power Outlet kavramını Türkiye ile tanıştıran,
zengin marka karması ve düzenlediği cazip
kampanyalar ile her zaman ziyaretçilerinin
yanında yer alan 212 İstanbul Power Outlet
AVM’de Fırsat Garajı’nın kurdelesini sevilen
popçu Demet Akalın kesti.
Akalın, sevilen şarkılarını muhteşem dans ekibi
eşliğinde ziyaretçilerle birlikte söyledi. Büyük ilgi
çeken etkinliğin organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosu gerçekleştirdi.
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Her yıl düzenlenen ve geleneksel olan garaj
günlerinde birbirinden ünlü markalar “Yok
pahasına indirim’’ sloganı ile ziyaretçilerle
buluştu. 23Eylül de başlayan Fırsat Garajı
8 Ekim tarihine kadar açık kalacak.
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RINGS AVM’DEN KEYİFLİ CANLI MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Yatırımı Selin yapı tarafından yapılan ve
yönetimi JLL Türkiye tarafından yürütülen
bölgenin ilk AVM’si Rings AVM, dünya
mutfaklarından fast - food’a kadar farklı
alternatifler sunan restoranları, çocuk ve gençler
için özel eğlence merkezleri, modern sinema
salonları, hipermarket ve elektronik marketleri
ile Sancaktepe bölgesinin hızlı gelişimine paralel
olarak sosyal yaşam alanlarına duyulan ihtiyacı
karşılıyor.
Bu kapsamda eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği
yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen canlı
müzik etkinlikleri büyük beğeni topladı.
Rings AVM’de eylül ayında ilk olarak, 9 Eylül’de
Mary Jane sahne aldı. 16 Eylül’de Aslı Demirer’in
performansı büyük beğeni toplarken, 23 Eylül’de
sahne alan isim Gözde Öney oldu.

MALl&MOTTO / 44. Sayı / Ekim 2017

30 Eylül’de sahne alan Retrobüs sevilen
parçalarını ziyaretçiler için seslendirdi
Organizasyonu Farkındalık Stüdyosu tarafından
saat: 20.00 – 21.00 arasında gerçekleşen
etkinlikler büyük ilgi çekti.
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Etklinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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İSTANBUL’A 7 MİLYON YABANCI TURİST GELDİ
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Kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusuyla
dünyanın sayılı metropolleri arasında yer alan
İstanbul’u bu yıl, ilk 8 ayda 7 milyon yabancı
turist ziyaret etti. İstanbul’a en çok gelen yabancı
ziyaretçiler listesinde Almanya başı çekti.
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Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press,
İstanbul’un turizm istatistiklerini inceledi. Ajans
Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerini
derlediği incelemede 2017 yılının Ağustos
ayında İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist
sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %37
gibi yüksek bir artış oranıyla 1 milyon 247 bin
384 kişiye ulaştı. Yılın ilk 8 aylık diliminde ise
İstanbul’a gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre %10,8 arttı. İstanbul, Ocak
Ağustos arası dönemde 6 milyon 952 bin 86
yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ajans Press ve ITS
Medya’nın gerçekleştirdiği incelemeye göre bu
yıl turizm konulu 166 bin 549 haber yansıması
tespit edilirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı
döneminde 159 bin 364 oldu. Turizmde yaşanan
hareketliliğin medyaya da yansıdığı tespit edildi.
ALMANLAR İSTANBUL’U ÇOK SEVDİ
İstanbul’a gelen yabancı turistlerin ülkelere göre
dağılımı incelendiğinde Alman vatandaşların başı
çektiği belirtildi. Yılın ilk sekiz aylık diliminde
656 bin 428 Alman turist İstanbul’u ziyaret
ederken, Almanya’yı 526 bin 84 kişi ile İran ve
413 bin 273 kişi ile Suudi Arabistan takip etti.
Son yıllarda İstanbul’a Arap ülkelerinden gelen
ziyaretçilerin ise her geçen yıl arttığı tespit edildi.
Geçtiğimiz yıl 1 milyon 303 bin 631 Arap turist
İstanbul’u ziyaret ederken bu rakam bu yılın aynı
döneminde 1 milyon 782 bin 536’ya ulaştı.

Etkinlik / MALl&MOTTO

MOVAPARK’DA ARAÇ SAHİBİNİ BULDU

Doğu’nun yeni yıldızı, Mardin Kızıltepe arasında
Mardin Havaalanı yanında yer alan Mardin
MovaPark AVM, aquapark, otel, sinema salonları,
oyun ve eğlence kompleksleri ile çok amaçlı
toplantı salonlarından oluşmaktadır.
54.297 m2 kapalı alanları, 26.000 m2 kiralanabilir
alanları, toplam 1850 araçlık kapalı ve açık
otoparkları ile geniş, çok fonksiyonlu, Doğu’da
yeni bir yaşam tarzının da önderliğini yaparken
düzenlediği cazip kampanyaları, sanatsal ve
kültürel etkinlikleri ile bölgenin kısa zamanda
çekim merkezi oldu.
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23 Eylül Cumartesi günü saat: 15.00’de
Movapark’tan “Mersedes Size Yakışır’’
kampanyası için ödüllü radyo programcısı
Yasemin Şefik’in sunumuyla gerçekleşen
etkinlikte, asil talihli 065329 çekiliş numarası
ile Sedat Koçhan, yedek talihli 054495 numaralı
çekiliş numarası ile Dersim Saltıkalp oldu.
Organizasyonu Farkındalık Stüdyosu tarafından
gerçekleşen etkinliğe katılım oldukça yüksekti.
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HIlton Garden Inn, yeni otelini
Emirates Old Trafford’ta açtı
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Hilton’un (NYSE: HLT) orta ölçekli pazarda
hizmet veren ödüllü markası Hilton Garden
Inn, Birleşik Krallık’taki yeni otelinin açıldığını
duyurdu. 150 odalı Hilton Garden Inn
Manchester Emirates Old Trafford, markanın
Manchester şehrindeki ilk oteli olma özelliğini
taşıyor.

ülkenin önde gelen bir diğer spor merkezi
olan Emirates Old Trafford’ın içerisinde de
konaklama imkanı sunmaya başladı. Otelimiz,
hem her yıl 450 bin kişi tarafından ziyaret edilen
stadyumun konuklarına hem de Manchester
şehrinde özel bir konaklama seçeneği arayan
diğer seyahat tutkunlarına hitap ediyor.”

Otelin konumu ise oldukça dikkat çekici.
Lancashire Country Kriket Kulübü’ne ev
sahipliği yapan 50 bin kapasiteli Emirates
Old Trafford Stadyumu’nun içindeki otel,
stadyumda düzenlenen spor karşılaşmalarını,
konserleri ve diğer etkinlikleri takip etmek
isteyenlere eşsiz bir konaklama imkanı
sunuyor.

Hilton Garden Inn Manchester Emirates Old
Trafford, merkezi konumuyla da öne çıkıyor.
Old Trafford Metrolink istasyonuna yakın
konumuyla kolay toplu taşıma imkanı sağlayan
otel, İngiltere’nin spor başkenti Manchester’ın
merkezine ise yalnızca 4.5 kilometre uzaklıkta.
Otelin konukları, Manchester United Futbol
Takımı’nın merkezine birkaç dakikalık bir
yolculukla; Manchester Arena, Intu Trafford
Centre, Legoland Discovery Centre gibi şehrin
nemli noktalarına ise yine kısa yolculuklarla
ulaşabiliyor.

Diğer yandan otelin sahayı gören taraftaki
85 odasının bir bölümü, maç ve etkinlik
günlerinde konuklara özel localara
dönüştürülüyor. Bu sayede otel, eşsiz eğlence
imkanlarını yakından takip etme imkanı da
sağlıyor.
Hilton Worldwide Başkan Yardımcısı ve
Avrupa, Orta Doğu, Afrika Bölgesi Başkanı
Simon Vincent açılışı şöyle değerlendirdi:
“Birleşik Krallık genelinde otel portföyünü
genişletmeye devam eden Hilton; The Stadium
of Light, Ageas Bowl ve Wembley’in ardından

Hilton Garden Inn Markası Küresel Başkanı
John Greenlead şöyle konuştu: “Emirates Old
Trafford, Birleşik Krallık’ın önde gelen spor,
müzik ve etkinlik merkezleri arasında yer
alıyor. Hilton Garden Inn’in Manchester’daki
ilk tesisini böyle sıra dışı bir noktada açmış
olmaktan dolayı gururluyuz. Bu açılışla birlikte
Birleşik Krallık genelindeki otel sayımızı sekize,
dünya genelindeki Hilton Garden Inn tesis

sayısını ise 740’ın üzerine taşıdık.”
Otelin odalarında ise konuklar için her türlü
konfor yer alıyor. Konuklar, markanın imzasını
taşıyan özel çarşaf ve yorgan seçeneklerinin
yanı sıra her odada geniş çalışma masalarından,
ergonomik çalışma koltuklarından ve minibarı
da içinde bulunduran oda içi konukseverlik
merkezlerinden faydalanabiliyor.
Otelin restoranlarından The Garden Grille’de
konuklara hem taze ürünler kullanılarak anlık
olarak hazırlanan kahvaltı seçenekleri hem de
a-la-carte akşa yemeği sunuluyor. 24 saat açık
olan The Pavilion Pantry® ise leziz atıştırmalık ve
içecekleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca konuklar
yine otel içerisinde 24 saat hizmet veren çalışma
alanından, üst düzey fitness imkanlarından ve
ücretsiz otoparktan da faydalanabiliyor.
Diğer yandan Hilton Garden Inn Manchester
Emirates Old Trafford, Hilton’un 14 markasında
geçerli ödüllü sadakat programı Hilton
Honors kapsamında yer alıyor. Ücretsiz
program aracılığıyla doğrudan rezervasyon
yapan konuklar, puan kazanma ve harcama
imkanınının yanı sıra üyelere özel indirimlerden,
ücretsiz Wi-Fi hizmetinden ve Hilton Honors
mobil uygulamasının sunduğu diğer benzersiz
avantajlardan da faydalanmaya hak kazanıyor.
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PALLADIUM ANTAKYA’DA
MERVE ÖZBEY COŞKUSU
Antakya’ya yapılan en büyük organize perakende
yatırımlarından biri olan proje, Antakya’ya
kazandırdığı yeni markalar ve sosyalleşme
alanlarının yanı sıra, düzenlediği etkinliklerle de
bölgenin devam eden kalkınmasına da destek
olmaya devam ediyor. AVM kiralaması ve
yönetimi JLL Türkiye yapılmakta olan Palladium
Antakya AVM, 23 Eylül Cumartesi günü Merve
Özbey’i ağırladı.

Etklinlik videosunu izlemek
için okutunuz.
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Farkındalık Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen
etkinlikte Özbey, en sevilen şarkılarını
ziyaretçilerle birlikte seslendirdi. Daha önce de
Antakya’ya geldiğini ve çok beğendiğini belirten
Özbey, Antakya mutfağına hayran olduğunu ve
en kısa sürede tekrar geleceğini söyledi. Mini
konser sonunda düzenlenen imza etkinliğinde
Antakyalı hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
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Adel Kalemcilik Sahaya İz Bırak projesiyle
2 yılda 400 kırtasiyeye ulaştı
Okulların açılmasıyla, Türkiye kırtasiye
sektörünün lider markası Adel Kalemcilik,
Türkiye’nin dört bir yanındaki kırtasiyeleri
2017-2018 eğitim ve öğretim yılına hazırlamak
için sahaya indi. Adel Kalemcilik Genel Müdürü
Evrim Hizaler liderliğindeki yönetim ve satış
ekipleri, Sahaya İz Bırak projesi kapsamında
200’e yakın Faber-Castell ve Adel satış noktası
kırtasiyeyi ziyaret etti. Adel Kalemcilik, yeni okul
dönemine “Yeni eğitim-öğretim dönemi FaberCastell ve Adel kalitesi ve güveniyle başlasın“
mottosuyla girdi.
Adel Kalemcilik çalışanları, ailelerin ve
çocukların güvenilir ve kaliteli Faber-Castell
ve Adel ürünlerine kolaylıkla ulaşabilmesi için
mağaza ve reyonları yeniden düzenleyip ürünleri
yerleştirdi. Adel Kalemcilik, kırtasiyeleri okul
dönemine hazırlamayı amaçlayan Sahaya İz
Bırak projesiyle 2 yılda 13 ildeki 400 kırtasiyeye
ulaştı.
Ürün güvenliği için 3 bin, ürün kalitesi için 25
bin test
Evrim Hizaler
Adel Kalemcilik Genel Müdürü
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Adel Kalemcilik’in başarılarının ve büyümesinin
ardındaki en büyük gücün, Türkiye’nin dört bir
yanındaki kırtasiye satış noktaları olduğunu
vurgulayan Adel Kalemcilik Genel Müdürü
Evrim Hizaler şunları ifade etti:
“Adel Kalemcilik hayallerini şekillendirip,
renklendirerek hayata iz bırakmak isteyen
herkesin yanında olma vizyonu ile hareket
eden bir şirket. Çocukların temel davranış
biçimlerini kazandığı eğitim sürecinde yer
almak, ilk kez ellerine aldıkları kalem ve
defterlerin yaratıcısı olmak bize gurur veriyor.
Çocuklar ve aileleriyle kurulan bu güçlü bağın
arkasında ise binlerce çalışanın emeği var.
Bu emeğin aileler ve çocuklarla buluştuğu en
önemli nokta iş ortağımız olan kırtasiyeler.
Sahaya İz Bırak projemiz, tüketicilerimizin okul
alışverişi sırasında en iyi hizmeti almaları ve en
iyi ürün deneyimini yaşayabilmeleri için tüm
çalışanlarımızla yürüttüğümüz bir proje. Adel
Kalemcilik olarak hep beraber sahaya çıkıyor, iş
ortağımız kırtasiyelerin okul alışverişi dönemine
hazırlanması için kolları sıvıyoruz. Amacımız,
yılda ortalama 3 bin ürün güvenliği testi ve 25
bin ürün kalitesi testinden geçen güvenilir ve
kaliteli kırtasiye ürünlerimizi en güzel şekilde
çocuklarımıza ve ailelerine ulaştırmak.”
2 yılda 13 il ve 400 satış noktası ziyaret edildi
Adel Kalemcilik’in Türkiye’nin en başarılı
36

işveren markalarından biri olduğuna dikkat
çeken Hizaler, “Adel Kalemcilik çalışanlarını
ortak bir amaç etrafında buluşturan Sahaya İz
Bırak projesi, iş ortaklarımız ve tüketicilerimizle
temas etme açısından büyük değer taşıyor.
Heyecanımızı ve sorumluluğumuzu tüm
iş ortaklarımız ve ekiplerimizle birlikte
hissetmemizi sağlıyor. Geride bıraktığımız bu
keyifli saha ziyaretleri boyunca ürün stantlarının
kurulmasından raf yerleştirmeye, raf etiketi
yazmaktan vitrin düzenlemeye bütün süreçlere
dahil olduk. Tüm bu çabamız çocuklarımızın ve
ailelerinin kaliteli ve güvenilir Faber-Castell ve

Adel ürünlerine daha kolay ulaşması için. Tüm
öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında
başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Adel Kalemcilik, çalışanların yönetime ve
birlikte çalıştıkları kişilere güvendiği, yaptıkları
işten keyif aldıkları ve gurur duydukları
çalışan markası şirketler arasında yer alıyor.
Tüm fabrika çalışanlarından yönetim ekibine,
saha ekiplerinden iş ortaklarına kadar tüm
departmanlarda ilişkileri güçlendirilmesi
ve mükemmel çalışma ortamı sağlanması
hedefleniyor.
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MalatyaPark Genel Müdürü
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“MalatyaPark ödüllerine yenilerini ekleyecek
projelerle hizmet vermeye devam edecek. ”

Yılmaz Bey, MGG (Malatya Girişim Grubu) ve ötesinde çevre illerden de yoğun ziyaretçi
MalatyaPark AVM’nin oluşumundan bahseder trafiği yaşamaktayız. 103.000 m2’lik bir alanda
hizmet vermeye başlamış ve geçen yıllar
misiniz?
boyunca bünyemize katılan yeni yaşam alanları
ile hizmete devam etmekteyiz. MalatyaPark,
“MalatyaPark, 14 Kasım 2009 yılında
48.000 m2 kiralanabilir alana sahiptir. Birçok
şehrin ilk ve tek AVM’si olarak hizmet
marka ilk defa bölgeye MalatyaPark aracılığı ile
vermeye başlamıştır. Birçok marka, ilk defa
yatırım yapmıştır. Toplam, yaklaşık 3.000 araçlık
MalatyaPark aracılığı ile bölgeye mağaza
açık ve kapalı otoparkımız bulunmaktadır.
açmıştır MalatyaPark bugüne kadar, Nezih,
MalatyaPark, şehrin en önemli sosyalleşme alanı
seçkin, kaliteli, güvenli alışverişin ve “Mutlu
olduğundan eğlence ve oyun alanları da büyük
Anların”merkezi olmuştur.
ilgi görmektedir. 10 salonlu Avşar Sineması,
Buz Pisti, Bowling Adası, Play Land çocuk
Yatırımcısı Malatya Girişim Grubu,
oyun alanı gibi birçok eğlence temalı alanları
33 ortaklı bir işadamı topluluğudur.
mevcuttur.
MalatyaPark oluşumun ilk yatırımıdır. Daha
sonra Doubletree by Hilton Malatya’yı” da
Marka seçimine dikkat ediyor musunuz? Bu
şehrimize kazandırmıştır.”
anlamda ölçütleriniz nelerdir?
MalatyaPark AVM hakkında genel hatlarıyla
Bir alışveriş merkezi, hizmet içeriklerine göre
bilgi verir misiniz?
çok çeşitli sosyal ve kültürel yapıya sahip,
çeşitlilik gösteren kitlelere hitap etmelidir. Bu
2009’da açılan MalatyaPark 14 Kasım’da 8.
da öncelikle iyi seçilmiş bir mağaza karması ile
yılını kutlayacaktır. Bulunduğumuz bölgenin
mümkün oluyor. MalatyaPark olarak bu anlayış
bu ölçekte tek AVM’si olmamız nedeniyle
sadece Malatya ve Malatyalıya hizmet vermenin doğrultusunda bir marka karması yaratmaya

çalışıyoruz, kendi ziyaretçi kitlemizi iyi
analiz ederek onların ihtiyaç ve arzularına
cevap vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda kalite
ve marka değeri yüksek mağaza karması
oluşturduk. Markalarımızın Malatya yaşam
standartlarına ve müşteri yelpazemize uygun
olmasına özen gösteriyoruz.
Düzenlediğiniz etkinlik ve projelerde
nerelere dikkat ediyorsunuz?
Öncelikle ziyaretçilerimizin talepleri
doğrultusunda etkinlikler yapıyoruz
ve özellikle ilkleri ziyaretçilerimizle
buluşturmaya önem veriyoruz. Her ziyaretçi
kitlesine ayrı ayrı hitap edecek etkinlikler
organize ediyoruz. Kadınlara, erkeklere,
çocuklara, gençlere özel aktiviteler planlayıp
gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk
projelerini çok önemsiyoruz. Ev hanımlarının
kermes ve sergiler düzenlemelerine,
çocukların sergiler hatta imza günleri
düzenlemelerine destek olarak onlarla gönül
birliği kurmaya özen gösteriyoruz. Kurumlarla
işbirliklerini de önemseyerek şehrimizin
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Son yıllarda gerçekleştirdiğiniz projelerdeki
başarılarınızla da dikkat çekiyorsunuz.
Ödüle giden yolda nasıl projeler olmasına
önem veriyorsunuz? Proje ve ödüllerinizden
bahseder misiniz?
Ödüle giden yolda en önemli kriter, projenin
içerdiği toplam faydanın büyüklüğüdür.
Ardından, toplam faydanın proje ile ilgili
taraflar arasındaki dağılımının gözler önüne
serilmesi gerekmektedir. Projeler her
zaman büyük bütçeli olmak zorunda değil
ama katılım ve fayda açısından hitap ettiği
kitle ne kadar fazla olursa o kadar şanslı
olabilirsiniz. Ziyaretçiler, kiracılar, kurumlar,
yatırımcılar, çocuklar, büyükler... Projeden
faydalanabilmeli ya da katkısı olmalıdır. Ayrıca,
projenizi anlatırken kurduğunuz cümleler
ve kullandığınız kelimelerin de dikkat çekici
olması, jüriyi etkileyecek şekilde seçilmesi
önemlidir. Bu sebeple uluslararası yarışma

platformlarına katılımda tercümelerin doğru
yapılabilmesi çok önemlidir.
Ödüller, uluslararası platformlarda kendinizi
ifade edebileceğiniz alanlar açılması açısından
da, önemli bir yer tutmakta. Türkiye’de AVM’ler
pazarlama alanında çok başarılı aktiviteler ve
kampanyalar gerçekleştirmekteler. Başarının
uluslararası tescil görmesi, hedef büyütmek,
sağlam adımlar ve büyük güvenle daha başarılı
işlere imza atmak açısından lokomotif oluyor.
Ayrıca alınan ödüller, AVM’lere marka
yatırımları yapacak yatırımcılar için AVM’nin
başarısının ölçümlenebilmesi açısından yol
gösterici ve teşvik edici olmaktadır.
MalatyaPark olarak, 2010 yılında AMPD’nin
Yılın En İyi AVM’si ödülünü aldık. 2016
yılında, “Park Card ile Yolda Kalma” isimli
proje ile Stivie Awards’dan 2 bronz, 2 gümüş;
Marcom Awards’dan ise 3 platin, 2 altın ödül
alarak başarımızı taçlandırdık. 2017 yılında ise;
MalatyaPark’ın da sınırları içerisinde olduğu
Yeşilyurt ilçesinin sağlık haritasının çıkarılması
ve ziyaretçilerimizin sağlıklı beslenmeye
yönlendirilmesini amaçlayan “MalatyaPark
ile Sağlıklı Kal” isimli proje ile Hermes
Awards’dan 2 platin, 2 altın; Stivie Awards’dan

ise 4 bronz ödül aldık. Bu ödüller başarımızı
hem tescillemiş hem de sürdürebilirliğini
göstermiştir.
Ziyaretçilerinize daha yakın olabilmek için
neler yapıyorsunuz?
Bütün projelerimizi; “MalatyaPark
Malatyalılarındır” düsturu ile yola çıkarak
ziyaretçi portföyümüzün her kesiminin
memnuniyeti doğrultusunda planlayıp
gerçekleştiriyoruz. Sık sık yaptığımız
anketlerle, ziyaretçilerimizin taleplerini
değerlendirip, taleplere en iyi geri dönüşleri
sağlamaya çalışıyoruz. MalatyaPark’ta daha
önce de belirttiğim gibi, ev hanımlarının
ürettikleri ürünlerle sergiler, kermesler
yapmalarına destek olmanın yanı sıra
onları teşvik ediyoruz. Yetenekli çocuk
ve gençlerimizin sergiler ve imza günleri
ile kendilerini ifade etmelerine destek
oluyoruz. Sanatsal ve kültürel etkinlikleri sık
aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Kampanyalar da
ziyaretçilerimizin memnuniyetlerini artıracak
şekilde planlanmaktadır.
Hem Malatya hem bölgenin ilk ve tek AVM’si
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önemli bir değeri olmaya devam edeceğiz.
Ayrıca, MalatyaPark’ın; sosyal, kültürel, sanatsal
aktivitelerle bölgenin gelişimindeki lokomotif
rolüne katkıda bulacak aktiviteleri aralıksız
olarak gerçekleştiriyoruz.
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olma özelliğini taşıyorsunuz. Bunun ciro ve
giriş sayılarına etkisi oluyor mu?

40

Malatya ve bulunduğumuz bölgenin bu ölçekte
tek AVM’si olmamız dolayısıyla tabii ki bazı
avantajlarımız olmakta. Ancak rakipsiz olmamız
bizim rehavete düşmemize yol açmadı. Bilakis,
rakibimiz varmışçasına etkinlikler, kampanyalar
gerçekleştirip ziyaretçilerin bir AVM’den
olabilecek bütün beklentilerine cevap vermeye
çalışmaktayız. Ki bu çabalarımız bize 17 adet
uluslararası ödül kazandırmıştır. Bir Anadolu
AVM’sinin, büyük bütçeli projelerle yarışmalara
katılan AVM’lerin önüne geçerek uluslararası
ödüller alabilmesi önemlidir. Ayrıca, bölgemizde
henüz geleneksel alışverişten vazgeçilmemiştir.
Ve en büyük rakibimiz çarşı olmaya devam
etmektedir. Hem modern alışveriş tarzını bir
hayat biçimi haline getirmeye çalışmak hem de o
şartlarda var olmaya devam edebilmek için gayret
göstermek önemli bir çaba gerektirmektedir.
MalatyaPark, alışveriş olanağı dışında
bölgeye kültür-sanat ve eğlence anlayışı da
kazandırıyor. Bununla ilgili çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
MalatyaPark her zaman bir yaşam merkezi
olma özelliğini ön plana çıkararak, kültür-sanat
ve eğlence odaklı projelere öncelik vermiştir.
Bölgenin en büyük gerçek buzdan buz pisti
MalatyaPark’tadır. Şehrin tek bowling salonu,
modern sinema salonları, çocuk eğlence alanları,
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paintball salonu MalatyaPark’ta ziyaretçileri
ağırlamakta ve eğlenerek vakit geçirmelerini
sağlamaktadır.
Ayrıca, yazar ve sanatçılarla söyleşiler, imza
günleri, mini konserler düzenleyerek birçok
ilke sahne olan buluşmaları gerçekleştirmiştir
ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Atölye
çalışmalarına da önem vermekteyiz. Aynı
zamanda, İstanbul Balmumu Heykel Müzesi’nin
bazı eserlerini de Malatyalı ziyaretçiler ile
buluşturarak, bölgemizde bir ilki gerçekleştirdik.

Yaklaşık 2.000 kişiye istihdam sağlayan, kente
ekonomik, kültürel ve sosyal birçok fayda
sağlayan MalatyaPark, birçok markanın ilk defa
şehre yatırım yapmasına ev sahipliği yapmıştır.
Bu misyonunu yeni ve değerli markalarla
sürdürecektir. Son dönemde Mavi, Kemal Tanca,
Penti, Flo, Hummel, Hummer Jack, Lee Cooper
gibi mağazalar metrekarelerini büyütmüş,
Tergan, Lescon, Tantitoni, Click Clock, Tudors,
Daffari, T-Shop, Eve Shop yeni ve şehirdeki ilk
mağazalarını da MalatyaPark’ta açmıştır. Çok
kısa bir süre içerisinde ise Arby’s, Sbarro, Dagi,
Takıştır, Pidem MalatyaPark ailesine katılacak.
Devamında çok önemli markalarla sürprizlerimiz
devam edecek. MalatyaPark ödüllerine yenilerini
ekleyecek projelerle hizmet vermeye devam
edecek.
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MalatyaPark 14 Kasım’da 8. yılını kutlayacak.
Gelecek hedefleriniz nelerdir?
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MALl&MOTTO / Etkinlik

BOYNER MACERA MARATONU
YÜZLERCE ÇOCUĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Boyner, okula dönüş yolunda minikleri eğlenceli
ve macera dolu bir etkinlikte buluşturdu.
İstinyePark AVM ana etkinlik alanında küçük
oyunlardan oluşan, 6 etaplı macera parkurunda
minikler kendi yaş gruplarındaki rakipleriyle
kıyasıya yarıştı. Üç gün süren etkinliğe yüzlerce
çocuk katıldı. Mavi ve kırmızı takımlar halinde
atlama, zıplama, sürünme, top atma, puzzle
gibi etaplarda yarışan minikler aynı zamanda
eğlenceli dakikalar geçirdi.
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Survivor All Star 2015 yarışmasıcısı Merve
Aydın, Boyner Macera Maratonu’na katıldı
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Heyecan ve coşkunun bir arada yaşandığı,
çocukların yarışarak eğlendiği “Boyner Macera
Maratonu”nda miniklere Survivor All Star 2015
yarışmacısı milli atlet Merve Aydın’da eşlik etti.
Merve Aydın eşliğinde yarışan minikler neşe dolu
bir macera deneyimi yaşadılar.
Nestle Pure Life ve Hummel desteğiyle
gerçekleşen Boyner Macera Maratonu’nu
tamamlayan çocuklar madalya ve sürpriz
hediyeler kazandı. Etkinliğe katılan çocuklara
Nestle Pure Life’ın barbie ve hot wheels özel
sularından ikram edildi. Boyner mağazalarında
Hummel’ dan yapılacak 250 TL ve üzeri
alışverişlerde 50 TL’lik indirim çeki fırsatı
sunuluyor.

Makale / MALl&MOTTO

MÜŞTERİ ANALİZİ
Müşteri Kimdir ?
Müşteriyi doğru tanımlamadığınız
takdirde, doğru ürünü doğru müşteriyle
buluşturamazsınız.
* Müşteri, bize ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet
nedeniyle gelen kişidir. Bizim görevimiz, hem
ona, hem firmamıza karlı olacak şekilde mal veya
hizmeti sunmaktır. Dolayısıyla müşteri talep
ederse biz de üretir, hayatta kalır ve geçimimizi
sağlarız. Öyleyse müşteri velinimetimizdir.
* Şirketteki en önemli kişi, işimizin en önemli
parçasıdır.
* Müşteri bir dost, bir ortaktır.
* Müşteri bize muhtaç değildir, biz yaşantımızı
sürdürebilmek için ona muhtacız.
* Müşteri kendisiyle münakaşa edilecek kişi
değildir. Hiç kimse şimdiye kadar müşterisiyle
yaptığı tartışmayı kazanamamıştır.
* Müşteri sadece bir istatistik değer
değildir. Bizler gibi etten, kemikten oluşan,
duygusallıkları, ön yargıları olan bir insandır.
Kısacası mal veya hizmet alan herkes müşteridir.
Alışveriş merkezleride mağaza karmasına,
ürün çeşitliliğine, konseptine ve lokasyonuna
göre doğru müşteriyi yakalamalı. Kısa, orta ve
uzun vadeli planlar dahilinde müşteri sadakati
programı yapılmalıdır.
Peki müşteri neden alışveriş yapar?
* İhtiyaçları karşılar
* Güvenlik sağlar
* Sağlığı iyileştirir
* İyi gözükür / görünümü iyileştirir
* Bir isteği karşılar
* Sahip olmak keyiflidir
* İnsanlara övünç duygusu verir
* Para biriktirmeye / kazandırmaya devam eder
* Hayatı kolaylaştırır / rahatlatır
* İyi hissettirir
* Birinin hoşlanmasını / saygı duymasını sağlar
* Modadır
* Statü sembolüdür
* Sosyalleşmek için
* Daha iyi vakit geçirerek stres atılır
* Arkadaşlara hava atılır
* Sıkıntıya karşı savaş verilir
* Özellikle alışveriş merkezleri insanı dinlendirir
* Kampanyadan çekilişle hediye kazanılır veya
promosyon alınır
Müşteriler ne ister?
* Müşteriler size karşı oldukları durumlarda
kontrolün kendi ellerinde olduğunu, kendilerinin

istenilen bir yöne doğru çekilmeyeceklerini,
gitmek istedikleri yönde gideceklerini hissetmek
isterler.
* İnsanlar farklı bir karşılama beklemezler, fakat
en azından diğerleri gibi karşılanmak isterler.
* Müşteri ilişkide bulunduğu kişiler
hakkında iyi duygular içinde olmak ister.
Onlara güvenebilmeli ve hoş karşılanacağını
hissetmelidir.
* Müşteriler ilişkide bulundukları kişilerin
ve organizasyonların güvenilir olmasını ve
sözlerini yerine getireceklerini hissetmek
isterler.
* Müşteriler aldıkları şey için yaptıkları seçimin
doğru olduğunu kabul ettiğinizi hissetmek
isterler.
Tüm müşteriler bu ihtiyaçları duyacak veya aynı
derecede bekleyecek değildir. İyi bir hizmet
verebilmenin cevabı müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılayabilmek, beğeni ve beklentilerine
göre ürün/hizmet vermek; Müşteri ile
iletişimi koparmamaktır. Kriz dönemleri / zor
dönemlerde de müşteri ile bağı koparmamak;
Tanıtım & Pazarlama aktivitelerine devam
etmek lazım.
Perakendeci, müşterinin isteğini takip etmeli
ve müşteriyle kurdukları iletişim sayesinde ne
zaman, ne isteyeceklerini öğrenmelidir. Her
zaman tetikte olunması lazım. Bu nedenle
dinamiklik şart. Alışveriş merkezleri de mağaza
karmasına, ürün çeşitliliğine, konseptine ve
lokasyonuna göre doğru müşteriyi yakalamalı.
Doğru müşteri omuz omuza yürünecek kadar
yoğun bir kalabalık değil, iyi bir cirosal geri
dönüşüm yakalanması ve bunun istikrarlı
devamının sağlanmasıdır.
Müşteri hizmetinde en çok yapılan yanlışlar:
* Müşteriyi çantada keklik görmek
* Mesleki terimler kullanarak müşterinin
kafasını karıştırmak
* Hızlı, anlaşılması güç biçimde konuşmak
* Kısa tutuk cevaplar vermek
* Soruna yaratıcı cevaplar vermemek, ‘bizde bu
var’ diye kestirip atmak
* Müşterinin şikâyetiyle ilgilenmiyor izlenimini
vermek
* Müşteriyle ilgilenmek yerine diğer elemanlarla
sohbet etmek
* Müşteriyi dinlememek, sözünü kesmek
* Müşterinin görünümüne bakıp alım gücünü
kestirmek ve ona göre davranmak
* Müşteriyle tartışmak
* İstemeden de olsa müşteriyi rencide etmek...
Rahmetli Barış Manço’nun söylediği gibi,
“insanın öğreneceği ilk dil, tatlı dildir”

Engin YILDIRIM
PerAVM Kiralama ve Yönetim
Danışmanlık Genel Müdürü

Müşteriden gelen tek bir öneri ve şikâyet yazısı
bile önemlidir. Mutlaka müşterinin şikâyeti
çözümlenip kendisine bilgi verilmeli, önerisi
ise dikkate alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki bir
memnun müşteri dört kişiye bu memnuniyetini
aktarırken, memnuniyetsiz müşteri en az on
kişiye memnuniyetsizliğini dile getirmektedir.
Müşteri kazanmak için bir yön belirleyip sebat
etmeniz gerekir ve ürününüzü hedef kitlenize
uyarlamanız da gerekebilir. Yeni müşteri elde
etmenin maliyeti var olan müşteriyi elde
tutmanın yaklaşık 5 katıdır. Şirketler pazarlama
bütçelerinin %80-90’ını yeni müşteri bulmaya
ayırıyor. Şikayet eden her 1 kişiye karşı suskun
kalan 26 kişi vardır. Mutsuz müşteri bunu 8-10
kişiye anlatır. Mutsuzların %91’i bir daha sizden
alışveriş yapmaz. Şikayetleri giderebilirseniz,
mutsuzların %82-95’i size bağlı kalmaya devam
eder.
Kurumdan aldığı hizmet ya da ürün için ödeme
yapan herkes müşteri olabileceği gibi, kurum
içinde karşılıklı iletişim halinde olan bütün
çalışanlar da birbirinin müşterisidir. Bu, ‘iç
müşteri’ olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde,
iç müşteri kavramına önem vermeden ve iç
müşteri mutluluğu sağlanmadan, dış müşteri
mutluluğuna ulaşmak mümkün değildir. Bir
işletmede iç müşterilere verilen hizmetin kalitesi,
dış müşterilere verilen hizmetin kalitesini büyük
ölçüde belirliyor. Artan rekabet, azalan kar
marjları, müşteri ihtiyaçlarının çeşitlenmesi
ve her gün zorlaşan piyasa şartlarında ayakta
kalabilmek, stokları en alt düzeyde tutarak
işleri yürütmeyi gerektiriyor. Hizmetin kişisel
boyutundan memnun olan müşteriler, hizmetin
madde boyutunda bir olumsuzluk olsa bile, daha
hoşgörülü olabilmektedir. Perakende mağazalar
zincirinde yapılan bir araştırmada, duygularını
denetleme ve stresle başa çıkma becerisine
sahip mağaza yöneticilerinin, metrekare başı
karlılıklarının daha yüksek olduğu ortaya
konmuştur.
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“Sadece tek bir patron vardır, müşteri. Parasını
başka bir yere yatırarak en üstten en alta kadar
herkesi şirketten atabilir.’’ Sam Walton
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MALl&MOTTO / Haberler

Teknosa müşterisinin ihtiyacını dinledi
reklamında ‘Durum Buysa, Teknosa’ dedi
Türkiye’nin teknolojiye bağlantı noktası Teknosa, “Durum Buysa, Teknosa” sloganlı yeni reklam
kampanyasını başlattı. Bütün dijital mecralarda kamuoyuna açık olarak paylaşılan 226 bin adet datayı
‘sosyal dinleme’ tekniği ile araştıran Teknosa’nın yeni reklam kampanyasında, bu araştırmadan edindiği
‘Teknoloji tüketicisi ne yaşıyor, ne istiyor?’ sorularının yanıtları yer alıyor.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bütün
dijital mecralarda kamuoyuna açık olarak
paylaşılan 226 bin adet datayı ‘sosyal dinleme’
tekniği ile araştırarak “Durum Buysa, Teknosa”
sloganlı yepyeni bir reklam kampanyasına imza
attı. Telefon, bilgisayar ve TV’den oluşan 3 ana
kategoride gerçekleştirilen araştırmanın ortaya
koyduğu veriler ışığında, tüketicilerin teknoloji
yenileme ihtiyaçlarını ve teknoloji alışverişine
sebep olan durumları tespit eden Teknosa, bu
durumlardan eğlenceli hikayeler yaratarak, 3
yeni reklam filmi hazırladı. Filmler, günlük
hayatta hemen hemen hepimizin başına gelen
komik olayları merkezine alarak, yaşanan ihtiyaç
durumlarını özetliyor ve Teknosa’yı adresliyor.
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Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan yeni
reklam kampanyası ile ilgili değerlendirmesinde
“Türkiye’nin teknolojiye bağlantı noktası olarak
müşterilerimizin beklentileri ve memnuniyeti
bizim birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda
müşterilerimizi her zaman dinliyor, onların
istek ve ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı
şekillendiriyoruz. Sektörün lideri olarak
teknolojinin nabzını tutan çok güçlü bir ağımız
var. Bu ağdan aldığımız bilgiler, bize önemli bir
içgörü sağlıyor. Yeni reklam kampanyamızı da
bugüne kadar yapılmış en geniş sosyal dinlemeye
dayalı araştırmanın verileri ışığında kurguladık.
Bu metotla tüketicilerin günlük hayatta teknoloji
ile ilişkilerini, alışveriş yolculuklarını inceledik.
“Herkes İçin Teknoloji” mottosunu özümseyen
bir marka olarak, yaygın mağaza ağımız ve çağın
ihtiyaçlarına göre sürekli yenilediğimiz dijital
kanallarımızla Türkiye’de tüketicilerle teknoloji
arasındaki köprüyü kuruyoruz” dedi.
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Teknosa Pazarlama Direktörü Ayşegül
Bahçıvanoğlu ise “Kampanyamızın yaratıcı
sürecinden önce, mevcut araştırmalarımıza
ek olarak geniş çapta sosyal dinleme (social
listening) yaptık. Ürün özelinde 226 bin
adet datayı titizlikle inceledik, tüketicilerin
başına gelen tüm durumları analiz ettik; bu
ürünleri satın alma sebeplerini, ürünlerle ilgili
beklentilerini ve satın alma tercihlerini belirledik.
İlk günden bu yana tüketicilerini dinleyen ve
onların ihtiyaçlarına yönelik değişimler yapan
bir marka olarak, analiz ettiğimiz durumları
eğlenceli bir dille anlattığımız “Durum Buysa,
Teknosa” sloganlı reklam kampanyamızı
oluşturduk. İlk etapta 3 film hazırladık. Her film,

günlük hayatta hemen hemen hepimizin başına
gelebilecek komik olayları merkezine alırken,
maruz kaldığımız durumlar karşısında çözüm
olarak Teknosa’yı işaret ediyor.” şeklinde konuştu.
Ali Atay, ilk defa bir reklam filmini seslendirdi
Çekimleri üç gün süren filmlerin yönetmen
koltuğunda Can Pehlivanlı oturuyor. Dış sesler
ise daha önce hiçbir markanın sesi olarak
duymadığımız, benzersiz tonlamalarıyla Ali
Atay’a ait.
Tombul parmağı yüzünden yanlışlıkla eski kız
arkadaşının yeni sevgilisiyle fotoğrafını beğenen
acılı aşık, televizyon ekranının küçüklüğüne
aldırmadan takımını destekleyen fanatik arkadaş
grubu ve bilgisayarının dayanılmaz yavaşlığı
sonrası kendine origami gibi hobiler edinenlerin
bulunduğu reklam filmleriyle başlayan
kampanyanın dijital yansımalarla devam etmesi
planlanıyor.

Bülent Gürcan
Teknosa Genel Müdürü

Haberler / MALl&MOTTO

KASAPDÖNER VIAPORT MARİNA’DA

Türkiye’nin en sıra dışı döner markası
KasapDöner’in yeni şubesi Tuzla’nın en çok tercih
edilen AVM’lerinden olan Viaport Marina’da
döner severlere kapılarını açtı.
DÖNERİ DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ

Bahar Özürün
Global Restoran Yatırımları A.Ş Genel Müdürü
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İstanbul Tuzla’da bulunan Viaport Marina’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, Kayseri gibi Anadolu metropollerinde yeni
şubeler açmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
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MALl&MOTTO / Etkinlik

Beylikdüzü Migros AVM’ye uluslararası 6 ödül birden
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Gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Beylikdüzü Migros AVM, geçtiğimiz yıl düzenlediği
ve çocukların şehir hayatında tarım deneyimi yaşadığı Komşuköy projesi ile uluslararası saygın
kuruluşlardan 6 farklı kategoride ödüle layık görüldü.
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Bu yıl 20. yılını kutlayan Beylikdüzü Migros
AVM tarafından geçtiğimiz yaz ayları boyunca
gerçekleştirilen Komşuköy projesi, Türkiye'den
sonra uluslararası arenada da büyük ses
getirdi. Türkiye'de bir ilke imza atarak minik
ziyaretçilerine ve velilerine, şehir sınırları içinde
tarım deneyimi yaşatan Komşuköy projesi, 6
farklı kategoride adını dünyanın en iyileri arasına
yazdırmayı başardı.
Çocukların doğayla olan iletişimlerini artırmayı
ve üretim alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefleyen
Komşuköy Projesi’nde; Beylikdüzü Migros AVM
içerisinde kurulan etkinlik alanında çocuklar
tereyağı ve yoğurt yapmayı, meyve sebze
üretimini deneyimleme fırsatı buldu.
ABD merkezli Uluslararası Pazarlama ve İletişim
Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından
gerçekleştirilen Hermes Creative Awards'tan 4
farklı kategoride ödül alan Komşuköy projesi, iş
dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen Stevie
Awards’tan ise 2 farklı kategoride ödül kazandı.

Dünyanın dört bir yanından projeler yarıştı
Beylikdüzü Migros AVM'nin Komşuköy projesi,
194 kategoride dünyanın dört bir yanından çeşitli
proje ve etkinliklerin katıldığı Hermes Creative
Awards'ta, İletişim / Pazarlama Kampanyası,
Sosyal Medya Kampanyası, Ziyaretçi Deneyimi
kategorilerinde 3 altın ve Kurumsal Sosyal
Sorumluluk kategorilerinde ise platin ödülün
sahibi oldu.
Yüzlerce çocuğun hem eğlendiren hem de
benzersiz bir tecrübe yaşatan Komşuköy projesi,
Steve Awards'ta ise Yılın Genç Kitle Pazarlama
Kampanyası ve Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler
Kampanyası kategorilerinde altın ve gümüş
ödüllerine layık görüldü.
Satışlardan elde edilen gelir LÖSEV’e
bağışlandı
Beylikdüzü Migros AVM, online tarım platformu
Komşuköy işbirliği ile gerçekleştirilen projedeki

etkinliklerde, çocuklar kendileri için hazırlanan
özel alanda tarım ürünleri yetiştirdi. Anne, baba
ve çocukları dünyada giderek yaygınlaşan kentsel
tarım ile tanıştıran ve sosyal medya çalışmaları
ile 450 bin kişiye erişilen Komşuköy projesinde,
çocukların yetiştirdiği ürünlerin satışından
1292 TL gelir elde edildi ve tüm gelir LÖSEV'e
bağışlandı.

Etkinlik / MALl&MOTTO

CITY MALL AVM’NİN ÇARŞAMBA SOHBETLERİ DEVAM EDİYOR

Açıldığı günden beri düzenlediği kampanya
ve etkinliklerle bölgenin nabzını tutan City
Mall AVM’de etkinlikler hız kesmeden devam
ediyor. Ünlü astrolog Filiz Özkol, 23 Ağustos’ta
saat: 13.00 – 18.00 arasında City Mall AVM’de
“Çarşamba Sohbetleri’’ programının konuğu
oldu.
Önce söyleşi şeklinde başlayan programa katılım
oldukça yoğun oldu. Ayın burcu ile başlayan
sohbet de tüm burçlar açıklandıktan sonra
belirlenen ziyaretçilerin kişisel burç yorumları ile
devam etti.
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Farkındalık Stüdyosu tarafından organize edilen
etkinlik kasım ayında da devam edecek.
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MALl&MOTTO / Röportaj
Kulesite AVM olarak yeni bir renovasyon
sürecinden geçtiniz.Bu süreç hakkında bilgi
verir misiniz?
Günümüzde, insanların tüketim alışkanlıkları,
eğlence anlayışları ve sosyalleşme gereksinimleri
küreselleşmenin de etkisiyle baş döndürücü bir
hızla değişiklik göstermektedir. Tüm dünyada
herşey değişim rüzgarının etkisindeyken hizmet
ve eğlence sektörleri bu değişimden nasibini
almış bulunmaktadır. Biz de Kulesite olarak
renovasyon sürecimizi çok dikkatli yöneterek
değişim ihtiyacımızı doğru analizler üzerine
kurgulamış bulunmaktayız.Hedef kitle taleplerini
birincil sırada tutarak müşteri memnuniyeti
doğrultusunda yenileme çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
Bir alışveriş merkezinin marka olabilmesindeki
en önemli adımlar nelerdir? Kulesite AVM
açılışından bu yana marka olmak adına nasıl
bir yol kat etti?

Mustafa TOTAN
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Kulesite AVM Müdürü
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“Marka olmak bir süreçtir”

Marka olmak bir süreçtir. İnsanların bilinçli
ve severek tercih ettiği, satın aldığı ürün veya
hizmeti mutlulukla edindiği bir süreç. Bir
AVM’nin marka olabilmesi de tamamen bu
süreçte verdiği hizmetlere bağlıdır. Giderek
artan rekabet ortamında neden tercih
edildiğidir. AVM’nin marka olması; Mağaza
karmasını uygun şekillendirmesi, ziyaretçilerin
alışveriş yapmak için tercih etmesinin
yanında doyasıya eğlenmelerini sağlama
yeme içme gereksinimlerini gönül rahatlığıyla
giderebilmeleri, sosyo-kültürel faaliyetlere
katılabilmeleri ve tercih edilebilirlik, haliyle
markalaşma için önemli unsurlardır.
Marka
olmanın en önemli adımlarını güven, sadakat,
kalite olarak sıralayabilirim. Kulesite AVM
açılışından bu yana, hep müşteri odaklı hizmet
sunma gayesinde bulunduğu için ziyaretçilerini
memnun etme konusunda oldukça başarılı bir
süreç geçirmiş olup, her geçen gün daha fazla
faydalı hizmet eğiliminde faaliyetlerini ortaya
koymaktadır. Hizmet vermeye başladığımız
günden beri bu kriterleri göz önünde
bulundurarak ve hep üzerine bir şeyler katarak
daha iyisi, en iyisi olmak için yol alıyoruz.
Kulesite Konya’da bir AVM olmaktan öteye
geçmiş Konya şehrinin yıldızı parlayan bir
markası olmuştur.
Kulesite AVM’nin yer verdiği etkinlik ve
kampanyalar, müşteri odaklı çalışmaları ve
marka karması markanızın bilinirliğine nasıl
etki ediyor?
Kulesite olarak yer verdiğimiz etkinlikleri
ve kampanyaları ziyaretçilerimizin istek ve
beklentilerine göre düzenleyip, içerisinde
ziyaretçilerimizin aktif rol aldığı organizasyonlara
yer vermekteyiz. Bu çerçevede gerçekleşen
etkinliklerimizde ziyaretçilerimiz severek

Röportaj / MALl&MOTTO

Marka karmanız hakkında bilgi verir misiniz?
Açılışımızdan bu yana tamamiyle müşteri
odaklı olmamız hedef kitlemizin istekleri
doğrultusunda hizmetleri sunuyor olmamız

marka karmamızı şekillendirmemizde öncelikli
sıradadır. Zengin marka karmamızı oluştururken
bu odak noktasından yola çıkarak oluşturmuş
bulunmaktayız. Her geçen gün artan rekabet
ortamı ve hedef kitle ihtiyaçlarının sınırlarının
giderek büyümesi bizi marka karmamızı daha
da çeşitlendirmeye ve büyütmeye yöneltmiştir.
Renovasyon sürecimizi de marka karmamızın
daha da zenginleştirilmesi düzleminde yönetmiş
bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda tercih
edilen ve müşteri tercihlerinde ilk sıralarda
yer alan markalarla çalışma prensibi içerisinde
hizmetlerimize devam ediyoruz.
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katılım göstermekte, dilediğince eğlenip vakit
geçirmektedirler. Bu oluşan doğal atmosferde,
ziyaretçilerimizden olumlu dönüşlerin gelmesi,
marka karmamız akılda kalıcı hale geldiğinin
en iyi göstergesi olup, bizi müşteri odaklı
çalışmalarda daha iyisi için çalışmaya teşvik
etmekte.
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GPD YÖNETİM KURULU BÜYÜK KONGRE
ÖNCESİNDE BİR ARAYA GELDİ
Üyeleriyle 105 milyar TL ciro, 35 bin satış noktasında 300 binin üzerinde istihdam başta olmak üzere pek çok ekonomik katma değer yaratan Gıda
Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu üyeleri, bu yıl dördüncüsünü 10 Ekim 2017’de düzenleyecekleri “GPD – Ortak Gelişim Kongresi” öncesinde
gerçekleştirilen basın toplantısında bir araya geldi. GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısına
GPD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Galip Aykaç, Özgür Tort ile GPD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. GPD Yönetim Kurulu Üyeleri, 800’ü aşkın
perakendeci ve tedarikçinin katılacağı kongre ile tüketici için yaratılan ortak değerleri daha da artırmaya odaklandıklarına dikkat çektiler. GPD Yönetim
Kurulu’nun dikkat çektiği bir diğer konu, sektörün gündemindeki en önemli başlıklardan biri olarak değerlendirilen gıda enflasyonunun ilk kez tüm
detaylarıyla kongrede konuşulacağı oldu. Basın toplantısında kongrenin yanı sıra gıda enflasyonu başta olmak üzere sektörün gündemindeki pek çok
önemli konu hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Mustafa Songör

GPD Yönetim Kurulu Başkanı
Gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir
araya getiren kongrenin dördüncüsünü
düzenlemekten büyük gurur duyduklarını
belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Modern
perakende sektörü, sadece kayıtlı ekonomiye,
istihdama, vergi gelirlerine değil bir çok
konuda yarattığı değer ile tedarikçilerine ve
son tüketicimize de katkı sağlıyor. Kongremiz,
bu katkıyı sahnede anlatmamızı sağlayacak.
Bizim tüm operasyonlarımızın arkasında
işleyen büyük bir sistem ve yaratılan önemli
bir değer zinciri var. Bu zincir, çiftçimizden
yani tarladan başlıyor, bizim raflarımıza kadar
sürüyor. Biz son nokta olarak tüketicimizden
tepkilere göre tüm zinciri geliştiriyoruz.
Zincirde yaratılan bu değer sadece fiyat ve
kalite olarak yansımıyor. Çalışanlarımıza,
çevreye, üreticilerimize, ülke ekonomisine,
sağladığımız katkıları ve yarattığımız değeri
kongremizde işleyeceğiz.”

Galip Aykaç

GPD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve BİM İcra Kurulu Üyesi
Perakendenin, beraberinde tüm tedarik
zincirini de gelişim yönünde olumlu
etkilediğini belirterek sözlerine şöyle
devam etti: “Perakendeciler, ürünlerin
tüketiciye ulaştırıldığı son noktalar. Bu
nedenle bizim üreticilerimizle çok sıkı
ilişkilerimiz var. Ülkemizin her noktasına
yaptığımız yatırımlarla bu kaliteli ürünlerin
son tüketicimize ulaşmasını sağlarken,
tedarikçilerimizin de büyümesine ve kendisini
geliştirmesine önemli olanak sunuyoruz.
Kongremizde de bu örnekleri ele alacağız. Pek
duyulmayan başarı hikayeleri, bizlerle birlikte
büyüyen tedarikçilerimiz ve üreticilerimiz
tarafından anlatılacak.”

Özgür Tort

GPD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Migros Ticaret A.Ş.
Genel Müdürü
Kongrede ele alınan konuların sektör
ve ülke gündemine önemli katkılarının
olacağını ifade ederek şöyle devam etti:
"Ortak Gelişim Kongresi, perakendeci
ve tedarikçilerin sürdürdüğü projelerin
anlatılmasnın yanı sıra, gündemdeki önemli
konulara ilişkin görüşlerin de paylaşıldığı
bir platform görevini üstleniyor. Bu sene
bizlere çok fazla görüş sorulan gıda fiyatları
konusu da var. Konuya ilişkin önemli
çalışmaları olan Merkez Bankası ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile konuyu
değerlendirip, enflasyonun temelinde
olanları, perakendenin enflasyon düşürücü
rolünü, çözüm yollarını görüşeceğiz."

Haberler / MALl&MOTTO
GIDA FİYATLARI VE ENFLASYON, İLK KEZ değerlendirmesini ise Nielsen Genel
Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve Nielsen
SAHNEDE
Perakende Hizmetleri Direktörü Tamer
Gülsaç yapacak. Perakende sektörünün
Bu yıl dördüncü kez 800’ü aşkın profesyonelin
nabzını tutan çalışmalarıyla dikkat çeken
katılımıyla düzenlenecek “Ortak Gelişim
araştırma şirketinin yöneticileri, “2017 FMCG
Kongresi”nde tüketici odaklı fayda ve değer
Perakende ve Alışverişçi Trendleri” başlığıyla
için tedarikçi ve perakendeci verimliliğine
değerlendirmelerde bulunacaklar.
odaklanılacak. Kongrede perakendenin, başta
tüketici olmak üzere tüm tedarik zincirinde
BAŞARI ÖYKÜLERİNİN MİMARLARI İŞİN
ve ekonomide yarattığı değerler, bu değerlerin
SIRRINI ANLATACAK
ortaya çıkışında iç süreçlerinde gerçekleştirdiği
yenilikler ve verimlilik çalışmaları detaylarıyla
Diğer yandan “GPD – Ortak Gelişim
sahnede olacak.
Kongresi”nde “Gıda Servisinde Dünya
Trendleri” konulu değerlendirmeleriyle ECE
Kongrenin açılış konuşmalarını GPD Yönetim
Projektmanagement GmbH & Co. KG, Küresel
Kurulu Başkanı Mustafa Songör ve Türkiye
Gıda Servisi Başkanı Jonathan Doughty’nin
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler
Fedarasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı yanı sıra, ticari ürünlerin ulusal ve uluslararası
ticarette herhangi bir sorun ile karşılaşmadan
Kubilay Özerkan yapacak. “GPD – Ortak
tanınmasını ve izlenebilmesini sağlayan bir
Gelişim Kongresi”ne Bakan düzeyinde de
sistem olan GS1 hakkında “Ticaretin Küresel
katılım olacak.
Dili” başlıklı konuşmasıyla GS1 Başkanı ve
Genel Müdürü Miguel Lopera da kongrenin
“GPD – Ortak Gelişim Kongresi”nde
konukları arasında yer alıyor.
tartışılacak en önemli konulardan biri; Türkiye
ekonomisinin en önemli gündemlerinden
Kongrenin kapanış konuşmasını ise
biri olan gıda enflasyonu olacak. Konuyla
açıklamaları ve yorumlarıyla dikkat çekici
ilgili düzenlenecek “Gıda Enflasyonuna
akademisyenlerden biri olan Sabancı
Farklı Bakış Açıları ve Tedbirler” başlıklı
Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr.
panelin oldukça büyük bir ilgi görmesi güçlü
Özgür Demirtaş yapacak. Prof. Dr. Demirtaş,
beklentiler arasında. Panel, konu başlığı
“Ekonomi, Finans, Teknoloji, Gelecek ve Siz”
kadar konuşmacılarıyla da oldukça dikkat
başlıklı konuşmasıyla bu argümanlar arasındaki
çekici. Moderatörlüğünü Bloomberg HT
ilişkiyi ve bu ilişki ağından doğacak gelecek
programcılarından Gökhan Şen’in yapacağı
panelin konukları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı senaryolarını, mevcut ekonomik durumu da
analiz ederek anlatacak. Kongrenin ilgi çekmesi
Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası Yapısal Ekonomik
Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Semih
Tümen, TAMPF Başkanı ve Metro Toptancı
Market CEO’su Kubilay Özerkan ile Migros
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort
isimlerinden oluşuyor.

beklenen bir başka oturumu ise “Başarı
Hikâyeleri” ne odaklanacak. “Değer Artıran
Hizmetler, Birlikten Güç Alan Başarı Öyküleri”
isimli oturumda, yaklaşımlarıyla gerçek başarı
hikâyelerini yazmış ve Türkiye’nin önemli
üreticileri haline gelmiş isimler, az bilinen
gerçeklerini ve başarı formüllerini anlatacaklar.
YEREL ÜRETİCİLERE ÖZEL SERGİ
ALANINDA YENİ İŞBİRLİKLERİNE ADIM
ATILACAK
“GPD – Ortak Gelişim Kongresi”nin en ilgi
çekici ve üretici ile perakendeci arasında ortak
fayda sağlamaya odaklanmış bölümlerinden
biri de “Tanışma Maratonu” olacak. 08:15 ila
09:00 saatleri arasındaki “Tanışma Maratonu”,
üçüncü defa tedarikçiler ile sektörün
önemli oyuncularını buluşturacak. Tanışma
Maratonu, özellikle Anadolu’daki tedarikçiler
açısından önemli bir fırsat oluşturuyor. Daha
önce düzenlenen tanışma maratonlarında
Anadolu’dan pek çok başarılı girişimci sektörün
karar vericisi konumunda olan profesyonellerle
bir araya gelmişti. Büyük bir ilgi gören
Tanışma Maratonu, başarılı iş ortaklıklarının
kurulmasını da beraberinde getirmişti.
Bu sene küçük yerel üreticiler için
oluşturulacak özel sergi alanında,
perakendecilere ürün ve firma tanıtımı
yapılması olanağı da sağlanacak. Kongrenin
dikkat çeken bir diğer etkinliği ise değişen
müşteri eğilimleri konusunda sektör ile yapılan
söyleşiler ve elektronik oylama olacak.

Kongrede ayrıca kendi alanlarında en iyiler
olarak nitelendirilen profesyonellerle Bilgi
Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Gazeteci,
Yazar Dr. Fatoş Karahasan’ın gerçekleştireceği
söyleşilerin de büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Bu kapsamda Coca-Cola İçecek Türkiye Genel
Müdürü Tugay Keskin, Unilever Türkiye Satış
ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Ali Fuat Orhanoğlu, PepsiCo
Türkiye ve Büyük Balkanlar Kurumsal İlişkiler
ve İletişim Kıdemli Direktörü Esra İren, ve
P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu
Başkanı Tankut Turnaoğlu ile söyleşiler
gerçekleştirilecek. BPN İstanbul CEO’su Nüzhet
Algüneş, ise “Pazarlama: Geleceğin Tüketicisine
Bakış” başlıklı konuşma ile kongrede yer alacak.
Kongrenin bir diğer dikkat çeken
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ALANININ EN İYİLERİYLE UFUK AÇAN
SÖYLEŞİLER

51

MALl&MOTTO / Analiz

Hulusi Belgü

MALl&MOTTO / 44. Sayı / Ekim 2017

AYD Başkanı
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“Ciro endeksinde %18 oranında artış yaşanması,
geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan menfur darbe
girişiminin etkilerinin bu yıl gözle görünür biçimde ve
pozitif yönde değiştiğini ortaya koyuyor. Bu noktada
bu yükselişin en büyük etkisi kuşkusuz ekonomik
istikrarın sağlanmış ve halkımızın bu konudaki
endişelerinin sona ermiş olması. Diğer yandan teknoloji
kategorisinde yaşanan artışın sebebi de halkımızın
geçtiğimiz yıldan bu yana ertelediği ihtiyaçlarını alması
ve yaz döneminde birçok genç çiftimizin dünya evine
girmek için hazırlıklarını tamamlaması. Ay bazında
değerlendirdiğimizde ise Ramazan Bayramı dolayısıyla
Haziran ayında yükselişe geçen endeks ve ziyaret
sayılarının Temmuz ayında sakin bir ivme izlediğini
görüyoruz. Bu ivmenin Kurban Bayramının da etkisi ile
Ağustos ayında yeniden yükselen bir grafik çizeceğini
öngörüyoruz. Tüm bunlara ek olarak yaz tatilinin sona
ermesi ve okulların açılması ile Eylül ayında da bu
gelişimin devam edeceğini düşündüğümüzü söylemek
yanlış olmaz” şeklinde konuştu.

Analiz / MALl&MOTTO

AVM Endeksi, Geçtiğimiz Yıla Oranla Temmuz Ayında %18 Artışta…
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin
Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 Temmuz döneminde bir
önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %18 artış kaydederek 223 puana
ulaştı. Bir önceki aya göre ise endekste %5,5 azalış gözlemlendi.

Teknoloji kategorisi tırmanışa geçti…
Temmuz ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %32,6’lık artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında
AVM’lerdeki yiyecek içecek kategori ciroları %21,5, giyim kategori ciroları %16,7, ayakkabı kategori ciroları %8,5,
hipermarket kategori ciroları %3,8 ve diğer* alanlar kategori ciroları %20,1 artış gösterdi.
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Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır. AVM’lerde kiralanabilir
alan (m²) başına düşen cirolar Temmuz 2017’de İstanbul’da 948 TL, Anadolu’da 787 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli
metrekare verimliliği ise Temmuz 2017’de 852 TL oldu.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
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Temmuz 2017 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %2,9’luk bir azalış yaşandığı
gözlemlendi.
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AVM VE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN HABERCİSİ

www.mallandmotto.com
Yeni Haber Portalınız
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Eylül Ayı SAMEKS Verileri Açıklandı

MALl&MOTTO / 44. Sayı / Ekim 2017

Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı
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Eylül ayı SAMEKS verileri
İstanbul’da açıklandı. SAMEKS
Bileşik Endeksi, bir önceki aya
göre 1,6 puan azalarak 54,8
değerine geriledi. Gözlenen
bu azalışta hizmet endeksinin
3,0 puan azalarak 52,2 puana
gerilemesi etkili olurken,
sanayi endeksi de 1,7 puanlık
azalışla 58,0 puana geriledi.
Böylece SAMEKS, 54,8 puanlık
değeriyle Eylül ayında ekonomik
aktivitedeki hareketliliğin devam
ettiğine işaret etti. MÜSİAD
Genel Başkanı Abdurrahman
Kaan, endekslerde gözlenen
hız kaybına rağmen SAMEKS’in
50 referans değeri üzerinde
seyretmesi, reel sektörün
dinamizminin sürdüğünü
gösteriyor” dedi.

2017 yılı Eylül ayında mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik
Endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak
54,8 değerine geriledi. Gözlenen bu azalışta
hizmet endeksinin 3,0 puan azalarak 52,2 puana
gerilemesi etkili olurken, sanayi endeksi de 1,7
puanlık azalışla 58,0 puana geriledi. Böylece
SAMEKS, 54,8 puanlık değeriyle Eylül ayında
ekonomik aktivitedeki hareketliliğin sürdüğüne
işaret etti.
Kaan: “Reel sektörün dinamizmi sürüyor”
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan,
Temmuz ayında 59,3 puanla tarihi zirvesini
gören SAMEKS Bileşik Endeksinin Ağustos ve

Eylül ayında sırasıyla 56,4 ve 54,8 seviyesinde
gerçekleştiğini ve yılın üçüncü çeyreğini 56,8
puan ortalamasıyla kapattığını belirtti. Kaan; “Bu
değer 55,3 puanlık ikinci çeyrek ortalamasıyla
kıyaslandığında, Türkiye ekonomisinin
yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe
kıyasla hızını artırarak büyümeyi sürdürdüğü
görülmektedir.
Sanayi sektöründe önceki aya göre ivme kaybı
gözlenmiş olmasına karşın, alt endeksler itibariyle
üretim, yeni sipariş, satın alım ve istihdamdaki
artışlar Eylül 2017 döneminde de sürdü. Hizmet
sektöründe ise girdi alımlarının sert bir şekilde
hız kaybetmesi iş hacmini 50 referans puanının
altında tuttu ve böylece SAMEKS Hizmet
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Endeksi son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Endekslerde gözlenen hız kaybına rağmen
SAMEKS’in 50 referans değeri üzerinde
seyretmesi reel sektörün dinamizminin
sürdüğünü gösteriyor. Bu bağlamda 2017
yılının ikinci çeyreğinde %5,1 büyüyen Türkiye
ekonomisinin üçüncü çeyrekte bu performansını
da aşarak yüksek oranlı pozitif büyüme
alışkanlığını sürdürdüğünü tahmin edebiliriz”
şeklinde konuştu.
Sanayi Endeksi 58,0 seviyesinde
SAMEKS Sanayi Endeksi, 2017 yılı Eylül ayında,
bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 58,0
seviyesine geriledi. Bu gelişmede firmaların
yeni siparişlerinde meydana gelen 1,4 puanlık
hız kaybı belirleyici olurken, buna bağlı olarak
sektöre ilişkin üretim 3,6 puan azalarak 58,1
seviyesine geriledi.
Hizmet Endeksi 52,2 değerinde
SAMEKS Hizmet Endeksi; 2016 yılı Eylül
ayında, bir önceki aya göre 3,0 puan azalarak
52,2 değerine geriledi. İş Hacmi (6,0 puan),
Satın Alım (8,2 puan), ve İstihdam (1,4 puan)
alt endekslerinde gerçekleşen azalışlar, hizmet
sektöründe gözlenen hız kaybının en önemli
belirleyicileri oldu.
TÜRKİYE EKONOMİSİ

üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları için
olumlu bir görünüm arz etti. Bu dönemde aylık
bazda sanayi üretimi %2,3, yıllık bazda sanayi
üretimi ise %14,5 artış kaydederken; böylece
yıllık bazdaki sanayi üretimindeki artış trendi 10
aya çıktı.
İşsizlik rakamları azaldı
Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerinin
ortalaması alınarak hesaplanan Mayıs 2017
dönemi işsizlik rakamları, geçtiğimiz aya göre 0,3
puan azalmış, önceki yılın aynı ayına göre ise 0,8
puan artmış ve arındırılmamış veriye göre %10,2
seviyesinde gerçekleşti. Böylece Ocak ayında
%13,0’e kadar yükselen işsizlik oranı, Şubat 2017
döneminden itibaren üst üste dördüncü ayında
da geriledi.
Enflasyon 0,52 puan arttı
2017 yılı Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyatları,
aylık bazdaki beklentileri bir miktar aşarak 0,52
puan arttı. Buna bağlı olarak yıllık bazdaki fiyat
artışı da piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak
%10,68 seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık
enflasyonda Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında
gözlenen 3 aylık düşüş eğilimi sona erdi.
DÜNYA EKONOMİSİ
2017 yılı Eylül ayında küresel ekonominin
gündemi; başta FED’in faiz kararı olmak üzere

ABD ekonomisine ilişkin son gelişmeler, Avrupa
Merkez Bankası’nın para politikası ve küresel
petrol fiyatlarında gözlenen artışlar üzerine
yoğunlaştı.
ABD Merkez Bankası (FED), Eylül ayı
içerisinde gerçekleştirdiği toplantısında
politika faiz oranlarında herhangi bir değişiklik
öngörmezken, 4,2 trilyon dolar tutarındaki
tahvil portföyünü azaltmaya Ekim ayında
başlayacağını açıkladı. Geri alım tutarını aylık 10
milyar dolar azaltmayı planlayan FED’in, her üç
ayda bir bu tutarı 10 milyar dolar artırarak 2018
yılı sonuna gelindiğinde aylık azalışları en fazla
50 milyar dolar seviyesine çekmeyi hedeflediği
belirtildi.
Avro Bölgesi’nde ise; Avrupa Merkez Bankası
(ECB), küresel krizden bu yana gerçekleşen en
güçlü ekonomik büyümeye rağmen gevşek para
politikasında değişiklik yapmazken, bölgeye
ilişkin 2017 yılı ekonomik büyüme tahmininin
yukarı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. 2017
yılı için büyüme tahminini %1,9’dan %2,2
seviyesine çeken ECB, bu döneme ait enflasyon
tahminini ise %1,5’te bıraktı.
OPEC üyesi ülkelerin Mart 2018’e kadar uzatılan
ham petrol üretimi kesintisi kararının üç ay daha
uzatılacağına yönelik açıklamalarıyla yükselişe
geçen Brent türü ham petrolün fiyatı, 1 Eylül ile
16 Eylül arasını kapsayan dönemde yaklaşık %12
artış kaydederek 60 dolar seviyesine yaklaştı.

2017 yılının ilk çeyreğinde %5,2 büyüyerek
oldukça başarılı bir performans sergileyen
Türkiye ekonomisi, devam eden çeyrekte de %5,1
oranında büyüdü ve böylece yılın ilk yarısında
5,1 puanlık bir büyüme kaydetti.
İhracat, ithalat ve dış ticaret açığı arttı
2017 yılı Temmuz ayında toplam ihracat hacmi
2016 yılının aynı ayına göre %28,3 artarak 12,6
milyar dolar olurken, toplam ithalat hacmi
de %46,2 artarak 21,5 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Böylece Haziran ayında dış ticaret
açığı %82,5 artarak 8,8 milyar dolara yükseldi.

2017 yılı Temmuz ayında cari açık, beklentilerin
bir miktar altında gerçekleşti ve 5,1 milyar dolar
olarak oldu. Bu gelişmede altın ithalatında
kaydedilen artışla dış ticaret açığında
gözlenen genişleme belirleyici olurken, turizm
gelirlerindeki artış cari açıktaki genişlemeyi
sınırlandırdı.
Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde büyüdü
Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi
üretimi, Temmuz ayında, aylık ve yıllık bazda
beklentilerin oldukça üzerinde büyümüş ve yılın
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Cari açık beklenilenin altında
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DENİZ AKTÜRK ERDEM, LC WAIKIKI ÜRÜN ve
PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ OLDU
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2008 yılına kadar görev yaptığı Unilever’de
Türkiye ve bölgesel iş birimlerinde Marka,
Satış Operasyon, Ticari Pazarlama, Bölgesel
Ürün Geliştirme Merkezi yöneticiliklerini
Türkiye’nin lider moda perakende firması LC
üstlendi. Dondurma, ev temizlik ve gıda
Waikiki, yönetim kadrosunu güçlendiriyor.
kategorilerinin Türkiye ve Bölgesel Pazarlama
Deniz Aktürk Erdem, LC Waikiki’de Ürün ve
Direktörlüğü görevlerinde bulunan Deniz
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür ve aynı
Aktürk Erdem; Türkiye, Rusya, Macaristan,
zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ile
başladı.
Afrika ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan
coğrafyalarda deneyim kazandı. Unilever
‘İyi Giyinmek Herkesin Hakkı’ vizyonu ile sadece Avrupa Dondurma biriminde iş geliştirme
Türkiye’de değil, bugün dünyanın 36 ülkesinde
projelerinde de yer alan Deniz Aktürk Erdem,
ürünlerini tüketiciyle buluşturan 9,4 milyar TL
Türkiye operasyonlarında Algida, Magnum,
cirosuyla Türkiye’nin en büyük ve en çok sevilen
Max, Carte d’Or markaları çatısı altında
giyim perakende markası LC Waikiki’nin Ürün ve strateji, kategori yapılandırma, tüketici eğitimi,
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürlük görevini marka konumlama, ürün inovasyon, yenilikçi
Deniz Aktürk Erdem devraldı.
marka aktivasyon, reklam ve iletişim, yeni
iş geliştirme projelerinin günümüze dek
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden
sürdürülebilir başarıyla gelen pek çok ilkine
mezun olan Deniz Aktürk Erdem, 1993 yılından
ekibiyle beraber imza attı.

2008 yılında Pepsi Bottling Group bünyesine
Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak geçen
Deniz Aktürk Erdem; Pepsi, Yedigün, Fruko,
Lipton IceTea, Gatorade ve Rock Star’ın strateji
yapılandırma ve operasyonel pazarlama
süreçlerini yönetti, Tropicana markasının Türkiye
lansmanını gerçekleştirdi. PepsiCo’nun Türkiye’de
içecek kategorisinde büyük bir ivmeyle pazar
payını ve marka gücünü artıran pazarlama
ekibine liderlik yaptı.
2015 yılı Mayıs ayından bu yana Eczacıbaşı
bünyesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri
Grubu’nda aralarında Vitra, Artema, İntema,
Burgbad, Villeroy & Boch (karo) ve Engers
markaların bulunduğu Yapı Ürünleri Grubu
Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevini
yürüten, Mayıs ayı itibariyle LC Waikiki Ürün
ve Pazarlamadan Sorumlu GM ve aynı zamanda
Yönetim Kurulu Üyesi olan Deniz Aktürk Erdem
evli ve iki çocuk annesi.
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YENİ NESİL TEKNOLOJİLER
PERAKENDE SEKTÖRÜNE YÖN VERECEK

KMD’nin gündemini sektörün ve üyelerinin
şekillendirdiğini belirten KMD Yönetim Kurulu
Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Mobilyadan
kozmetiğe, elektronikten kırtasiyeye kadar
modern perakendenin pek çok kategorisinden
üyeyi barındırıyoruz. Bu çeşitliliğin ortak
noktasında ise yoğun teknoloji kullanımı ve tüm
yenilikleri yakından takip etme zorunluluğumuz
yer alıyor. KMD olarak bu noktadan hareketle
perakende teknolojilerindeki gelişmeleri
üyelerimizle buluşturmayı amaç edindik ve
bu yıl Perakende Teknolojileri Konferansı’nın
dördüncüsünü organize ediyoruz” dedi.
Konferansın içeriğine de değinen Gökyıldırım;
“Konferansımızda, perakendecilerle teknoloji

girşimcilerimizi buluşturacağımız toplantılarımız,
birbirinden yararlı teknoloji çözümlerini sahnede
izleyeceğimiz çözüm oturumları, uzmanlarından
trend ve gelişmeleri dinleyeceğimiz oturumlar
ve e-ticareti tartışacağımız bir duayen panelimiz
de olacak” diyerek tüm sektörü konferansa davet
etti.
Günümüzde her şeyin dijitalleştiği, yoğun bir veri
alışverişinin olduğu ve büyük veri kavramıyla
her geçen gün daha da iç içe girdiğimiz ortamda,
Yenal Gökyıldırım
bu kadar çok verinin güvenliğini sağlamanın ve
KMD Yönetim Kurulu Başkanı
tehditlere karşı önlemleri almanın büyük önem
taşıdığını ifade eden Gökyıldırım, konferansta bu
amaçla siber güvenlik konusunun da işleneceğini çözümlerin perakendecinin ihtiyaçlarına uyum
ve maliyet açısından öne çıktığını ifade etti.
söyledi.
YÜKSELEN MALİYETLERİN DE ÇÖZÜMÜ
TEKNOLOJİDEN GEÇİYOR
Toplantıda söz alan KMD Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Alp Önder Özpamukçu, döviz
kurlarındaki belirsizlik, işveren yükleri, ithalat
vergileri gibi nedenlerle yükselen maliyetler
karşısında perakendecilerin yoğun bir şekilde
verimlilik arayışına girdiğini belirterek,
teknoloji yatırımlarının bu çerçevede büyük
önem taşıdığına dikkat çekti. Özpamukçu;
yerel teknoloji firmaları tarafından geliştirilen

KMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat
Gigin ise perakendenin dönüşümünde müşteri
taleplerinin ve teknolojinin belirleyici olduğuna
değinerek, her kanaldan verilen hizmetin
aynı kalitede olmasının öneminin altını çizdi.
Özellikle elektronik ticarete perakendecilerin
daha çok yatırım yapması gerektiğini
belirten Gigin, global elektronik ticaret
perakendecilerinin Türkiye operasyonlarına
başlamasının rekabeti oldukça etkileyeceğini ve
yerel oyuncuların gerekli tedbirleri almazlarsa
zorlanabileceklerini beklediğini söyledi.
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Kategori Mağazacıları Derneği (KMD)
tarafından dördüncüsü düzenlenecek “Perakende
Teknolojileri Konferansı” öncesinde perakende
sektörüne yön veren profesyoneller bir araya
geldi. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal
Gökyıldırım ev sahipliğinde düzenlenen
toplantıya, KMD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Toplantıda, perakende sektörü teknolojilerindeki
büyük dönüşümün yanı sıra gelecek senaryoları
masaya yatırıldı. Ayrıca perakendecilerin
dijitalleşme ve teknolojideki son trendler
gibi konuların yanı sıra daha fazla detaya
odaklanması gerektiğine değinildi.
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Kızılay bayramda 33 ülkede milyonları sevindirdi
10 yıldır vekâletle kurban
kesim kampanyasını başarıyla
uygulayan Kızılay, hedeflediğinin
üzerinde vekalet sayısına ulaşarak
Türkiye ile birlikte 33 ülkede 125
bin hisse kurban kesti. Kızılay
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,
“Ekiplerimiz kurban kesimlerini
tamamladı. Güvenerek
vekaletlerini bize veren tüm
hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri
adına şükranlarımızı sunuyoruz.
3 milyondan fazla sofrada
Türkiye’nin yardım eli olacak”
dedi.

Kızılay’ın “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün”
sloganıyla başlattığı vekâletle kurban kesim
kampanyasında alınan 125 bin hisse kurbanın
kesim işlemleri tamamlandı. Türkiye ile birlikte
33 ülkede kesimleri tamamlayan Kızılay
ekiplerinin kurban eti dağıtım faaliyetleri ise
sürüyor.
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2 Ağustos’ta başlatılan kampanyaya gelen
vekaletlerle Türkiye’de Et ve Süt Kurumunun
kombinalarında kesilen kurbanlar, 800’er gramlık
kavurma konservelerine dönüştürülecek.
Kızılay tarafından kesimlerden sonra yapılan
hesaplamalara göre Türkiye’de kesilen
kurbanlardan 755 bin adet kavurma konservesi
elde edilecek. Gerek yıl içinde ihtiyaç sahiplerine
gerekse afetlerin ardından afetzede ailelere
dağıtılacak kavurma konserveleriyle 1 milyon 877
bin 500 kişiye ulaşılacak.

60

Kızılay yurt dışında ise 3 kıtada 32 ülkede
vekaletle kurban kesimi yaptı. Bu ülkelerde
kesilen kurbanlar ise 301 bin 710 paket haline
getirilerek ihtiyaç sahiplerine et olarak dağıtılıyor.
Kızılay yurt dışında dağıtacağı et paketleriyle
1 milyon 741 bin 760 kişinin sofrasına Türk
milletinin merhamet elini ulaştırmış olacak.
Toplamda ise Kızılay, Türkiye ve 32 ülkede 3
milyon 629 bin 260 sofrada olacak.

kişiye yetecek olan kurban paketlerini sınıra
göndermeye başladı.
En fazla kurban Pakistan’a

Arakan için 2275 kurban

32 ülkede vekaletle kurban kesen Kızılay, aslan
payını son günlerde iç karışıklıklar da yaşayan
Pakistan’a ayırdı. Pakistan’da Kızılay tarafından
14 bin hisse kurban kesildi. Yaklaşık olarak 200
bin Pakistanlıya Kızılay tarafından kurban eti
dağıtıldı.

Kızılay bu sene Bangladeş’te kestiği 2 bin 275
kurbanı da Arakan’dan kaçarak Bangladeş
sınırına gelen Arakanlılara ayırdı. Bangladeş
yardım örgütleriyle de istişare eden Kızılay,
kestiği kurbanlardan 22 bin adet kurban eti
paketi oluşturdu. Bu paketlerin BangladeşMyanmar sınırına götürülmesi için soğuk hava
tertibatlı TIR’larla anlaşan Kızılay, her biri 5

Pakistan’ı 10 bin 50 hisse ile Afrika’nın en yoksul
bölgelerinden biri olan Nijer takip etti. Çad’da
da 5250 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine
dağıtan Kızılay, Burkino Faso’da da 3500 hisse
kurban kesti. Kızılay Suriye’nin Azez bölgesinde
2000 hisse, Irak’ta da 1050 hisse kurban kesti.
Somali’ye yönelik yardımlarını devam ettiren
Kızılay, Somali ve Somaliland’da toplam 11 bin

900 kurban kesti. Kızılay Filistin’de de Gazze
ve Kudüs’te ayrı ayrı kurban kesimi yaptı. Her
iki bölgede toplam 420 kurban kesilerek ihtiyaç
sahiplerine dağıtıldı.
Kızılay’a duyulan güvene teşekkür eden
Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, “Başta
Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız,
Başbakanımız, Bakanlarımız, Siyasi Parti liderleri
olmak üzere kurban vekaletini Kızılay’a veren
tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına
şükranlarımızı sunuyorum. Tüm hayırseverler
emin olsunlar ki; bizlere emanet ettikleri
kurbanlar İslami usullere göre kesildi ve
etleri dinimizin emrettiği şekilde dağıtılıyor.
Bangladeş’ten Filistin’e, Suriye’den Somali’ye,
Moğolistan’dan Bosna Herkes’e kadar neredeyse
güneşin hiç batmadığı bir coğrafi alanda Kızılay
ekipleri emanetlerin kendilerine yüklediği görevi
layıkıyla yerine getirdi” diye konuştu.
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POLATLI TARİHİNDE YAPILAN EN BÜYÜK PROJE

KARTALTEPE ALIŞVERİŞ MERKEZİ

NTS DANIŞMANLIK tarafından kiralaması
ve yönetimi gerçekleştirilen 120 bin m2 lik bir
alanda hayat bulacak olan Kartaltepe Alışveriş
ve Yaşam Merkezi projesi Ankara’nın en büyük
ilçesinde Polatlı’da startını aldı.
Polatlı, 122.424 nüfusa sahip, Ankara-Eskişehir
Devlet yolunun üzerinde, Ankara’ya en yakın
başkentin ilçesidir.

Polatlı 3 önemli askeri üssün merkezi olması
sebebiyle askeri nüfusun ve ailelerinin, yanısıra
eğitim tarafında Gazi Üniversitesi fakültesi ve
Hacettepe Üniversitesi’nin meslek yüksek
okullarının öğrencileriyle genç popülasyonun
yoğun olduğu bir bölgedir.
Hacı Bayram Veli Bulvarı’nda konumlandırılan
KARTALTEPE Alışveriş ve Yaşam Merkezi,
Polatlı Devlet Hastanesi’ne, yüksek hızlı tren
garına, şehir merkezine ve askeri lojmanlara
yakınlığı ile nüfus yoğunluğunun ihtiyaçlarını
karşılamak için planlanmıştır. MSB GRUP
YAPI yatırımı ile 120 bin m2 lik bir alanda hayat
bulacak olan Yaşam Konutları ve Kartaltepe
Alışveriş Merkezi, Polatlı halkının alışveriş,
eğlence, sosyal yaşam ve konut ihtiyaçlarını
karşılamak için proje hayata geçiriliyor.
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Antik çağlardan itibaren, Selçuklu ve Osmanlı
döneminden sonra da Kurtuluş Savaşı’nda
Sakarya Meydan Muharebesi’yle tarihte bir kez
daha yerini almış, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
büyük başarılara şahit olmuş, sanayi ve tarım
alanlarında kendini geliştirmesiyle her geçen yıl
büyüyerek hızlı artan nüfusu ile il olmaya
adaydır.
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GIGI HADID SONBAHAR 2017 TOMMYXGIGI
KOLEKSİYONUNU KOPENHAG’DA KUTLADI
Dünyaca ünlü süper
model Gigi Hadid,
‘TommyXGigi’
koleksiyonunu kutlayan
global #TogetherTour
kapsamında Kopenhag’ı
ziyaret etti.
Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid global
#TogetherTour kapsamında 23 Eylül 2017
günü Kopenhag’ı ziyaret ettiğini duyurdu. Gigi
Hadid, bu turla dünyayı dolaşarak markanın
hayranlarının Sonbahar 2017 TommyXGigi
koleksiyonuna kattıkları yerel yorumları görme
imkanı buluyor.
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Gigi Hadid, en yeni koleksiyonunu şehir
merkezindeki çok katlı mağaza Magasin Du
Nord’da sundu. Hadid, şehirdeki hayranlarının
yanı sıra çeşitli influencer’larla da buluştu.
Norveç’ten Janka Polliani ve Nathalie Helgerud,
Danimarka’dan Emili Sindlevve, Sophia Roe,
İsveç’ten Elina Olofsson, Amanda Winberg,
Alice Stenlofve, Moa Mattsson ve Finlandiya’dan
Sofia Ruutu, Didem Ozgun, Janita Autio ve
Jekku Berglund gibi influencer’lar, favori
ilham kaynaklarını paylaştılar ve TommyXGigi
koleksiyonuna İskandinav yorumlar getirerek
çeşitli stiller yarattılar. Etkinliğin ardından seçilen
100 hayran, TOMMY HILFIGER mağazasında
Gigi ile tanışma fırsatı yakaladı.
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Kadın spor giyimi, ayakkabılar, saat ve gözlük
dahil aksesuarlardan oluşan Sonbahar 2017
TommyXGigi koleksiyonundaki tasarımlar,
TOMMY HILFIGER markasının rock-androll geçmişini kutlarken kural tanımayan bir
yaklaşımı feminen bir yorumla harmanlıyor.
Sonbahar 2017 TommyXGigi halen seçili
TOMMY HILFIGER mağazalarında satılıyor.
Koleksiyon, 19 Eylül 2017 günü Londra
Moda Haftasının kapanış etkinliği olarak
şehrin ikonik konser mekanı Roundhouse’ta
düzenlenen TOMMYNOW deneysel defilesinde
lanse edildi. Tommy Hilfiger’ın podyumu
demokratikleştirmedeki lider rolünü sürdüren
defilede sunulan stillerin tamamı perakende,
toptan, e-ticaret ve ayrıca artırılmış gerçeklik,
chatbot’lar ve resim tanıma gibi yenilikçi ticaret
kanalları üzerinden anında satın alınabildi.

Kopenhag, çeşitli şehirlere uğrayacak Sonbahar
2017 #TogetherTour kapsamındaki ilk durak
olurken, Gigi Hadid ziyaretlerine 26 Eylül’de
Barselona ile devam edecek. Sonbahar 2017
sezonunda başlayan #TogetherTour, İlkbahar
2017 sezonunda devam etti ve Gigi, kapsül
koleksiyonlarını New York, Berlin, Dubai, Tokyo,
Şanghay, Los Angeles, Amsterdam, Londra,
Milano ve Paris’te şahsen tanıttı.
Uluslararası süper model Gigi Hadid, Janka
Polliani, Emili Sindlev, Sophia Roe, Elina
Olofsson, Amanda Winberg, Alice Stenlof, Moa
Mattsson, Sofia Ruutu, Didem Ozgun, Janita
Autio, Jekku Berglund, Nathalie Helgerud.
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H&M'DEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PAMUKTAN ÜRETİLEN
CLOSE THE LOOP DENIM KOLEKSİYONU
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H&M Close the Loop Denim koleksiyonu
sürdürülebilirliği modern vintage stili ile
birleştiriyor
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Bu Ekim’de H&M dördüncü Close the Loop
Denim koleksiyonunu sunuyor. Close the Loop
sürdürülebilir pamuktan yaratılmış ve sınırlı
sayıda üretilen online satışa özel bir koleksiyon.
Modern vintage bir görüntüye dayalı olarak,
3 değişik tarzda denim pantolon, bir orta boy
etek, geniş paçalı tulumlar ve oversize bir ceket
hem modern hem vintage görüntüyü yaratıyor.
Koleksiyon, Ürün Toplama Girişimi sayesinde
elde edilen geri dönüştürülmüş kumaşlarla
yaratılan 6 parçadan oluşuyor.
“Vintage denimin sokaklara ve sosyal medyaya
dönüşünden ilham alarak amacımız çok sevilen
denim parçaları alıp son derece modern bir
dokunuşla yeniden sunmaktı. Ve elbette, tüm
koleksiyonun geri dönüştürülmüş pamuktan
olması bizi son derece mutlu ediyor.’’ diyor H&M
Kreatif Danışmanı Ann-Sofie Johansson.
H&M’in Close the Loop Denim koleksiyonu,
5 Ekim’den itibaren sadece hm.com’da satışa
sunuluyor.
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Metro 10 yıldır 1.000 ürüne kanserojen test yapıyor
güvenlik ve sağlık testinden geçen ürünleri satışa sunuyor
Metro Toptancı Market, 10 yıldır okula dönüş sezonunda ayakkabı, okul çantası, defter, sözlük, kalem, boya, oyun
hamuru gibi 50 farklı kategoride 1.000 ürünü, kanserojen riskler açısından test ediyor. Metro ayrıca tedarikçilerin
kendi üretim yerlerinde denetimler de gerçekleştiriyor, her yıl 200’e yakın tedarikçiyi eğitiyor.
Metro Toptancı Market, 2008 yılında sektörde
bir ilki gerçekleştirerek, çocuk ürünlerinin
güvenliğini hedefleyen ve perakende sektörünün
en önemli sosyal sorumluluk projelerinden
olan ‘Okula Dönüş’ projesini başlattı. Bu proje
kapsamında çocuklar için kanserojen risk teşkil
edebilecek kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünleri,
fitalat, ağır metaller gibi 10 parametreyle teste
tabi tutuluyor, yalnızca bu testlerden başarıyla
geçen sağlıklı ve güvenli ürünlere raflarda yer
veriliyor.
2008’den bu yana toplam 10.000 adet ürün test
edildi
İlk olarak temel 800 ürünü test etmeye başlayan
Metro, 2010 itibarıyla bu kategorilere ayakkabı,
okul çantası, defter, sözlük, kalem, boya, oyun
hamurunu da dahil ederek ürün sayısını 1.000’e
çıkardı. Her yıl bu ürünleri 10 parametre ile
analiz eden Metro’nun 2008 yılından bu yana
sağlık ve güvenlik testinden geçirdiği ürün sayısı
10.000’e ulaştı.
“Sektörün kalite çıtasını yükseltmekten gurur
duyuyoruz”

MALl&MOTTO / 44. Sayı / Ekim 2017

Metro Toptancı Market Türkiye Gıda Dışı Satın
Alma Grup Müdürü Suat Ünlü, “Metro olarak
insan sağlığını tüm diğer konuların üzerinde
değerlendiriyor, çalışmalarımızla tüm sektörün
kalite çıtasını yükseltmekten gurur duyuyoruz.
Piyasada sağlığa zararlı olan ürünlerde her
geçen gün yaşanan düşüşte önemli bir rolümüz
olduğunu gözlemliyor, tedarik zincirinin her
halkasında bu bilincin oluştuğunu görüyoruz.
Ailelere, okul çağındaki çocuklarının ihtiyaçları
için Metro güvencesi ve kalitesini sunmaya
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Metro uygulaması yasal düzenlemeye zemin
oluşturdu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bazı Tüketici
Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine
Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin
Tebliğ yayınlamıştı. Bu yasal düzenlemeyle
insan sağlığına büyük oranda zarar veren fitalat
maddesinin okul çağındaki çocuk ürünlerinde
kullanımına önemli sınırlamalar getirilmişti.
Bu yasal zorunluluktan çok daha önce başlattığı
proje kapsamında içeriğinde zararlı kimyasal
madde tespit edilen çocuk ürünlerine raflarında
yer vermeyen Metro, bu yasal düzenlemenin

çıkmasına zemin hazırlarken uygulamasına da
büyük destek verdi.
Uygunsuzluk oranı ‘0 (sıfır)’a yaklaştı
Metro Toptancı Market, bugün sadece ürünleri
analiz etmekle kalmıyor, tedarikçileri bilfiil
yerlerinde denetleyerek kimyasal kontrol

gerçekleştiriyor. Şirket, her yıl 200’e yakın
tedarikçisini eğiterek önemli bir misyonu yerine
getiriyor. Piyasada sağlığa zararlı olan ürünlerde
her geçen gün yaşanan düşüşte Metro Toptancı
Market’in önemli bir rolü bulunuyor. Yerinde
denetim, düzenli analizler, tedarikçi eğitimleri
ve yasal düzenlemelere önayak olarak %20 olan
uygunsuzluk oranını “0”a yaklaştırdı.
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GAMZE ÖZLÜ: “AVM’LERİN İMDADINA İŞ DÜNYASI YETİŞİYOR”
Dev bütçelerle kurulan ve Türkiye’de sayısı 400’ü bulan Alışveriş Merkezleri’nin önemli bir kısmında doluluk
oranları %50 ile 60 bandını geçemiyor. Zarar etmelerine rağmen sayıları hızla artan AVM’lerin imdadına
ise yüksek kiralar nedeniyle ofisleri boşaltan iş dünyası yetişiyor.
AVM ve ofis projeleri birçok şehirde bir bir
hayata geçiyor. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir
gibi büyükşehirlerde artan bu projelerdeki
doluluk oranları hedeflenen beklentilere
ulaşamıyor. Türkiye genelinde sayısının 400’ü
geçtiği öngörülen AVM’lerin arz fazlası yaratması
doğal olarak doluluk oranlarının da düşmesine
neden oluyor. Gayrimenkul danışmanı Gamze
Özlü, bu düşüşün nedenleri arasında arz
fazlasının yanı sıra perakendecilerin küçülmeye
başlaması, daha spesifik noktalarda mağaza
açmayı istemeleri ve tüketicilerin AVM’lere
olan ilgisinin düşmesinin önemli birer faktör
olduğunu belirtti. Özlü bu nedenle AVM’lerde
bir boşluk oluştuğunu ve bu boşluğu lüks
semtlerdeki ofisler için yüksek kiralar ödeyen
büyük şirketlerin doldurmaya başladığını söyledi.
Her 10 kurumsal şirketten 6’sı AVM’leri tercih
edecek

Merkezini taşımak isteyen şirketlere tavsiyeler
Taşınmak isteyen şirketlerin, bulunduğu
sektör açısından konuma ve ulaşıma önem
vermesi gerektiğini ifade eden Gamze Özlü, şu
tavsiyelerde bulundu: “ Kira avantajı yakalamak
isteyenler ofis konseptini bir arada sunan
AVM’leri tercih edebilir. Konum olarak ise
Anadolu yakasının daha cazip fiyatlara sahip
olduğunu görüyoruz. Özellikle son zamanlarda
Tuzla- Pendik-Kurtköy bölgesinin mevcut ve yeni
projeleri iş dünyasının dikkatini çekebilir. Bunun
dışında hayata yeni geçecek projelerin sunduğu
fiyat avantajları ve kampanyaları da daha cazip
seçenekler sunabilir.”
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Büyük ve büyümekte olan şirketlerin, metrekaresi
200 Euro’ları bulan lüks semtlerdeki A sınıfı
ofis projelerini yüksek maliyeti gerekçesiyle son
yıllarda terk etmeye başladığını ve kira avantajı
sunan AVM’lere göç ettiğini belirten Gamze
Özlü, bu göçün önümüzdeki yıllarda artacağını
anlattı. Gamze Özlü: “AVM’ler çok büyük
yatırımlarla hayata geçen projeler. Bir AVM’nin
kapanması milyon dolarlık bütçelerin çöpe
gitmesi anlamına geliyor. Çünkü perakendecilere
caddelerin hareketliliği daha cazip geliyor. İş
dünyası ise kiraları döviz kurlarına endexli
ofislerin yüksek maliyeti yüzünden yönetim
merkezini taşıyacak yerler arıyor.Hal böyle
olunca AVM’ler konseptini değiştirmek zorunda
kalıyor ve iş dünyasına da yer açıyor.Önümüzdeki
yıllarda da hem AVM hem de ofis konseptini bir
arada sunan yeni projelerin iş dünyasının tercihi
olacağını ve her 10 kurumsal şirketten 6’sının
AVM’lere yöneleceğini öngörüyoruz.” dedi.
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TOMMY HILFIGER ERKEK GİYİM KOLEKSİYONLARININ
KÜRESEL YENİ MARKA ELÇİSİ CHAINSMOKERS
Dünyaca ünlü Amerikalı The Chainsmokers
grubu Sonbahar 2017 sezonundan itibaren
‘Tommy Hilfiger’ erkek giyim koleksiyonlarının
küresel marka elçisi oldu.
Ünlü pop müzik ikilisi Alex Pall ve Andrew
(Drew) Taggart veya dünya çapında bilinen
isimleriyle The Chainsmokers grubu, 2017
Sonbahar sezonundan itibaren Hilfiger Edition,
Tommy Hilfiger Tailored ve Tommy Hilfiger
spor giyim olmak üzere Tommy Hilfiger erkek
giyim koleksiyonlarının küresel marka elçisi oldu.
Grammy ödüllü ikili, markanın 30 yılı aşkın
erkek giyim mirasına modern ve genç bir ruh
getirecek.
Tommy Hilfiger duyduğu heyecanı şu sözlerle
dile getirdi: “The Chainsmokers, modern pop
kültürün merkezinde yer alıyor ve müzikleri
herkes tarafından çok beğeniliyor. Indie,
pop, dans ve hiphop türlerini sentezleyerek
kendilerine yeni bir müzik yaratmalarını takdir
ediyorum. Alex ve Drew, günümüzün Tommy
Erkeği tanımını mükemmel bir şekilde temsil
ediyor. Yetenekleri, pozitiflikleri, benzersiz
sound’ları ve cool stilleriyle müzik dünyasında
öne çıkıyorlar. Onlarla moda ortamında birlikte
çalışacağımız için çok heyecanlıyız.”
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Tommy Hilfiger Global ve PVH Europe CEO’su
Daniel Grieder ise şu yorumda bulundu:
“Tommy’nin modayla müziği buluşturma
konusunda öncülük eden yaklaşımı, erkek giyim
mirasımızın bir parçası. The Chainsmokers ile
işbirliğimiz, şirketimizin heyecan verici moda
koleksiyonları, özel alışveriş deneyimleri ve
dijital ticaret kolaylıkları ile yeni nesil Tommy
Hilfiger müşterilerini erkek giyim alanımıza
çekmeye odaklı stratejimizin mükemmel bir
yansıması. Erkek giyim kategorimiz, Tommy
Hilfiger markasının potansiyelini dünyanın her
noktasında gerçeğe dönüştürme yolculuğumuzda
önemli odak alanlarımızdan biri olmaya devam
ediyor.”

68

The Chainsmokers, 2012 yılında kurulduğundan
bu yana 10 milyondan fazla single satmanın yanı
sıra hala dünyanın en fazla canlı dinlenen üçüncü
müzik grubu konumunda bulunuyor. İkili,
2017’de Daya ile düyeti “Don’t Let Me Down”
ile En İyi Dans Parçası kategorisinde Grammy
aldı ve Halsey ile düyet yaptıkları “Closer” isimli
single parçalarıyla Billboard Müzik Ödüllerinde
Yılın İşbirliği ödülünü kazandı. Parça, bugüne
dek bir milyar YouTube görüntülemesini aşmayı
başaran ilk lirik video oldu.
The Chainsmokers ise markanın küresel elçisi
olmaları ile ilgili düşünceleri hakkında; “Tommy

Hilfiger gibi biz de her zaman bireyselliği
kutlamanın önemine ve kuralları yıkmak
gerektiğine inanıyoruz. Tommy, modayla müziği
buluşturan işbirliklerine yol açtı. Biz de kendi
sanatsal yaklaşımımızla bu kadar uyumlu olan ve
hayranlarımıza unutulmaz deneyimler yaşatma
tutkumuzu paylaşan bir markayla birlikte
çalışacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.
Kampanyanın çekimleri Lachlan Bailey
tarafından San Francisco’da yapıldı. Özel
video teaser’larında The Chainsmokers’ın özel
mikslenmiş müzikleri kullanılacak. Dünya
çapında 2017 Sonbaharında lanse edilecek
entegre kampanya, tüketiciye yönelik benzersiz
aktiviteler ve markanın özgün pop kültür
yaklaşımını dünyaya getirmeye devam eden
deneysel etkinliklerle desteklenecek. Tommy
Hilfiger erkek giyim kampanyası, küresel marka
elçisi Amerikalı süper model Gigi Hadid’in rol
aldığı kadın giyim kampanyalarıyla birlikte
yayınlanacak.
Tommy Hilfiger 2017 Sonbahar erkek giyim

koleksiyonu, 90’ların stillerini yeni yorumlarla
kutlarken o yılların asi ruhunu yansıtıyor. Tommy
Hilfiger erkek giyim koleksiyonları dünya
çapında Tommy Hilfiger mağazalarında, seçili
toptan iş ortakları aracılığıyla ve online olarak
tommy.com’da satılıyor.
Uzun yıllardır müzik dünyasıyla işbirlikleri yapan
Tommy Hilfiger, kariyeri boyunca ilham aldığı
müzik sayesinde markası ve sektör arasında güçlü
bağlar kurmayı başarıyor. 1990’larda modayı
ünlülerle buluşturan ilk tasarımcılardan biri olan
Hilfiger, Aaliyah, Mark Ronson ve Usher gibi
genç sanatçıları giydirdi; Britney Spears ve Lenny
Kravitz gibi müzisyenlerin turlarına sponsor
oldu. David Bowie ve Beyoncé gibi efsane isimler
reklam kampanyalarında rol aldı. Tommy
Hilfiger, 1999’da Rolling Stones’un o yıllardaki ilk
stadyum turu olan ünlü “No Security” turunun
sponsorluğunu üstlendi. Tommy Hilfiger’ın o
zamandan günümüze işbirliği yaptığı efsanevi
kadın ve erkek müzisyenler arasında Wyclef Jean,
John Legend ve Alicia Keys gibi ünlü isimler yer
alıyor.
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TOMMY HILFIGER SONBAHAR 2017
TOMMYXGIGI KOLEKSİYONU

Tommy Hilfiger Amerikalı süper model ve global
marka yüzü Gigi Hadid ile ortak tasarladığı
Sonbahar 2017 TommyXGigi koleksiyonunu
tanıtıyor. Kadın spor giyimi, ayakkabı, saat,
gözlük ve aksesuarlardan oluşan koleksiyon,
Londra Moda Haftası kapsamında 19 Eylül
2017 günü gerçekleşen “See Now Buy Now”
formatındaki TOMMYNOW defilesinde ilk
kez görücüye çıktı. Sonbahar 2017 ve İlkbahar
2017 sezonlarında büyük başarı elde eden
TommyXGigi ortak koleksiyonlarının ardından
önümüzdeki iki sezon daha Tommy Hilfiger
kadın giyiminin marka elçiliğini sürdürecek
olan Gigi Hadid, İlkbahar 2018 TommyXGigi
koleksiyonunu da Tommy Hilfiger ile birlikte
tasarlayacak .
Tommy Hilfiger bu konuda şu yorumda bulundu:
“Sonbahar 2017 sezonumuzda rock-and-roll stil
ve kural tanımaz bir ruh öne çıkıyor. Gigi ve ben,
bu sezonun muhteşem ve biraz da cüretkar bir
his yaratmasını istedik ve tasarım sürecinden
büyük keyif aldık. Gigi’nin hep bir moda
ikonu olduğuna inandım. Gigi, üçüncü kapsül
koleksiyonda moda ile rock-and-roll arasındaki
sınırları daha flu hale getiriyor.”
Sonbahar 2017 TommyXGigi koleksiyonu,
kural tanımayan bir yaklaşımı feminen bir
yorumla harmanlıyor. Doksanlı yılları ve ikonik
rock-and-roll stilini anımsatan görünümlerde
oversize orantılar ve sportif etkilerle denemeler
yapılıyor. Koleksiyonun özel kumaşları arasında
lüks kadifeler, parlak deriler, denim ve flanel yer
alıyor. Logolarda metalik çivi kullanımı dikkat
çekerken özel Tommy Hilfiger ekoselerinde
markanın imzası lacivert yıldız deseni görülüyor.
Doksanlı yılların en iyi yanlarına farklı, rahat
ve çabasız ‘cool’ yorumlarla ihtişamlı bir rock
dokunuşu katılıyor.
“Tommy ile işbirliği yapmak, benim için tasarım
dünyasına harika bir giriş oldu, bireyselliğimi
ifade edebilmeyi ve çevremdeki her şeyden ilham
almayı öğretti” diyen Gigi Hadid şöyle devam
etti: “Önceki iki kapsül koleksiyonumuzda
olduğu gibi yine kişisel stilime sadık kaldım ve
markanın DNA’sını koleksiyondaki her parçaya
kendi yorumumu kattım.”
Tommy Hilfiger Global ve PVH Europe
CEO’su Daniel Grieder açıklamasında şunları
söyledi: “TommyXGigi ortak koleksiyonları
ve TOMMYNOW “See Now Buy Now”

küresel defile platformumuz, Tommy Hilfiger
kadın giyiminin itici gücü olmaya ve ivme
kazandırmaya devam ediyorlar. Yeni kitlelerle
etkileşim kurmaktan sosyal medyada ve basında
görünürlüğümüzü artırmaya ve satışlarda arka
arkaya iki sezondur çift haneli büyümeye kadar
faaliyetlerimizin her alanında elde ettiğimiz
sonuçlar beklentilerin ötesinde. Markanın
etrafındaki hale etkisi, küresel ölçekte tüm
birimlerimizde olumlu etki yarattı. Bu başarıyı
önümüzdeki sezonlarda ileriye taşımayı
heyecanla bekliyoruz.”
Tommy Hilfiger, ilham veren pop kültür
ikonlarıyla çalışma konusunda uzun bir geçmişe
sahip. David Bowie, Iman, Beyoncé, Naomi
Campbell ve Charlotte Gainsbourg markanın
daha önce birlikte çalıştığı ikonlardan sadece
birkaçı. Markanın defilelerinde podyuma çıkan
modeller de etkileyici bir liste oluşturuyor; Bella
Hadid, Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Taylor
Hill, Georgia May Jagger, Joan Smalls ve Stella
Maxwell bunlardan yalnızca bir kısmı.
Sonbahar 2017 TommyXGigi koleksiyonu, dünya
çapındaki Tommy Hilfiger mağazalarında, ayrıca
seçkin toptan satış ortakları aracılığıyla satışa
sunulacak. Markanın dostları ve takipçileri,
sosyal medyadaki paylaşımlara #TOMMYXGIGI
etiketini kullanarak, @TommyHilfiger ve @
GigiHadid kullanıcılarını belirterek katılabilecek.
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Sonbahar 2017 ‘TommyXGigi’ kapsül koleksiyon,
Tommy Hilfiger’ın uluslararası süper model
ve marka yüzü Gigi Hadid ile ortak tasarladığı
üçüncü koleksiyon olma niteliğini taşıyor.
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Emlak sektörünün “Oscar”ları sahiplerini buldu
Hürriyet Emlak, “Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde emlak sektörünün nabzını tutan başarılı isimleri
ödüllendirdi. İş Bankası, IKEA, D-Smart ve ERA Real Estate Türkiye’nin Platin Sponsor olarak yer aldığı
törende, emlak sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. “Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde,
emlak ofisleri farklı kategorilere göre ödüllendirildi. Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan
Sabancı’nın katılımıyla ve Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen
törene İlker Ayrık’ın sunumu, Bengü’nün şarkıları renk kattı.
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Bu yıl 2. kez düzenlenen “Emlağın En’leri
Ödül Töreni” 21 Eylül Perşembe günü, saat
19.00’da Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’nin lider emlak sitesi Hürriyet Emlak,
emlak sektörünün nabzını tutan başarılı isimleri
bu törende ödüllendirdi. İş Bankası, IKEA,
D-Smart ve ERA Real Estate Türkiye’nin Platin
Sponsor olarak yer aldığı “Emlağın En’leri
Ödül Töreni”nde emlak sektörünün önde gelen
temsilcileri bir araya geldi. Törene, Türkiye’nin
önemli zincir emlak ofislerinin yetkilileri de
katıldı.
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Törende toplam 200 seçkin davetli yer aldı.
Hürriyet Emlak, kokteylden önce sponsor
markalar ile emlakçılara bir saatlik birebir
buluşma imkânı sağladı. Hürriyet Yönetim
Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın
katılımıyla ve Hürriyet Emlak Genel Müdürü
Hakan Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen
ödül törenine İlker Ayrık’ın sunumu, Bengü’nün
şarkıları renk kattı.
“Sektördeki güven sorunu teknolojiyle aşılır”
Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan
Sabancı, törende yaptığı konuşmada, emlak
sektöründeki güven sorununun teknolojiyle
aşılacağını söyledi. Sabancı, “Emlağın Enleri,
Türkiye’de emlak ofisleri için düzenlenen ilk ve

tek ödül töreni. Çok kısa bir süre içinde eminim
ki bu organizasyon hem gelenekselleşecek
hem de sektörün en prestijli ödül töreni hâline
gelecek. Dünyada işlem hacmi açısından satılan
ev adedinde Türkiye, ABD’den sonra ikinci sırada
yer alıyor. TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de
1.3 milyon ev satılıyor. Sektör sadece satış
rakamlarında değil, hizmet ve kalite tarafında
da iddialı olmalı. Emlak ofisleri, alıcı ve satıcı
üçgeninde bir güven sorunu var. Bu sorunu
aşmak için güven, şeffaflık ve kalite çıtasını
sürekli yukarıya çıkarmalıyız. Bu anlamda
Hürriyet Emlak sektörde pek çok ilki başardı.
Yakın gelecekte de teknolojik imkânlarımızı
daha da verimli kullanarak sektörde müşteri
deneyimini zirveye taşıyacağımızı şimdiden
söyleyebilirim” dedi.
“Kopyala-yapıştır fikirlerle ayakta durmak
mümkün değil”
Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik de
törende yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki
rekabet ortamından ve Hürriyet Emlak’ın son bir
yıldaki başarısından söz etti. Çelik, “Günümüzde,
bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler,
kısa sürede ve her alanda, büyük değişimler
getirebilen seviyeye ulaştı. Hızla gelişen teknoloji,
elbette ekonomiyi de tepeden tırnağa etkiledi.
Bugün, hem kurumların hem de ülkelerin

konumlarını ve geleceğini, yüksek teknoloji
yatırımları üzerinden yorumluyoruz. Bu
rekabet ortamında, kopyala-yapıştır fikirlerle
isimizi ayakta tutmak ve büyütmek de mümkün
değil. Biz de Hürriyet Emlak olarak, emlak
dikeyindeki 11 yıllık deneyimimiz ve odağımız
ile büyüyen Türkiye ekonomisinin lokomotifi
olan bu sektörü sahiplenerek, bu sektörün en
önemli oyuncularından biri olan siz sevgili
emlakçıları daha ileriye taşımayı misyonumuz
edindik. Bundan sonra da sektörün gelişmesi
adına gereken her türlü yatırımı, iş birliklerini
ve aksiyonları gerçekleştirmeye devam edeceğiz”
dedi.
14 kategoriden 26 ödül takdim edildi
“Emlağın En’leri Ödül Töreni”nde, emlak
ofislerine 14 farklı kategoriden toplam 26 ödül
takdim edildi. Her bir kategoride, İstanbul,
Ankara, İzmir ve Anadolu Bölgesi olmak üzere
2 farklı emlak ofisine ödül verildi. En İyi Emlak
Ofisi Ödülünü Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi
Vuslat Doğan Sabancı, En Dijital Emlak Ofisi
Ödülünü Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı
Çağlar Göğüş, En Popüler Emlak Ofisi Ödülünü
ise Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik
takdim etti. Diğer ödülleri de Hürriyet Emlak
direktörleri ile törenin Platin Sponsorları takdim
etti.
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En Fotojenik Emlak Ofisi:
İlanlarına en çok foto yüklenen, fotoğraf skoru
en yüksek olan, ilan fotoğrafları en çok gezilen
emlak ofis

En İyi Franchise:
Emlakçı sayısı en çok olan ilk 3 franchise’dan,
ortalama Emlak Puanı en yüksek franchise
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları:
Turyap

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları:
Emlak W - İstanbul

Anadolu Bölge Kazananları: Turyap

En Sanal Emlak Ofisi:
360 Sanal Tur özelliğini kullanarak en fazla ilan
giren emlak ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları:
Reality Masters Academy Gayrimenkul - İstanbul
Anadolu Bölge Kazananları: Smartid
Gayrimenkul - Antalya
En Çok Aranan Emlak Ofisi:
Hürriyet Emlak üzerinden en çok aranma
sayısına sahip emlak ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: İlkin
Gayrimenkul - İzmir
Anadolu Bölge Kazananları: Kurtoğlu Emlak Hatay

İşine En Çok Yatırımı Yapan Emlak Ofisi:
İlanlarını öne çıkarmak için Hürriyet Emlak’ın
yan ürünlerini en çok kullanan emlak ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları:
Coldwell Banker Art - İstanbul
Anadolu Bölge Kazananları: Parsel Emlak
Gayrimenkul Danışmanlık - Kocaeli
En Popüler Emlak Ofisi:
Toplam ilanları baz alındığında en fazla
görüntülenen ve en fazla mesaj alan emlak ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: Arya
Prestij Gayrimenkul - Ankara
Anadolu Bölge Kazananları: Petra Emlak Tekirdağ

En Çok İlana Sahip Emlak Ofisi:
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: ABN
Gayrimenkul - İstanbul

En Dijital Emlak Ofisi:
İlan puanlarının ortalaması en yüksek emlak ofisi

Anadolu Bölge Kazananları: Remax Ferah
Gayrimenkul Danışmanlık - Bursa

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: Dilek
Emlak - İstanbul

En İyi Çıkış Yapan Emlak Ofisi:
Son bir yıl içinde üye olan, bu süre içerisinde
emlak puanı ve ilan görüntülenmesi en yüksek
emlak ofisi

Anadolu Bölge Kazananları: KKT Gayrimenkul
- Kocaeli

İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: Plus
Gayrimenkul - İstanbul
Anadolu Bölge Kazananları: Plato Emlak Antalya

En İyi Emlak Ofisi:
Hürriyet Emlak puanı en yüksek olan emlak ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: Duru
Emlak Gayrimenkul Danışmanlık - İstanbul
Anadolu Bölge Kazananları: Emir Emlak - Tokat

En İyi Franchise Ofisi:
Ödül alan en iyi franchise altında yer alan, en
yüksek Emlak Puanı’na sahip emlak ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları:
Turyap Bebek Temsilciliği - İstanbul
Anadolu Bölge Kazananları: Turyap Antalya
Temsilciliği - Antalya
En İnteraktif Emlak Ofisi:
Gönderilen mesajlara en fazla cevap veren emlak
ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: Era
Başarı Gayrımenkul Danışmanlık - Ankara
Anadolu Bölge Kazananları: Safir Gayrimenkul
- Balıkesir
En Favori Emlak Ofisi:
İlanları en fazla favoriye eklenen emlak ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: Doğa
Gayrimenkul - İstanbul
Anadolu Bölge Kazananları: Bodrum Can Emlak
- Muğla
En Aktif Emlak Ofisi:
Hürriyet Emlak kurumsal sitesine en fazla giriş
yapan emlak ofisi
İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Kazananları: Gökçe
Emlak - İstanbul
Anadolu Bölge Kazananları: Maviada Emlak Balıkesir
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Anadolu Bölge Kazananları: Avrasya
Gayrimenkul - Adana
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AQUAZZURA 2017 PRE-FALL KOLEKSİYONU’NDA
OSMANLI ETKİSİ
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Dünyaca ünlü ayakkabı markası
AQUAZZURA’nın 2017 Pre-Fall
Koleksiyonu, Türk Ikat ve Suzani
kumaşlarının yanı sıra Osmanlı
dokumasından da esinlenerek,
Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan
efsanevi ipek yolculuğunun izlerini
taşıyor.
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Mücevher ve inci detaylarıyla göz
alan AQUAZZURA 2017 Pre-Fall
Koleksiyonu, ağırlıklı olarak ipek
ve kadife dokulu tasarımlardan
oluşuyor. Kırmızı, pudra ve yeşil
tonlarının kullanıldığı koleksiyonda
her biri Aquazzura’nın kurucusu ve
baş tasarımcısı Edguardo Osorio’nun
özgün tasarımı olan ayakkabılar, şık
püskül ayrıntıları ve benzersiz nakış
işlemeleri ile dikkat çekiyor.
AQUAZZURA 2017 Pre-Fall
Koleksiyonu, BEYMEN'lerde ayakkabı
ve stil tutkunları ile buluşuyor.
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Trıo Mobil teknolojisi okul servislerini
"en güvenli" alanlara çeviriyor!
Okullar, çocukların “Keşke yaz tatili bitmese”
söylemleri, ailelerin okul alışverişi telaşında
oldukları minik, tatlı heyecanlarla açılıyor. Ama
milyonlarca çocuk eskiden olduğu gibi evinden
en fazla bir sokak ötede bulunan okullara değil,
kaliteli eğitim arayışında daha uzağa servis
kullanarak gitmek zorunda.
Ama son iki yıldır yaşanan servis kazaları,
unutma, dikkatten kaçma gibi sebeplerle aileler
servis konusuna hayli temkinli yaklaşıyor. Bu
haklı gerekçe uzun zamandır tüm teknolojik
altyapısını “Araç takip sistemleri” üzerine kuran
Trio Mobil’in çözüm odağında.
“Tüm sensörlere kart okutmadan araç
kapanmayacak”
“Okul servislerindeki ve trafikteki güvenlik
sorunları teknoloji sayesinde son buluyor”
diyen Trio Mobil’in geliştirdiği sistemle okul
servislerinde çocukların unutulmasının önüne
geçiliyor. Şöyle ki;
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“Sistem, okul servisinin içinde belli noktalara
yerleştirilen sensörlerle çalışıyor. Servis şoförü
tüm öğrenciler indikten sonra, aracın içine
yerleştirilen bu dijital kontrol noktalarına
kartını okutuyor. Dolayısıyla servis aracının
içini tamamıyla kontrol etmek zorunda kalıyor.
Ancak kontrolü bitirdikten sonra kontağı kapatıp,
aracı terk edebiliyor. Eğer sensörlerin tümüne
kartı okutmazsa, sistem otomatik olarak hem
okula hem de servis şirketinin merkezine alarm
gönderiyor ve anında servis şoförü ile iletişime
geçilmesini sağlıyor.”
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Okul servislerinin içindeki kamera sistemlerinin
bir olayın nasıl meydana geldiğini anlamak
konusunda etkili olduğunu söyleyen Trio Mobil
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı “Şimdiye
kadar uygulanan 24 saat kamera ile canlı izleme
teknolojisinin yüzde yüz fayda sağlamadığı
anlaşıldı. Bu görüntüler ancak geriye dönük
izlemede etkili, maalesef olayı önlemede etkili
değil” dedi.
Anında alarm veren teknoloji
Trio Mobil, geliştirdiği araç takip sistemleri
ile aracın sadece nerede olduğunu değil aynı
zamanda hızını, rotasını, kontak ve günlük
kilometre bilgisini anlık ve geriye dönük
raporlayarak kontrol edilmesi sağlıyor.
Tanımlanan uyarılar SMS veya e-posta yoluyla
ilgili kişilere iletiyor. Araçların yakıt ve yağ
bilgilerinin de anında izlenebildiğini belirten
Ataklı, trafikteki güvenlik sorunlarının teknolojik
çözümlerle bitirilebileceğini açıklıyor.

Nevzat Ataklı
Trio Mobil Yönetim Kurulu Başkanı
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ANADOLU YAKASI’NIN EN GÖRKEMLİ 5M MİGROS’U
MEYDAN İSTANBUL AVM’DE AÇILDI
Tüketicinin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını,
dünya standartlarında karşılayan 5M Migros
mağazası, Meydan İstanbul AVM’de açıldı.
5M Migros’un yeni ürünlerle zenginleştirilmiş
oyuncak reyonu, ilk defa uygulanan segmente
edilmiş ve görsel tasarımı yenilenmiş AnneBebek kategorisi, müşteri deneyiminin ön
plana çıkarıldığı elektronik kategorisi ve ilk
kez uygulanan elektronik teşhir stantlarıyla
ayrıcalıklı hizmet verecek. Ayrıca, atıştırmalık
kategorisinde Migros’a özel reyon tasarımı
uygulanan mağazada 30.000 üzerinde ürün çeşidi
müşterilerin beğenisine sunulacak.
Türk perakende sektörünün öncü markası
Migros bünyesindeki yeni 5M Migros mağazası,
Türkiye’nin en büyük açık alışveriş merkezi olan
Meydan İstanbul AVM’de açıldı. Meydan İstanbul
5M Migros genişletilen ürün ve marka çeşidinin
yanı sıra ilk kez uygulanan elektronik teşhir
stantları ile dikkat çekiyor.
30.000 üzeri ürün çeşidiyle hizmet verecek
olan Meydan İstanbul 5M Migros’ta, özel
kategori dünyaları oluşturuldu. Migros’un
benzersiz ve üstün taze dünyasına ilave olarak
farklı tasarımıyla dikkat çeken anne - bebek
kategorisi ilk defa müşterilerin beğenisine
sunuldu. Mağazanın kişisel bakım bölümünde
ise müşterilerden gelen yorumlar doğrultusunda
kozmetik alanı daha geniş ve renkli kuruldu.
Özel tasarımlarla atıştırmalık reyonu geliştirilen
5M Migros’un içerisinde aynı zamanda keyifli
bir alışveriş molası sunan 5M Migros Cafe
alanı bulunuyor. Yemek seçeneklerine ek olarak
müşterilerin yanı başında, geleneksel yöntemlerle
hazırlanıp pişirilen gözleme standı sunum
alanında bir ilke imza atıyor.

Günümüz teknolojisi ile doğanın bütünleştiği
eşsiz ve çevre dostu mimarisi ile Türkiye’nin en
önemli alışveriş merkezlerinden olan “Meydan
İstanbul’’ yılda yaklaşık 32.000.000 ziyaretçisi
ile dünyanın önde gelen perakende markalarını
barındırmaktadır. Meydan İstanbul ulusal ve
uluslararası 170’i aşkın marka, nezih yemeiçme alanları ile, 2.500 koltuk kapasiteli en son
teknoloji sinema salonları ve yıllık 12.000.000
araç girişli kapalı/açık otoparkları ve vale noktası
ile müşterilerine hizmet vermektedir.
Meydan İstanbul AVM hakkında ayrıntılı bilgi
ve görsel temini için Meydan İstanbul AVM
Pazarlama Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ömer Özgür Tort
Migros Ticaret A.Ş.
Genel Müdür

Hurşit Zorlu
Anadolu Grubu
İcra Başkanı

İlhan Gülay
Gülaylar Group
Yönetim Kurulu
Üyesi ve Ceo’su

Kazım Çizmeci
Meydan İstanbul AVM
ve City’s AVM Yönetim
Kurulu Üyesi
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15 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşen açılış
törenine, Anadolu Grubu, Migros Ticaret A.Ş.
ve Meydan İstanbul Yönetim kadrosu üst düzey
yöneticileri katıldı.
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BU YAZ TÜRKLERİN TERCİHİ İÇ TURİZM OLDU
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Sonbahar geldi, koca bir
yazı geride bıraktık! Peki,
onlarca anı ve fotoğraflarla
geride kalan yaz aylarında
en çok nereleri ziyaret ettik.
Seyahat sitesi momondo.com.
tr Türklerin geçtiğimiz yıldan
bu yıla değişen destinasyon
tercihlerini araştırdı.
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Türk turisti ağırladı. Yaz tatili dışında Türklerin
balayı için de en çok tercih ettiği ülkelerden biri
olan Asya’nın incisi, 2016’dan bu yana %4 artış
göstererek en çok tercih edilen üçüncü ülke
YURT DIŞI ROTALARDA FAVORİ UKRAYNA oldu. En çok tercih ettiğimiz şehir ise geçtiğimiz
yıl olduğu gibi bu yıl da Bangkok. Popülaritesi
her geçen yıl giderek artan şehrin Türk ziyaretçi
Yaz boyu diğer ülkelere yapılan rezervasyonları
sayısı bu yıl %7 oranında arttı. Ülkenin en
incelediğimizde ise Türklerin bu yaz en çok
sevdiğimiz diğer bölgeleri ise sırasıyla Phuket,
gittiği ülkelerin başında Ukrayna yer alıyor.
Verilere göre, Türklerin vizesiz seyahat edebildiği Pattaya, Koh Samui ve Krabi.
Ukrayna, geçtiğimiz yıldan bu yana Türk ziyaretçi
sayısında %16’lık bir artış yaşadı. Ülkenin en çok SICAKLARDAN KAÇANLARIN TERCİHİ
ALMANYA
tercih ettiğimiz şehri ise Kiev. Listenin başında
Bayram fırsatları, son dakika tatilleri, hafta sonu
yer alan diğer şehirler ise sırasıyla Lviv, Odesa,
kaçamakları derken koca bir yaz tatili daha
Kavurucu sıcaklardan bunalıp, bir nebze daha
Kharkiv ve Zaporizhia.
geride kaldı. Peki, bu yıl Türkler en çok hangi
serin rotaları ziyaret etmek isteyen tatilcilerin
destinasyonları ziyaret etti? Geçtiğimiz yıldan
tercihi ise Almanya oldu. Bu yıl Türklerin en çok
UZAK DA OLSA VAZGEÇİLMEYEN
bu yana değişen tercihler neler? Seyahat sitesi
ziyaret ettiği dördüncü ülke konumunda olan
DESTİNASYON: AMERİKA
momondo.com.tr bu sorunun peşine düştü ve yaz
Almanya, en fazla ziyaretçiyi Berlin şehrinde
boyu yapılan seyahat aramalarını değerlendirdi.
Türklerin resmi tatillerin birleşmesiyle neredeyse ağırladı. Türkler tarafından yaz boyu en fazla
Verilere göre bu yılın gözdesi iç turizm. Antalya
aranan diğer şehirler ise Düsseldorf, Frankfurt,
on günü bulan tatillerini değerlendirdikleri bir
ve Bodrum ise yaz boyu en fazla turist ağırlayan
Münih ve Köln.
diğer destinasyon ise Amerika. Uzun uçuşlara
şehirler. Yurt dışı tercihlerimizin başında ise
rağmen en fazla ziyaret ettiğimiz ülkeler arasında
Ukrayna geliyor. Araştırmanın en çok dikkat
Araştırma sonuçlarını değerlendiren momondo
ikinci sırada yer alan Amerika, geçtiğimiz yıl
çeken diğer sonuçları ise şöyle:
Türkiye sözcüsü Serpil Öztürk şöyle dedi:
olduğu gibi bu yılda ziyaretçi sayısını korudu.
“Veriler gösteriyor ki tatil tercihleri seyahat
Türkler arasında yaz boyu deniz, kum, güneş
BU YILIN DA GÖZDESİ ANTALYA
zamanlamasına göre farklılık gösteriyor.
tatilleri favori olsa da Amerika’yı ziyaret eden
Yaza denk gelerek birleşen resmi bayram
Türklerin en çok tercih ettiği şehir New York
Bu yıl iki bayram tatilini de yaz aylarında
oldu. New York’u ise Los Angeles ve Miami takip tatilleri sayesinde bu yaz iç turizmde bir
geçirdik. Hal böyle olunca iç turizm Türkler
artış söz konusu. Türkiye içinde tercih edilen
ediyor. Türkiye’den direk uçuşların bulunduğu
tarafından en çok tercih edilen alternatif oldu.
destinasyonlar arasında ise her ne kadar ilk
San Francisco ve Chicago da Türklerin bu yaz
Yaz aylarının favori şehirlerine gelince ilk sırada
üç sırada Antalya, Bodrum ve İzmir yer alsa
tercih ettiği bölgelerden.
Antalya yer alıyor. Akdeniz’in en sevilen cazibe
da, alternatif rotaları tercih edenlerin oranı
merkezlerinden biri olan şehir, geçen sene
da oldukça yüksek. Diğer yandan, araştırma
ASYA’DAN VAZGEÇMİYORUZ
olduğu gibi bu yıl da en çok ziyaret edilen tatil
sonuçlarına göre Türkler, yedi günden fazla olan
destinasyonu oldu. Antalya’yı ise Bodrum ve
tatillerinde yakın ülkeler yerine uzak rotaları
Son yıllarda yapılan bir çok araştırmada en üst
İzmir takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında
tercih ediyorlar.”
sıralarda yer alan Tayland, bu yıl da binlerce
Dalaman yer alıyor. Sıcaklardan bunalan yerli
turistlerin tercihi ise, yemyeşil doğasıyla bu yıl da
ilk beşe girmeyi başaran Trabzon.
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KARACA HOME’DAN YENİ MAĞAZA MOİ’DE
Ev tekstili sektörünün lider markalarından Karaca Home, Mall Of İstanbul’da açtığı yeni mağaza ile ev
tekstili trendlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Ocak 2012’de hayata geçen ve ev tekstili
sektöründe lider markalar arasında yer almayı
başaran Karaca Home’un Mall Of İstanbul
mağazası, 15. AVM mağazası oldu. Karaca
Home’un ayrıca 1000’e yakın bayii, 50 franchise
mağazası bulunuyor.
Karaca Home, The One Awards 2016’da ‘Ev
Tekstili-Dekorasyonu Sektöründe Yılın En
Başarılı Markası’ seçildi. 2016 International
Home and Housewares Show’da sektörünün
mağazacılık alanında en iyilerinin yarıştığı Global
Inovasyon Ödülleri (GIA) kapsamında 25 firma
arasından Martin M. Pegler Görsel Düzenleme
Mükemmeliyet Ödülü’ne de layık görüldü.
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Birbirinden şık nevresim takımları, yatak örtüleri,
battaniyeler, havlu ve bornoz takımları ve
aksesuarlar gibi geniş ürün gamıyla tüketicisine
ulaşan Karaca Home, yeni mağazasını Mall Of
İstanbul’da açtı. Karaca Home yeni mağazası ile
sezona özel sunduğu indirimlere devam ederken
sonbahar/kış koleksiyonunda yer alan yeni
ürünlerini de müşterilerine sunacak.
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Tekzen Konya Novada Alışveriş merkezi
Mağazası Açıldı
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Türkiye’nin %100 yerli ve en yaygın ev geliştirme
perakendecisi Tekzen, daha iyi hizmet vermek
adına her geçen gün yenilenen mağazaları
ile yatırımlarına devam ediyor. Konya’da 2
mağazası bulunan Tekzen daha önce Kipa’da
bulunan mağazasını Novada AVM’ye taşıdı.
1098 metrekare satış alanı bulunan mağaza 15
Eylül’den itibaren hizmet vermeye başladı.

mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve
tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma
ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan
dünyasına kadar çok geniş yelpazedeki binlerce
çeşit ürünü tüketicilerine aynı çatı altında
sunuyor.

Tekzen’in Novada AVM’deki yeni mağazasının
açılışına özel hazırladığı kampanya ile; Aras 3’lü
2017 yılının ilk yarısında mağaza sayısını 121’e
okul seti 379 TL’den, 4 sandalyeli açılır ahşap
çıkaran Tekzen, yıl sonunda mağaza sayısını 130’a masa 349 TL’den, 80 cm. Rio banyo dolabı 324,90
çıkarmayı hedefliyor. Mağazalarını müşterilerine TL’den, Trend Compackt sistem ise 799 TL’den
satışa sunuluyor.
daha konforlu alışveriş ortamı sunmak için
adres değiştirerek de yenileyen Tekzen, bu
anlamda müşteri memnuniyetini ve taleplerini
TEKZEN, “Her ilde bir TEKZEN” hedefiyle
ön planda tutuyor. Tekzen, Konya Novada AVM
büyümeye, güler yüzlü hizmet anlayışını
içinde açtığı yeni mağazasında müşterilerine
Türkiye’nin her noktasına taşımaya devam ediyor.
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KARAMSARLIK GENETİK Mİ?
Tabii ki karamsarlığımızı tamamıyla
travmalarla bağdaştırmak pek doğru bir
tutum olmamakla birlikte bu ruh haliyle
yaşanan süreç ve belirlenen zaman diliminde
ne kadar bulunulduğu ve bunu hayatımızın
ne kadarına yaymış olduğumuz da oldukça
önemlidir. Örneğin; bir konu üzerinde düşünüp
Burcu Polatdemir
kafa yorduğunuzu farz edelim. Konuyu
NLP Uzmanı
düşündüğünüzde o konu size uzak, karanlık,
belirsiz hislerle sizi olumsuz bir ruh haline
getiriyorsa burada sadece o olaya karşı bir
Sık sık karamsarlığa düştüğünüz oldu mu? Peki karamsarlık, olayı net görememe, durumun
bu ruh haliniz yaşadığımız olaylardan bağımsız gerçekleşmesine olan inançsızlık gibi faktörler
normal bir rutine dönüştüyse ne yapmak
sayılabilir. Bu duruma olan inancın zayıf olması
gerekir?
zihninizde bu durumu net görememenizden,
duruma olan inancınızın yetersizliğindendir
Araştırmalar gösteriyor ki huzursuz olma
dersek yanlış olmaz. Ama durum hayatın
halinin spesifik yaşadığımız olayların yanı
geneline yayılan bir süreçteyse bu durum; aile
sıra aileden gelen genetik mirasla da kalıyor.
büyüklerimizden gelen genetik faktörler ya da
Yani embriyomuz oluşmadan önce anne ve
ruh halini ciddi tehdit eden yaşanmış bir olayı/
babanın genetik haritasından gelen fiziksel
durumu da işaret edebilir.
özellikler nasıl taşınabiliyorsa ruhsal özellikler
de taşınıyor. Hayata bakışın daha olumlu olduğu Peki günlük hayatımızda karamsar ruh halinden
daha pozitif ortamda büyüyen çocuk ve aile, bu
kurtulmak için ne gibi yöntemler uygulanabilir
sayede kendine eğitim ve kaliteli aktiviteler için
gelin biraz bunlardan bahsedelim.Öncelikle
zaman ayırarak olumlu bir ruh haline çevirebilir. kendinizi negatif bir ruh halinde bulduğunuzda
Çocuk yetiştirirken onun olumlu bu durumunu bu durumun farkına varmanız önemlidir.
besleyen davranışlarda bulunan ailenin de rolü
Örneğin; Normal bir ruh haliyle oturduğunuz
oldukça büyüktür.
Travmalara göz attığımızda ise bu huzursuzluk
halini vitrin gibi düşündüğümüzde içimizde
yaşanan durumun anlatılamama ve açığa çıkarma
konusunda bireyin hissettiği yetersizliktir.
Travmatik olay sırasında düşünce süreçlerimiz
dağınık ve düzensiz haldedir ve asıl olaya ait anıyı
fark edemeyiz. Tarif de edemeyiz çoğu zaman.
Burada görüntüler, bedensel algılar, kelimeler
içimizde farklı yerlere dağılır ve bilinçaltımızda
depolanır. Sonra da herhangi bir şeyle hatta
olayın kendisiyle yakından uzaktan alakası
olmadığı halde bir tetikleyici ile aktif hale gelir.
Bu bir defa olduğunda ise artık; adeta geri
sarma tuşuna basılmış gibi günlük yaşantımızda
yeniden canlanmasına neden olur. Bilinçsizce
kendimizi; bazı insanlara, olaylara, geçmişi
yansıtan o eski tanıdık yollara tepkiler verirken
buluruz. Fobik bir durum olarak da gösterebilir
kendini bu durum: Nedenini bilmeden sarı
renkten nefret etmemiz ya da hayatımızda
daha önce kediyle herhangi olumsuz bir durum

bir gün kitabınızı okumaktasınız. O sırada bir
telefon geliyor ve ne zamandır görüşmediğiniz
bir arkadaşınız hattın diğer ucunda. Onunla bir
konu hakkında konuştunuz ve konuşma sonrası
içinizde nedenini bilmediğiniz bir sıkıntı belirdi
ve artık aynı keyifle kitap okuyamıyorsunuz. Bu
duygu size tanıdık geldi mi? Gelin bu duyguya
bir göz atalım: Sadece duruma ve duygularınıza
yoğunlaşın ve içinde bulunduğunuz andan
geriye bikaç dakikaya bir göz atın neler yaptınız,
hangi konu hakkında konuştunuz, ne aklınıza
geldi, ne zaman sıkıntı hissetmeye başladınız,
fark etmeden bir duygu geçişi yaşamış olabilir
misiniz?
Arkadaşınızın bahsettiği durum, yer ya da
davranış zihninizde sizi etkileyen bir durumun
geri çağırma tuşuna basmış olabilir mi? Peki
böyle bir durumda ne yapacağız aslında ipucu
burada. Durum sizi eğer uzun süreli (birkaç
gün ya da bir hafta) negatif bir ruh haline
sokuyorsa bir uzmandan yardım almanız
yerinde olacaktır. Ama nispeten daha anlık bir
duygu geçişi yaşadıysanız tavsiyem: Bu size ne
hissettiriyor? Yoğun bir sıkıntı mı,rahatlama
veren bir hafiflik mi? Burada o duyguya gitmek,
kendimize zihnimize sorular sormak, yüzleşmek
istemediğimiz tarafımızla olan iletişimimiz
hakkında bize oldukça faydalı geribildirimler
veriyor olacaktır. Geçici negatif duygu
yoğunluğu hissettiğinizde “Yaşadığım bu duygu
şu an içinde bulunduğum düşünce sonucu
oluştu,bu duygu geçecek diğer duygularımda
olduğu gibi birazdan kendimi iyi hissettiğim
ruh halimde olacağım.” telkininde bulunarak
yaşadığınız negatif duygu durumu yoğunluğunu
azaltabilirsiniz.
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yaşamadan kedi gördüğümüzde korkudan
sandalye üstüne çıkmamız gibi farklı durumlar
da söz konusu olabilir. Takıntı ve davranışlar
Sigmund Freud’un deyimiyle “yineleme
takıntısı’’ bilinçaltının çözülememiş şeyleri
hatasız yapmak üzere tekrarlama girişimidir.
İstemsizce; olay her tetiklendiğinde durmadan
tekrarlar buluruz kendimizi.
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Dünya Yayıncılığı IFTV’de (Uluslararası İstanbul Film
ve Televizyon Forum&Fuarı) buluşuyor
Türk radyo ve televizyon sektörünün en büyük
sivil toplum kuruluşu ve aynı zamanda 5 kıtadan
üyeleriyle en geniş yayıncılar birliği ABU - Asya
Pasifik Yayıncılar Birliği üyesi olan RATEMRadyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve
CEO Event, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Tanıtım Fonu desteğiyle ulusal
yayıncılık sektörünü uluslararası alana taşımak
üzere “IFTV - Uluslararası İstanbul Film ve
Televizyon Forum ve Fuarı”nı düzenliyor.
Geçtiğimiz üç yıl içinde başarıyla gerçekleşen
organizasyon bugüne kadar 700’ü yurt dışından
75 ülkeden olmak üzere 6.000 ziyaretçi, 200
markaya ve 150 konuşmacıya ev sahipliği
yaptı. 28-30 Eylül 2017’de Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek olan IFTV Uluslararası Film ve Televizyon Forum ve Fuarı,
sektörün en önemli ve en büyük buluşma noktası
olacak.

MALl&MOTTO / 44. Sayı / Ekim 2017

80 Ülkeye 250 Milyon Dolarlık Dizi İhracatı,
2023 Hedefi 1 Milyar Dolar!
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Etkinliğin en dikkat çekici alanları arasında
yer alan, ülkemizin dünya sıralamasında
ikinciliğe yerleştiği dizi ihracatı konusunda
RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy; “ Türkiye kendi
dizilerini, programlarını ve formatlarını yılda
yaklaşık 80 ülkeye ihraç ederek 250 milyon
dolar gelir elde eder duruma geldi. Son yıllarda
Türkiye bu sektörde ciddi bir büyüme elde etti.
Ülkemizde üretilen dizi ve program içerikleri
Kanada’dan Peru’ya, Arjantin’den Çin’e kadar
çok geniş bir coğrafyadan ilgi görmeye başladı.
2023 yılında dizi ihracatında hedefimiz 1 Milyar
dolar” şeklinde görüş bildiren Gürsoy, IFTV
ile ilgili olarak da, “İçerik ve teknik kalitesi ile
dünyada rekabet edebilir noktaya ulaşan Türk
televizyon yapımlarının ülkemiz ekonomisi
ve turizmine katkısının artırılması, kültürel
etkileşim ve iletişimin öneminin vurgulanması
amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Forum & Fuar Bir Arada…
Dünyada medya, iletişim ve yayıncılık sektörüne
yön veren liderlerin İstanbul’da buluşacağı,
ulusal ve uluslararası profesyonellerin, kamu
temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bir
araya geleceği etkinlikte sektörün geleceğine yön
verilecek. Önemi her geçen gün artan yayıncılık
pazarının yakından izlenmesine olanak tanıyan,
küresel ve bölgesel gelişmelere erişim sağlayan,
ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları,
sektörel birlik ve dernekler tarafından da
desteklenen, bölgenin en önemli organizasyonu

olan IFTV, Forum ve Fuar özellikleriyle dikkat
çekiyor.

Türkiye’den ve Dünyadan Önemli İsimler
IFTV’de…

Yayıncılık sektöründeki iletişim ve iş birliği
kanallarını geliştirmeyi, küresel trendler ve
sektörde beklenen gelişmeler konusunda
yol göstermeyi amaçlayan IFTV’nin Forum
bölümünde, yayıncılık ve içerik dünyasına
ilişkin uluslararası anlamda öne çıkan gündemin
paylaşılması, ortak geleceğe ilişkin fikirlerin
ortaya konulması hedeflenmektedir. Her yıl
gelişmelere paralel olarak belirlenen ana tema
doğrultusunda gerçekleştirilecek olan forum
programına, ulusal ve uluslararası düşünce
önderleri ile birlikte birçok önemli konuşmacı
katılacak.

Tüm dünya yayıncılığının buluşacağı IFTV
özel konukları ve konuşmacılarıyla da
dikkat çekecek. Salma Hayek, Penelope
Cruz, James Franco, Micheal Pena gibi
dünyaca ünlü isimlerin oyuncu koçu olan
Michelle Danner IFTV’de özel bir atölye
çalışması düzenleyecek. Martin Cuff (İçerik
ve Pazarlama Geliştirme Danışmanı), Matt
Green (Dünya Reklamverenler Federasyonu
Medya ve Dijital Direktörü), Stan Baaijens
(DVB İcra Kurulu Üyesi), Ian Grace (Virgin
Radio International Başkanı), Nabiha Ben
SALEH (ASBU–Arap Ülkeleri Yayıncıları
Birliği TV Direktörü), Renata Uhlarikaova
(Kantar Media Uluslararası İş Geliştirme
Direktörü), Gunnar Garfors (Uluslararası
DMB Geliştirme Grup Başkanı) gibi sektörün
önde gelen isimleri ve diğer sürpriz isimler
IFTV’de konuşmacı olarak yer alacak.

Sektörün kalbinin atacağı fuara ise yayıncılık
sektöründeki teknoloji firmaları, TV kanalları,
yeni teknolojiler ve medya firmaları, film yapım
tedarikçileri, film ve dizi yapım şirketleri, film ve
dizi ihracat şirketleri katılacak.
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SUNA DUMANKAYA’DAN GÜZELLİK SIRLARI
DİRSEKLERDE KALINLAŞMA VE RENK BOZUKLUĞU İÇİN
Malzemeler
1 limon suyu
10 sap taze nane
1 çay kaşığı limon yağı
1 tatlı kaşığı beyaz kil
Hazırlanışı ve Kullanılışı

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

CİLTTE RENK BOZUKLUĞUNU
GİDERMEK İÇİN

Naneyi iyice ezin. Dirseklerinizi
limonla ovun. Limon suyu,
limon yağı, kil ve naneyi
karıştırın. Dirseklerinizi
ovarak hazırladığınız
karışımı sürün. 15 dakika
bekletip yıkayın. Haftada
1 uygulayabilirsiniz.

Malzemeler
2 yumurta akı
1 kase süzme yoğurt
1 çorba kaşığı yulaf unu
1 tatlı kaşığı armut suyu
Hazırlanışı ve Kullanılışı

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN TARİFLER
• 1 kg bal ve 125 gr arı sütünü karıştırın. Kahvaltıdan yarım saat önce bir tatlı kaşığı her
gün düzenli olarak tüketin. Hipoglisemi ve şeker hastalığı olanlar tok karnına yemeli. Tahta
kaşık kullanın.
• 2 kırmızı pancar, 2 yeşil elma, 1 parça taze zencefilin ve 1 havucun suyunu sıkıp içebilirsiniz.
• Bir avuç kereviz yaprağı, 3 salatalık, kabukları soyulmuş limon ve taze zerdeçal blendırdan geçirin,
taze olarak tüketin.
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Yumurta akını çırpın. Yoğurdu ekleyerek
çırpmaya devam edin. Armut suyu ve en son
yulaf ununu ekleyerek karışımı tamamlayın.
Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın.
15 dakika bekletip ılık suyla temizleyin. Bu
maskeyi taze taze hazırlayarak haftada bir
kullanabilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra
uygun bir nemlendiriciyle nemlendirerek
bakımınızı tamamlayın.
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Müzisyenler için yeni bir buluşma mekanı:
doremusic Akmerkez’de
Burada özel tasarlanmış odalarda seçkin enstrümanları deneyimlemenin yanı sıra, usta sanatçıların
workshoplarına ve farklı etkinliklere katılım mümkün olacak. Konservatuar kalitesindeki eğitimi ve
Royal Akademi gibi kurumların yetenek sınavlarına yönelik hazırlık dersleriyle, doremusic Akademi’nin
dördüncü şubesi de Akmerkez’de 500’e yakın öğrenciye hizmet verecek.
Türkiye’de müzik enstrümanları sektörünün
lideri doremusic, Akmerkez’deki müzik ve
eğitim merkezini açtı. Kapalı mekanı ve terasıyla
yaklaşık 1.500 metrekare büyüklüğündeki yeni
mağazada doremusic’in distribütörü olduğu
120’den fazla seçkin enstrüman markasının
ürünleri yer alıyor. Özel olarak tasarlanmış
odalarda bu enstrümanları deneyimlemek
mümkün oluyor.
Usta sanatçılarla workshoplar
doremusic Akmerkez ekibi aynı zamanda, usta
sanatçıların workshopları ve hem mağaza içinde
hem de terasta gerçekleştirilecek etkinliklerle,
mağazaya amatör ve profesyonel müzisyenler
için bir buluşma mekanı kimliği kazandırmayı
hedefliyor.
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Konservatuar kalitesinde eğitim

82

Akmerkez mağazasında yer alan doremusic
Akademi ise, her yaştan müzikseverin,
müzisyenliğe adım atmasına destek olacak.
Piyanodan gitara, nefeslilerden vurmalı çalgılara,
şan ve ensemble eğitiminden, kulak eğitimi ve
ritim atölyesine pek çok farklı programın yer
aldığı akademide, yaklaşık 500 öğrenci eğitim
görmesi planlanıyor. doremusic Akademi’de
ayrıca, Royal Akademi başta olmak üzere
ulusal ve uluslararası müzik okullarının
yetenek sınavlarına hazırlık dersleri veriliyor.
Uluslararası düzeyde bir kariyer edinmeyi
arzulayan müzisyenler, bu derslere katılarak
konservatuvar kalitesindeki eğitim hizmetinden
faydalanabilecekler.
“Bölgedeki en geniş yelpazeye sahip müzik
merkezi”
Açılışa yönelik konuşan doremusic Kurucusu
ve CEO’su Derya Özyürek, “Akmerkez
doremusic’in 29’uncu mağazası ve 8’inci
akademisi olma özelliğini taşıyor. Burada,
bölgenin en geniş yelpazeye sahip müzik ve
eğitim merkezini kurmayı hedefledik. Alanında
uzman satış görevlilerimiz, usta eğitmenlerimiz
ve keyifli etkinliklerimizle, dünyanın önde
gelen markalarını ve 25 yıllık deneyimimizi
müzikseverlere sunmayı sürdüreceğiz” dedi.
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BÜNYEMİZİ KIŞA HAZIRLAYALIM

Fatma Fidan

Selenyum: Deniz ürünleri, böbrek, yürek ve diğer ve kalsiyum kaynaklarına özen göstermek ve
bunların vücutta kullanmasını sağlayabilmek
etler.
için de 15-20 dakika da olsa güneş ışığından
faydalanmak gerekir.
Çinko: Et, süt, balık, yumurta, badem, kabak
çekirdeği.
Somon, ton, uskumru, istiridye gibi yağlı
Magnezyum: Badem, ceviz, fındık, fıstık, muz,
balıklar, süt, peynir, yumurta en zengin
kaynaklarıdır. Bu besinler beslenme içerisinde
kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler.
yer almalıdır. Kalsiyum kaynakları; süt ve süt
ürünleri, peynir, sebzeler ve pekmez olarak
PROBİYOTİK
sıralanabilir.
Bağışıklık sistemini güçlendirmede probiyotik
besinlerin büyük desteği vardır. Günlük besin
B VİTAMİNİ
düzenimize doğal bir probiyotik kaynağı olan
Sonbaharda artan depresyon eğilimini ve stresi
yoğurt ve kefire beslenmemizde özellikle yer
verilmelidir.
kontrol altına almak için özellikle B grubu
vitaminlerden zengin beslenmek gerekir. Tam
D VİTAMİNİ
tahıl ekmekler, kurubaklagiller, yeşil yapraklı
sebzeler, süt ve süt ürünleri iyi kaynaklarıdır.
Sonbaharda güneş ışınlarından yararlanma
süremiz azalıyor. Bu nedenle mutlaka D vitamini Sağlıklı günler.

Havaların soğuması, güneşin yüzünü daha az
gösterip, yerini yağmurlara bırakması, kısalan
günler...
Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte grip,
soğuk algınlığı, bronşit gibi pek çok hastalık
pusuda beklemektedir. Vücudumuzu
sağlam tutmak ve mevsim hastalıklarından
korunmak için bağışıklık sistemini biraz daha
güçlendirmek gerekmektedir. Güçlü bir savunma
mekanizmasının temelinde ise yeterli ve dengeli
beslenme yer almaktadır. Besinler ile alacağımız
vitamin, mineral ve antioksidanlar bu dönemde
en büyük yardımcılarımızdır.

ANTİOKSİDANLAR
Antioksidanlar hücredeki oksitlenmeyi
önleyen maddelerdir. Savunma mekanizmasını
güçlendirirler, vücut direncini arttırırlar. Güçlü
bir bağışıklık sistemi ile hastalıklara yakalanma
riskini azaltırlar.
En Güçlü Antioksidan Kaynakları
A vitamini: Karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler,
havuç, kuru kayısı.
C vitamini: Kuşburnu, maydanoz, yeşil sivri
biber, karalâhana, çilek, limon, portakal, greyfurt.
E vitamini: bitkisel yağlar, soya yağı, badem,
ceviz, ay çiçeği.
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VİTAMİNLER VE MİNERALLER
Dünya Sağlık Örgütü bu dönemde vücut
direncindeki azalmaya dikkat çekerek
antioksidan etkiye sahip oldukları A,C,E
vitaminlerin, selenyum, çinko, magnezyum gibi
minerallerin, omega-3, 9 yağ asitlerinin alımını
arttırmayı önermektedir. Bu öğelerin besinlerden
doğal olarak alınması gerekmektedir.
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MedıaMarkt 3 günde 2 yeni mağaza
açılışıyla liderliğe koşuyor
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Avrupa’nın açık ara 1 numaralı tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarkt,
Ankara MetroMall ve Erzurum MNG AVM’de açılışını gerçekleştirdiği 2 yeni
mağazasıyla toplam satış alanındaki liderliğini daha da ileri taşıyor. %50’ye
varan açılış indirimleriyle tüketicisiyle buluşan MediaMarkt açılışları ile ses
getirmeye devam ediyor.
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MediaMarkt, kesintisiz büyüme ve açık ara
lider tüketici elektroniği perakendecisi olma
hedefiyle yeni mağaza yatırımlarına Ankara
ve Erzurum’daki yeni mağaza açılışları ile
devam ediyor. MediaMarkt, 28 Eylül’de Ankara
MetroMall AVM’de gerçekleşen, 30 Eylül’de ise
Erzurum MNG AVM’de gerçekleşen mağaza
açılışlarına özel %50’ye varan indirimlerle
tüketicilerinin yüzünü güldürdü.

Erzurumlu tüketicilerimizle ilk kez buluşturduk.
Tüketicilerimizi merkeze alan anlayışımızla
onların beklentilerine kulak vererek en
iyi konumlarda mağaza yatırımlarımızı
sürdürüyoruz. Yeni mağazalarımızda
ürün çeşitliliğimiz ve hizmet kalitemiz ile
tüketicilerimizin yüzünü güldüreceğimize
inanıyor, yeni mağazamızın hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.

Yeni nesil alışveriş keyfi 8. kez Ankara’da!

Açılışa özel rakipsiz fiyatlar kuyruk oluşturdu!

Ankara MetroMall AVM’de tüketicilerin yoğun
ilgisiyle açılışı gerçekleştirilen yeni mağaza,
ziyaretçileri açılışa özel kaçırılmayacak fırsatlarla
buluşturdu. Toplam 3050 metrekarelik alanı ve 50
binden fazla ürün çeşidiyle tüketicilere konforlu
bir alışveriş deneyimi yaşatan mağaza, açılışının
ilk gününde Ankaralı tüketicilerin ilgi odağı oldu.

Tüketiciler açılışa özel indirimleri büyük ilgiyle
karşıladı, sabahın erken saatlerinden itibaren
mağaza önünde kuyruk oluşmaya başladı.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal
Gökyıldırım; “MediaMarkt olarak, kesintisiz
büyüme hedefimizle geçtiğimiz hafta Türkiye’deki
51. mağazamızı hizmete sunmuştuk. Bugün ise
Ankara’daki 8. mağazamızı tüketicilerimizle
buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 30 Eylül’de
ise Erzurum MNG’de açılan yeni mağazamız ile

MediaMarkt ilk kez Erzurumlu tüketicileriyle
bir araya geldi
Erzurum’daki ilk mağazasının kapısını 30
Eylül’de ziyaretçilerine açan MediaMarkt,
yaklaşık 1500 metrekarelik alanı ve 19 uzman
personeli ile hizmet veriyor. 50 binden fazla
ürün çeşidiyle teknoloji severlerin yüzünü
güldüren marka, deneyim alanlarıyla da
tüketicilere yeni nesil teknoloji alışveriş
deneyimi sunuyor.

Kahve Molası... / MALl&MOTTO

Ben onun için zaman kaybı, o benim için aşk ayıbı...
Aşkta özgürce uçabilmesi için sedeften kanatlar taktım ona. Ama o, benim verdiğim
kanatlarla benden gitti. Düşünüyorum da… Kanat takmak yerine gitmesin diye bir
ağaç gibi kökleriyle bağlasa mıydım kendime? Ama ne fayda… Gitmeyecek olan
kanadı olsa da kalır. Gidecek olana zincir vursan da kanatlanır.
O şimdi ne mi yapıyor? Benden sakladığı ellerini başkalarına uzatıyor. Benimse ellerim
buz tutarken kalbim cayır cayır yanıyor. Peki sonunda ne mi oldu… Ben onun için
zaman kaybı, o benim için aşk ayıbı.
Hayat bana neleri öğretti biliyor musun? Sen onu insan yerine koyarken o
seni aptal yerine koyuyorsa yapacağın tek şey onu hayatından def etmektir.
Eğer bunu yapamamışsan o haklı demektir. Sizi sevmeyenleri ve size değer
vermeyenleri geçmişte bırakın. Asla geriye dönüp bakmayın. İnanın gelecek
günler daha aydınlıktır. Ve geçmişe takılı kalmak bir geleceği harcamaktır.
Hayat ayakta kazıklanmak değil, yediğin kazıklara rağmen ayakta
kalabilmektir. Gerçek mücadele ise seçtiklerinle aynı yolda yürümekten çok,
seçmediklerinin yolunuza taş koymasına karşı durabilmektir.
Kimi insan aradığı kişinin yanlış kişi olduğunu onu bulur bulmaz anlar. Kimi
insansa bulduğu kişinin doğru kişi olduğunu onu kaybettiğinde anlar. Bu yüzden
bazı insanlar reddettiği için değil, tercih ettiği için yalnızdır. Hayat istediğimiz her
şeyi vermez kolay kolay. Kalbinin kapısını beklediğin kişi için açık tutarsın ama
içerisi beklemediklerinle dolar.

Kahraman
Tazeoğlu
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Bir insanı asıl üzen ellerinin bomboş kalması değil, başka bir
eli tutabilecekken artık tutamamasıdır. Sonradan üzülmek
istemiyorsanız aman dikkat edin. Aklınız dağılmasın. Bugün
yüzünüzü güldüren yarın yüreğinizi ağlatmasın. Aklında olsun…
Eğer hayatına giren kişi sana geçmişini unutturuyorsa, o artık
senin geleceğindir. Ve şunu da unutma! hayatınıza çok
sevdiğiniz biri girdiğinde yola onunla devam etmek uğruna sizi
siz yapan değerleri harcamayın. Çünkü o değerler en çok yola
onsuz devam etmek zorunda kaldığınız zamanlarda size lazım
olacak. Bu yüzden sakın bir başkası için kendinizi terk etmeyin.
Siz en çok onsuzken size lazımsınız.
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Yeni Zelanda’ya Gitmek için 10 Neden
Yer yüzünün etkileyici manzaralarını, dumanı
tüten volkanları, muhteşem sahilleri, fiyortları,
yemyeşil yağmur ormanlarını, buzulları ve
mağaraları ve hatta çölü bir arada görmek mi
istiyorsunuz? Bunun için gideceğiniz yer ‘Yeni
Zelanda’ olmalı…
Güney Büyük Okyanus'da yer alan, son dönemde
artan turizm talebi nedeniyle turistik yerleri
ile ön plana çıkmaya başlayan Yeni Zelanda,
Avustralya'nın 1.500 kilometre kadar güney
doğusunda yer alıyor. Bin yılı aşkın süredir
varlıklarını sürdüren, özgür ruhlu ve savaşçı
Maoriler’in, Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi
anlamına gelen Aotearoa adını verdikleri Yeni
Zelanda, Büyük Okyanus’un en güzel ada
ülkelerinden bir tanesi.
Toplam yüzölçümü Türkiye’nin üçte birine
yakın olan Yeni Zelanda, sahip olduğu
buzulları, şelaleleri, çiçeklerle bezeli yüksek
dağları, yemyeşil tepeleri, uçsuz bucaksız
fiyortları, buzul gölleri, vahşi okyanus sahilleri,
kanyonları ve vahşi ormanları ile görülmeye
değer. Macera arayışında olan gezginlerin
popüler destinasyonları arasında yer alan
Yeni Zelanda’nın en gözde şehirleri olarak da
Auckland ve Christchurch son zamanlarda
fazlasıyla ön plana çıkıyor.
Bu masalsı ülkeyi gezmek için 10 neden;
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1. Muhteşem Denizi: Çoğunlukla dalgalı olan
Yeni Zelanda’nın benzersiz sahil şeridi, vahşi
görüntüsü ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa
güzelliği sunuyor. Curio Bay ve Porpoise Bay’de
akşamları penguenlerin karaya çıkışını izlemek
ise eşsiz anlar vaat ediyor.

86

2. Oamaru kasabası: Viktoryan dönemi
kıyafetlerinden kültürlerine kadar yaşatan kasaba
halkı ile çok ilginç bir nokta. Kasaba, antika
dükkânları, eski tarihi arabaları, sanat galerileri
ve sürekli düzenlenen festivalleri ile yıl boyunca
pek çok misafir ağırlıyor. Ayrıca, geceleri
kasabada dolaşırken yavru penguenlerin etrafta
dolaştığını görmek ise paha biçilemez.
3. Coromandel Ormanları: Bir diğer cazibe
merkezi Coromandel Ormanları ise doğal
olarak oluşmuş yürüyüş patikalarıyla ünlü.
Ayrıca, içerisinde yüzülebilir şelale ve gölleri de
barındıran gizemli orman yolları haricinde nefes
kesici manzarasıyla ünlü Coromandel Plajları da;
denizin ve güneşin tadını çıkarmak, su kayağı,
dalgıçlık ve sörf gibi spor aktiviteleri yapmak
için birebir. Ayrıca, adanın kuzeyinde yer alan
Hanmer bölgesindeki kaplıcalar, dinlenmek ve
rahatlamak için tercih edilirken, Kaikoura’daki
balina turları da tehlike ve adrenalin severlerin
vazgeçilmezi.

4. Kutup Merkezi: ‘Christchurch’te bulunan
1950’den beri Amerikalıların Antarktika’da
yazın yürüttüğü çalışmaların sergilendiği bir
müze olan ‘Kutup Merkezi’, mutlaka gezilmesi
gereken yerlerden biri. Antarktika’nın soğuğu
ve rüzgârının hissedilebildiği müzede o bölgeye
ait kıyafetleri giyip kutupları deneyimlemek çok
etkileyici kabul ediliyor.
5. Çöl Safarisi: Jiplerle yapılan çöl safarisinin
daha zorlu şartlarda gerçekleşen versiyonu
pek çok adrenalin severin katılmak istediği
aktivitelerden. Ayrıca, gondola denilen teleferikle
dağın tepesine kurulmuş restoranda, manzaranın
tadını çıkararak yemek yemek de paha biçilemez.
6. Karavan Turu: Yeni Zelanda’yı yaşamanın
en güzel yollarından biri de karavan gezisi…
Ülkenin her yerinden kiralayabileceğiniz
“campervan” isimli, konaklamanın mümkün
olduğu karavanlar ile manzaralı yol boyunca Yeni
Zelanda’nın keşfedilmemiş noktalarını görmek
mümkün. Güney adasının orta bölgesinde yer
alan Lake Tekapo ve etrafındaki buzul gölleri,
ayrıca Queenstown ve fiyort bölgesi Milford
Sound, doğa güzellikleri, bitki örtüsü, dağları,
turkuaz renginde buzul gölleri ve sükûneti ile
görülmeye değer.
7. Ekstrem Sporları: Macera seven turistlerin
vazgeçilmez noktalarından biri olan Yeni
Zelanda, birbirinden farklı ekstrem sporu ile
meraklılarına heyecanı fazlasıyla sunuyor. Ayrıca,
her şehirde bulunan donanımlı tur ofislerine
başvurmayı unutmayın. Bu ofislerden her türlü
bilgiyi edinebilir aynı zamanda gezi ve ekstrem
sporları için kolayca rezervasyon yapabilirsiniz.
Yeni Zelanda’da yapılabilecek ekstrem sporları;
Jetbot Kullanmak, Rafting, Bungy-jumping,
Sky Walk, Canyoning, Parapent, Zorbing ve Jet
Boating…
8. Hobbit Köyü: Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit
hayranları, Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki, 6
bin nüfuslu Matamata kasabasını kesinlikle
görmeli. Hobbiton diye geçen plato, Hobbit
evleri, filmdeki unutulmaz sahnelerin geçtiği
mekanlar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu şirin evlere ek olarak, meşhur "Green Dragon
Pub" (Yeşil Ejderha Hanı), "Su Değirmeni, "Çift
Kemerli Köprü" ve "Party Tree" de köyde bulunan
güzellikler arasındadır.
9. Fiordland National Park: Büyük buzulların
erimesiyle ortayan çıkan Fiordland Milli
Parkı, turistleri hayran bırakan bir manzaraya
sahiptir. Güney Ada'nın güney kısmında yer
alan bu parktaki en ünlü fiyort, Milford Sound
olarak bilinmektedir. Rahat bir şekilde ulaşım
sağlanabilen bu fiyorda, The Milford Road
ismindeki yol ile gidilmektedir. Bu yol dahi, başlı
başına görülmesi gereken bir güzelliğe sahiptir.
Doubtful Sound fiyordu ve Dusky Sound fiyordu
da görülmesi gereken diğer fiyortlardır.
10. Rotorua: Yeni Zelanda yerlileri olan Maoriler
için spritüal merkezlerinden biri olarak kabul
edilen, volkanik aktiviteler ile oluşmuş bölge,
Rotorua, kaplıcaları, çamur havuzları, gayzerleri
ile ünlü bir yer.
Nasıl gidilir?
Türkiye’den Yeni Zelanda’ya ulaşım, Emirates ile
Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Emirates ile
Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş dönüş
1.256 Dolar’dan, Business Class biletler ise 4.310
Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
Yolcular seyahatlerini Emirates ile Auckland
gidiş, Christchurch dönüş olarak planlayıp;
havayolunun Avustralya’daki destinasyonlarından
(Melbourne, Sidney, Perth, Brisbane, Adelaide)
Yeni Zelanda’ya, Qantas Havayolları ile anlaşmalı
uçuş programı olan Walkabout Pass ile seyahat
edilebiliyor.
Yolcuların Avustralya ve Yeni Zelanda’daki
seyahat taleplerine göre oluşturulan Walkabout
Pass programı, yolcuların seyahatlerine
başlamadan önce Emirates’ten aldıkları tek
bir bilet ile istedikleri parkurlara ulaşmalarını
sağlıyor.
Yolcular, Emirates’in Avustralya ve Yeni Zelanda
uçuşlarında ödüllü konfora sahip uçağı A380 ile
rahat bir seyahat gerçekleştiriyorlar.

AYŞE TÜTER’DEN

Ayın Menüsü / MALl&MOTTO

Ayın Menüsü

AVŞAR PİLAVI
Malzemeler
• 2,5 su bardağı bulgur
• 2 su bardağı tavuk suyu
• 3 su bardağı su
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 3 yemek kaşığı tereyağ
• 1 bütün tavuk
• 1 tatlı kaşığı karabiber
• 3 adet ev yapımı yufka

Ayşe Tüter

Yapılışı
Tavuğu haşlayın etlerini kemiklerinde ayırıp didikleyin. Tuz ve karabiber serperek tatlandırın.
Tencereye su ve tavuk suyunu koyun kaynayınca bulguru ilave edin yarım çay kaşığı tuz
koyun. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısın kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin.
Yufkaları büyükçe bir servis tabağına parça parça doğrayıp koyun üzerine hazırladığınız pilavı
dökün en son üzerine tavuk etlerini dizin tereyağını küçük bir tavada kızdırın pilavın üzerine
serpin. Üzerine karabiber serperek servis yapın.

MISIR GEVREKLİ KÖFTE
Malzemeler

Yapılışı
Kıyma, soğan, sarımsak ezmesi, ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon
yenibahar, yumurta sarısı ile köfte hamuru yoğurun. Buzdolabında
1 saat bekletin. İstediğiniz şekilde köfteler yapın. Zeytinyağı ile
yumurtayı çırpın. Köfteleri önce yağla yumurtaya sonra mısır
gevreğine bulayın. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180
derece fırında 20 dakika pişirin. Salata ve haşlanmış sebze ile servis
yapın.

ALMAN KEKİ
Malzemeler
• 1 kg süzme yoğurt
• 400 gr toz şeker
• 6 adet yumurta
• 50 gr tereyağ
• 50 gr irmik
• 1 çorba kaşığı un
• 1 vanilya
• 1 kabartma tozu
• 1limon kabuğu rendesi
Yapılışı
Yumurtanın akı ile sarısını ayırın aklarını mikserle kar haline
getirin diğer malzemelerin hepsini de ayrı bir kapta mikserle çırpın.
Yumurta aklarını ilave edin tahta kaşıkla yavaş yavaş karıştırın.
Yağlanmış bir kalıba dökün 180 derece fırında 60 dakika pişirin.
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• 250 gr. Kıyma
• 1 soğan rendesi
• 1 Çay kaşığı sarımsak ezmesi
• 2 dilim bayat ekmek içi (sütle ıslatılmış)
• Tuz
• Karabiber
• Kimyon
• Yenibahar
• 1 yumurta sarısı
• Üzeri için 2 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1 yumurta
• 1 su bardağı mısır gevreği
• Servis için turşu, ketçap, mayonez
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YASEMİN ŞEFİK VE OBEN BUDAK USLA AKDEMİ’DE
WORKSHOPLARA BAŞLIYOR
Farkındalık Stüdyosu tarafından organizasyonu yapılan USLA Akademi‘de gerçekleşen Best Fm canlı
yayınında Yasemin Şefik’in bu haftaki konukları ünlü Eğitmen Şef İbrahim Erdoğmuş, USLA Akademi Satış
Yöneticisi Çağdaş Yavru ve Vj-yazar Oben Budak oldu.
Program konuğu Oben Budak, Yasemin Şefik’in
tüm sorularını samimiyetle yanıtladı. Sonradan
vegan olmasından yaz tatiline ve bayramları
İstanbul’da geçirmesine kadar pek çok soruyu
açıkladı. Yaz tatilinde en çok tercih edilen yerler
Bodrum ve Çeşme’nin çok pahalı olmasından
yakındı. Önce vejeteryan olduğunu ve bu süreçte
evde kendisi yemek hazırlamaya yöneldiğini
belirtti. Zeytinyağlılara ağırlık verdiğini belirten
Budak, yemek yapmanın püf noktalarını
öğrenmeyi çok istediğini anlattı.
Programda hiç reklamı yapılmadan 1 milyon
700 bin tıklanması olan tatile gidemeyenlere çok
uygun olan “Hayat” şarkısı klibinden bahsedip
birlikte dinlediler.
Programa katılan Eğitmen Şef İbrahim Erdoğmuş
ise babasının balık restoranı olduğunu bu sebeple
mesleğe aileden yetişerek, USLA Akademide
eğitimini aldığını anlattı. Beyaz yakalılardan
farklı olarak şeflik mesleğinde üretime eller ile
katılıp yine ellerle kazanmanın çok farklı bir
duygu olduğunu anlattı. Vejeteryanlar sayesinde
et açığını kapatmak için alternatifler üzerine
çalıştıklarına da değindi. Piyasada çok fazla şef
görüyoruz yorumuna sadece aldığımız eğitimlerle
sayımız artıyor dedi.

Yasemin Şefik’in son zamanlarda tepki çeken
evlendirme programları hakkındaki görüşlerini
sorduğu Oben Budak, insanların eğlence
programı olarak izlemesine şaşırdığını belitti.
Şimdiye kadar 3 kitabı bulunan Budak, bambaşka
içerikli 4. kitap müjdesini de verdi.
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Programın diğer konuğu USLA Akademi Satış
Şeflerin genellikle sinirli olduklarını söyleyen
Yöneticisi Çağdaş Yavru oldu. Aşçılıkta ilerlemek
Budak’a, şefliğin çok stresli bir iş olduğunu
için seçilen bölüme göre temel eğitim kursuna
anlatan Şef Erdoğmuş, agresif olmadan bazı
öncelikle katılmak gerektiğini belitti. Örneğin
şeyleri yönetemiyorsunuz açıklamasında
aşçılık için blok halinde 8 aylık bir çalışma
bulundu. Mutfak yönetiminin yüksek
gerektiğini bunun 4 aylık dönemi temel eğitim
koordinasyon gerektirdiğinden bahsetti.
süreci olduğu bu süreçte temel mutfak disiplin
Av yasağının bitmesiyle birlikte bol balık tüketimi kurallarından başlayarak ciddi bir eğitimden
yapılmasını öneren Şef Erdoğmuş sağlıklı
geçtiklerini anlattı. Bu 4 ayın sonunda da 4 aylık
beslenmede balığın tüketmenin önemini de
staj programına katılarak öğrenilen bilgilerin
vurguladı.
pekiştirildiğini anlattı. Bu süreçten sonra yurt
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dışı imkanlarına da değinen Şef Yavru, 8-12 aylık
eğitimler sonunda Amerika da maaşlı staj için
başvuru hakkı da elde edilebiliyor dedi. Kurs
periyotları ve detaylı bilgi için www.usla.com.tr
adresini incelemeye davet etti.
Yasemin Şefik, Oben Budak’a son
zamanlarda magazinde gündeminde olan
aşk dedikodularının izleyicileri kandırdığını
düşündüğünü söylemesi üzerine Budak , ilişki
ve evlilik durumlarının eskisi gibi olmadığını 23
yaşında evlenip, 25 yaşında boşanmalar olduğunu
ve gittikçe değer kaybettiğini söyledi. Budak,
son zamanlardaki düğünlerde damatların açık
mavi takımlar seçmelerini de eleştirirken işin
ciddiyetini kaybettiğini, gelinler pembe gelinlik
giymiyorsa damatlarında daha klasik damatlıklar
seçmesi gerektiğini söyledi.
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Yetişkilerde Dehidrasyon (sıvı kaybı) ve Önlemleri
Sıvı kaybı, tıp dili ile “dehidrasyon” çoğunluğu
su olmak üzere vücut sıvılarının normalden çok
tükenmesi anlamına geliyor. Sıvı kaybı ile vücutta
bulunan su, artık hücrelere hareket edemeyecek
kadar azalıyor. Gün içerisinde çeşitli sebeplerden
ötürü sıvı kaybederiz. Bunlar, idrarla, terle ve
hatta soluk alıp verişimizle vücudumuzdan
atılabilir. Önemli olan “en az” kaybettiğimiz
ölçüde sıvıyı yerine koyabilmektir. Çünkü “sıvı”
kaybı yalnızca suyu değil vücutta bulunan pek
çok madensel tuz ve minerali de kaybetmek
anlamına gelir. Dehidrasyonun, bilinç kaybından
ölüme dek uzanan ciddi bir tehlike skalası vardır.
Baygınlık, cilt döküntüleri, halsizlik, bulantı,
bulanık görme, tansiyon dengesizlikleri ise bu
skalanın en masum parçasında yer alır.
Peki Nedenleri Nedir?
Yüksek ateş, ısı değişimi ve yüksek ısıya sahip
bir ortamda uzun süre bulunmak ve uzun süreli
egzersizler.
İshal
Diyabete bağlı dehidrasyon (vücuttaki insülin
yetersizliğinden ötürü şeker dengesizliği yol açar)
Yetersiz su içmek ve yetersiz sıvı tüketmek
“Susadım dediğinizde su içmek için çok geç
olabilir! O yüzden yanınızda suyunuzu daima
hazır bulundurunuz.”
Su yerine başka sıvılar tüketerek günlük
minimum su ihtiyacının karşılamamak

Sıvı tüketimi için gazlı ya da işlenmiş
meşrubatları tercih ederek su ve diğer mineralce
zengin sıvıları almamak.
BELİRTİLER NELERDİR?
• Sürekli artan susuzluk
• Ağız kuruluğu ve renksiz dil
• Halsizlik
• Başdönmesi
• Döküntü
• Bilinç bulanıklığı
• Bunalmak ve bayılmak
• Terleyememek.
• Ağrılı idrar ya da idrar yokluğu (eğer idrarın
rengi çok koyu ise kişi sıvı kaybı yaşıyor olabilir)
DOKTORA NE ZAMAN BAŞVURULMALI?
• Ateş normalin 2°C üzerinde ise. (38,5-39)
• 2 günden fazla devam eden ishal mevcutsa
• Aşırı ve hızlı bir kilo kaybı söz konusu ise
• İdrara çıkma sıklığı azalmış ise
• Bilinç kaybı baş göstermiş ise
• Ciddi bir halsizlik söz konusu ise
• Göğüs bölgesinde ağrılar başlamış ise
• Bayılma söz konusu ise
• Sürekli bir baş dönmesi başlamış ise
• 12 saatten çok süren baş ağrısı varsa
GEÇ OLMADAN:
• Günde en az 3 lt su tüketiniz.
• Terle yitirdiğiniz mineralleri geri kazanabilmek
için maden suyu içiniz.
• Asitli içecekler, kahve ve çay yerine; bitki

Taylan Kümeli

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

çayları, ayran ve taze meyve sularına yöneliniz.
• İshal gibi durumlarda, tuvalete çıkmaktan
korkarak sıvı tüketimini azaltmayınız
Aksine, şeker oranı yüksek meyvelerden elde
edilmiş meyve suları ve tuzlu ayran içip, su
tüketiminize ara vermeyiniz.
• Katı ve hazır gıdalar yerine, sulu gıdaları
tercih ediniz.
• Sıcak havalarda evinizden ayrılmak
zorundaysanız; pamuklu kumaşlar giyinerek
evinizi terk ediniz ve yanınızdan su şişenizi
ayırmayınız.
• Spor yaptığınızda hemen ardından taze
meyve suları ile kaybettiğiniz suyu yerine
koyunuz.
• Su içmek için susamayı beklemeyiniz.
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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 Bölümü 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’ten 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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Hava kirliliği her 10 yılda bir astım sıklığını %50 arttırıyor
Dünya çapında kronik solunum hastalıklarının başlıca nedeni olan
astım günümüzde 360 milyon kişiyi etkiliyor. Görülme sıklığı her geçen
gün artan astımın en önemli nedenleri arasında ise başta hava kirliliği
geliyor. Astımın her 10 yılda bir görülme sıklığının %50 oranında arttığını
söyleyen Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. William Checkley, “Rakamlar 2017 yılında dünya
çapında 540 milyon kişinin astımdan etkileneceğini gösteriyor” dedi.
1. Sigara içmeyin. İçiyorsanız da bırakmak için
yardım alın.
2. Hava kirliliğinde olmayan yaşam ortamları
seçmeye çalışın.

Doç. Dr. William Checkley
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
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Özellikle sanayide ve trafiğe çıkan araç sayısında
yaşanan artış hava kirliliğinin de artmasına
neden oluyor. Küresel bir sorun olan hava
kirliliği birçok hastalığın da temel sebepleri
arasında yer alıyor. Astımın da hava kirliliğinden
etkilenen hastalıkların başında geldiğini söyleyen
Türkiye’de Anadolu Sağlık Merkezi’nin iş birliği
içerisinde olduğu Johns Hopkins Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. William Checkley, “Astımın görülme sıklığı
her 10 yılda bir %50 artıyor” dedi.
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Küf, polen, evcil hayvanların salgı ve tüyleri,
ev tozu akarları, hava kirliliği ve sigara gibi
alerjenlere maruz kalınması astım sıklığını
arttırdığını anlatan Doç. Dr. William Checkley,
“Zaten astım hastası olan insanlarda bu
alerjenlere maruz kalınması solunum yollarında
iltihaba, solunum yollarının etrafındaki
yumuşak dokuların kalınlaşmasına ve mukus
salgılanmasına neden oluyor” dedi. Özellikle
hırıltı, sık öksürme, hızlı nefes alıp verme,
göğüs sıkışması, boyun ve göğüsün içeri doğru
çekilmesi gibi belirtilerin astım açısından ciddiye
alınması gereken belirtiler olduğunu anlatan
Doç. Dr. William Checkley, “Hayatı tehlikeye
atabilecek ciddi belirtiler ise konuşma zorluğu,
mavi dudak veya tırnaklardır. Bu durumda
mutlaka hastaneye başvurulmalıdır” diye
konuştu.
ASTIMLILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN
7 MADDE
Astımın özellikle gelişmiş toplumlarda daha
hızlı artış gösterdiğini hatırlatan Anadolu Sağlık
Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam
Alahdab, “İyi haber, çocukluk çağı astımlarının
yaklaşık %80’i erişkin çağa gelindiğinde
kendiliğinden ortadan kayboluyor” dedi. Dr.
Alahdab, astım hastalarının asla yapmaması
gerekenleri ise şu şekilde sıraladı;

3. Alerjiniz olduğunu bildiğiniz önlenebilir
alerjenlerden uzak durun.
4. Güçlü kokuları evden uzak tutun. Parfümlü
sabun, şampuan veya losyonlardan kaçının.
Tütsülerden uzak durun.

5. Astımlı kişinin yatak odasında özel
düzenlemeler yapın. Toz tutacak halı, kilimleri
kaldırın. Tüylü koltukları, minderleri ve fazla
yastıkları kaldırın. Yatak takımlarınızı toz
geçirmeyen nevresim takımları ile kaplayın.
Çarşaf ve nevresim takımlarını sık sık, çok sıcak
suda yıkayın ve güneşte kurutun.
6. Evinizdeki havayı temiz ve taze tutmak için
pencereleri sık açın.
7. Astım ilaçlarını kendiniz kesmeyin.

Kilo vermek isteyenler C vitaminini aksatmamalı
Vitaminler, sağlıklı yaşamın devamı için vazgeçilmezdir. Sağlıklı yaşamın sürekliliği için
vitaminlerin öneminin çok büyük olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “A vitamini bağışıklık sistemini korurken, D vitamini
kas gelişimine katkı sağlıyor. E vitamini kalbi korurken, K vitamini kanın pıhtılaşmasını
sağlıyor. C vitamini de kilo kaybına yardımcı olur” diyerek vitaminlerin önemini ve
hangi besinlerde hangi vitaminlerin bulunduğunu anlattı.

Ulaş Özdemir

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Yeterince alınmayan vitaminlerin birçok
sağlık problemine neden olabileceğini belirten
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir,
D vitamininin kemik sağlığı için önemini
belirterek “D vitamini kemik kaybını azaltır,
kas gelişimini sağlar ve bağışıklık sistemini
güçlendirir. Patates D vitamini kaynağıdır
ancak yeterli güneş ışığıyla birlikte tüketilmeli”
dedi.

Göz sağlığını muhafaza etmek için en temel
vitaminin A vitamini olduğuna değinen
Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ulaş Özdemir “Havuç, maydanoz,
dereotu, ısırgan otu, pazı, taze nane, sarı
biber, kayısı ve rokada bulunan A vitamini,
enfeksiyonlara karşı savaşır, bağışıklık sistemini
güçlendirir ve cilt sağlığını korumada önemli
rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendiren
bir diğer vitamin de E vitaminidir. Çam
fıstığı, kayısı, kabak, lahana, marul, domates
ve fasulyede bulunan E vitamini bağışıklığı
güçlendirmesine ek olarak kalp sağlığı için de
önemlidir. E vitamini ayrıca cilt ve deri sağlığını
güçlendirir, hastalıklarda koruyucu tedavi
sağlar ve yaşlanmaya bağlı hafıza problemlerini
giderir” açıklamasında bulundu.
Yaralanma ve kesiklerde kanın pıhtılaşması
için K vitamini gerekli
Brüksel lahanası, kıvırcık marul, ıspanak,
şalgam, pancar, pazı, kale marulu ve
kuşkonmazda K vitamininin bolca
bulunduğuna değinen Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ulaş Özdemir K vitamininin kemik
sağlığı için oldukça önemi olduğuna değindi.

Özdemir, “K vitamini ayrıca yaralanma ve kesik
Kilo vermek için C vitamini şart
gibi durumlarda kanın pıhtılaşmasını sağlar” dedi.
C vitamini ve önemine de değinen Anadolu
Hafıza ve beyin için B vitamini
Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Ulaş Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “C
B vitamininin büyüme ve gelişmeyi sağladığını
vitamini tansiyonu düzenler, enfeksiyon
vurgulayan Özdemir, “Ayrıca hafıza ve beyin
hastalıklarına karşı koruyucudur. Demir
sağlığı için oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini eksikliğine de iyi gelen C vitamini kilo
güçlendirerek kansızlığı engeller. B vitamini
kaybına yardımcı olur ve diş sağlığı için
hayvansal gıdalar, erik, patates, brokoli, bezelye,
önemlidir. Kırmızı biber, maydanoz, şalgam,
kuşkonmaz, muz ve avokadoda bulunur” şeklinde limon, lahana, kivi, çilek, yabanmersini C
konuştu.
vitamini deposu besinlerdir.”
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güçlendiriyor
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ
Birlikte iş yaptığınız insanların gücünden
yaralanabilirsiniz. Enerjinizi onlar için fazla
kullanmayın. Çevrenizde gelişen duygusal
konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla
güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir dönem ve kişisel
çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Koşulların sizden yana oluşu;
bazı engellerin ortadan kalkmasıyla daha bir
açıklık kazanıyor. Birçok fırsat kendiliğinden
oluşacak. Takıntılı bir kişi değilsiniz. Fakat
çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi
etkileyecek haberlerin gündem kazanması
sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın düşük elektriğinden etkilenmemelisiniz.
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Güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var.
Fakat tepkilerinizin ani bir şekilde ortaya
çıkması, birçok sorunu da beraberinde getirebilir. Kariyer evinizdeki Uranüs size coşku
ve atılım ruhu sağlıyor. Uranüs’ün retro durumunda olması size kaçırdığınız fırsatları
yeniden karşınıza çıkaracak. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz. Satürn
karşıt çalışma ve sağlık evinizde ilerliyor ve
son turlarını yapıyor. İlişkiler konusunda hatalarınızın sonuçları karşınıza çıkıyor. Bazı
sonuçların kaçınılmaz olduğunu artık sizde
biliyorsunuz. Birlikte iş yaptığınız kişilerle
son bir kez yüzleşerek affetmeyi öğrenmeye
hazırlanın. Duygusal hatalar yüzünden çok
bağınızın zayıfladığını artık öğrenmiş bulunmaktasınız.

BOĞA
Bulunduğunuz topluluklarda sevimli tavırlarınızla kendinizi sevdiriyorsunuz. Sabırlı
yönlerinizi çoğu kişi takdir etmesine rağmen
bu hafta bardağı taşıran konulara karşı tepki
gösterebilirsiniz. Her zaman sizi anlamaları
mümkün değil ve sizde bazı konulara tepkisiz kalamıyorsunuz. Haklı olduğunuz nedenlerin açıklamasını yapmanız mümkün
olmayabilir. Kendinizle ilgili konularda sessiz
kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı kritikçi
bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki
konularda duygusal tatmin sağlamak için
gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz. Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız
zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.
Unuttuğunuz bazı randevuların size sağlayacağı kazançları hatırlamanızda fayda var.

ASLAN
Çalışkanlığınızı ortaya çıkaracak bir çok iş
sizi bekliyor. Çalışırken paranızı biriktirmeyi
öğrenmelisiniz. Fakat siz çok büyük bir müsriflik altına giriyorsunuz. Uzun süredir satın
almayı düşündüğünüz eşya ve nesneler karşınıza çıkıyor ve satın alma duygunuzu körüklüyor. Temponuz ve sosyal ilişkileriniz oldukça yoğun. Tanışacağınız kişilerde güç ve
cazibe arayacaksınız. Bu dönem entelektüel
ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için
önemli olacak. Ayrıca evinizle ilgili masraflara hazır olmalısınız. Yaşamınızı renklendirecek çalışmalara yöneleceksiniz. Duygularınız
yenilenecek. Sosyal açıdan parlak bir döneme gireceksiniz. Çok iyi paralar kazanmayı
hedefliyorsunuz ve başaracaksınız.

İKİZLER
Ay sonuna doğru daha hızlanan hareketli
günler sizi bekliyor. Aşka bağlı yolculuklar
yapabilirsiniz. Karşı cinse oldukça çekici gelecek ve duygu yoğunluğu yaşayacaksınız.
Bazılarınız gizli aşklara eğilimli olacak. Mars
ve yönetici gezegeniniz yönetici Merkür ve
çalışma gezegeniniz Mars birlikte hareket
ediyor ve aile ve yuva evinizde ilerliyor. Ev
içinde küçük tartışmalarının nedeninin siz
olmadığı farkında olsanız bile bunu çevrenize anlatmakta zorlanabilirsiniz. Ailenizle ortak dost toplantılarında olmanıza rağmen,
sizin farklı düşünce yapınız yüzünden istemediğiniz durumlardan kurtulmak isteyeceksiniz. Bu ay içerisinde aile bireylerinizle
ortak çalışma planları içerisine girebilirsiniz.

BAŞAK
Enerjinizi ve sözlerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bazı zamanlar istemeden de olsa
sözcüklerinize hakim olamıyorsunuz. Bozulan ilişkilerin temelinde çoğunlukla sizin yanlış davranışlarınızın ve nedensiz ağzınızdan
kaçan cümleleriniz olabiliyor. Güneş para
evinizde ilerliyor. Güçlü konumda. Önemli
çalışmaların altına imza atmaya hazırlanın.
Maddi konularda güçleneceksiniz. Çok özel
insanlarla bir araya gelme durumunuz mevcut. İşlerinizin yavaşlaması, aslında işinize
yarayacak ve ihmal ettiğiniz sorunları tekrar ele almanızı sağlayacaktır. Yüksek mevki
arayışı içindeyseniz dikkatli olmalı ve karşınıza çıkan sorunlarla savaşmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. İş hayatınızda aksi
davranışlarda bulunmamaya özen gösterin.

Güçlü planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek
ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok. Bu ay enerjinizi doğru
yolda kullandığınızı göreceksiniz. Kariyerinizi sağlamlaştırmak adına başlatacağınız
çalışmalar olumlu ilerliyor. Duygularınızı
ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Akıllı
davranırsanız kazanan siz olacaksınız. Konuşacağınız ve paylaşımlarınızı aktaracağınız
kişilerin önemli destek verici davranışları sizi
memnun edecektir. Sosyal ilişikleriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken karşılaşacağınız cazip kişiler ilginizi çekecektir.

OĞLAK
Çevrenizdeki birçok insan sizin farklı yönlerinizi keşfettikçe size daha da bağlanacaklar.
Yaptığınız işten eminseniz, size daha fazla
deneyim kazandıracak koşullar yaratacaktır. Uzun zamandır görüşmek istediğiniz
veya destek almak için karşılıklı konuşmaya
ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya geleceksiniz. Görüşme konularını daha önceden
hazırlarsanız zor durumda kalmazsınız. Böylece, arzuladığınız sonuçlara ulaşmanın ilk
adımlarını atmış olacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı
sizi bekliyor. İş konusunda parlak zamanlarınızdasınız bu ayı iyi değerlendirmelisiniz.
Sağlığınız konusunda kemiklerinize dikkat
etmeli ve acele davranışlarla bileklerinizi
zorlamamalısınız.

AKREP
Atılımlarınız ses getirmeye devam ediyor.
Sistemlerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Sakinliğinize alışmış kişilerin farklı yönlerinizle
karşılaşmaları olumlu olduğu kadar tepkide
yaratabilir. Her zaman olduğu gibi kararlı
yönleriniz sizi kurtaracak. Bu ay hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız ve kırılganlığınız doruk yapabilir. Yanlış anlaşılma korkusu
yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma
konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Bu
dönem dinlenmeye ve projelerinizin planlarını yapmaya ihtiyacınız var. Yine gizli
ilişkiler için uygun olmasına rağmen riskler
konusunda uyarıyoruz. Çünkü; kısa sürecek
bu birliktelikler çok fazla mutluluk vermeyecektir.

KOVA
İstekleriniz konusunda ısrarcısınız. Sakin yapınızın altında büyük bir enerji saklı. Ruhsal
anlamada gelişmeye açık bir ay. Öğreneceğiniz her türlü bilgiye sıkıca sarılın. İleri
vadede sizi olumlu dönemlere taşıyacak.
Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını
analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu
tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan
isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade
edebilecek konuşmalar yapacak ve bir çok
dostluk kuracaksınız. Sıra dışı mesleklerden
para kazanma şansınız hep gündemde olacaktır. Önemli olan; sizin ne istediğinizi bilmeniz ve bu konuda çabalamanızdır.

YAY
Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle
enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Sosyal şartlarınız değişecek.
Daha güçlü olmaya başlayacaksınız. Cesur
ve aktif ve risk almaya kendinizi hazır hissetmenize rağmen dikkatli olmanızı tavsiye
ediyoruz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Kişisel
yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze
alarak, ortaya çıkaracaksınız. Biraz sabırlı
olmayı öğrenmelisiniz. Pratik zekanızı akılla
birleştirecek ve kişisel ilişkilerinizi güçlü bir
şekilde etkileyeceksiniz. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri
yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

BALIK
Görüşeceğiniz kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için
çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirerek, istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.
Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir ay.
Risklere karşı tedbirli olmanızı hatırlatıyoruz.
Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Kıskanılacak ve tenkit edileceksiniz.
Gezegeniniz sizi desteklemeye devam ediyor. Üst düzeyde çalışmak istiyorsanız; gerekli fırsatları karşınıza çıkaracak ve işinizle
ilgili uygun ortamları yaratacaktır. Karşınıza
çıktığında, geleceğinizle ilgili sizin lehinize
gelişmelere neden olabilecek kişilerle tanışacaksınız.
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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
Emaar Square Mall AVM
Brandium AVYM
Marmara Park AVM
İstinyePark AVM
Maltepe Park AVM
Palladium AVM
Viaport Asia Outlet
Buyaka AVM
Torium AVM
Capacity 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
Podium Ankara
AVM
ArmoniPark
Outlet
Center
Anatolium
Ankara AVM
Astoria
AVM
Kzlay AVM
Akasya
AVM
ArcadiumÇarş
AVM
Sapphire
Panora
AVYM
Zorlu
Center
365 AVM
Emaar
Square Mall AVM
Tepe Prime
Avenue
CanPark
AVYM
Antares AVYM
ArenaPark
AVYM
Bilkent Center
Vialand
AVM AVM
Palladium AVM
TIWITTER
Torium 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
Podium Ankara AVM
Anatolium Ankara AVM
Kzlay AVM
Arcadium AVM
Panora AVYM
365 AVM
Tepe Prime Avenue
Antares AVYM
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
Point Bornova
Gordion
AVM AVM
ÖzdilekAVM
Bursa AVM
Taurus
MalatyaPark
Acity
Outlet AVM
Deepo Outlet
Arcadium
AVMCenter
Konya
Kent Plaza AVYM
365
AVM
Primemall
Gaziantep
Forum
Ankara
Outlet AVM
Novada Konya
AVM
Anatolium
Ankara
AVM
Podium Ankara AVM
Gimart Outlet

BEĞENİ

394.356
143.003
TAKİP
100.886
68.262
65.945
65.741
64.806
53.340
63.765
33.332
59.732
32.915
48.562
17.485
47.981
16.946
40.132
15.403
36.373
10.815
31.048
9.356
30.695
8.981
29.592
8.298
29.067
8.168
26.474
7.367
21.077
7.166
18.574
6.442
18.567
6.023
16.165
5.948
5.282
4.869

TAKİP

NO

380.420
356.717
252.329
250.946
212.009
209.447
136.151
124.260
115.542
109.957
107.731
105.593
97.391
96.307
95.542
92.381
92.139
87.551
86.273
85.426

DİĞER
INSTAGRAM

394.356
143.003
100.886
65.945
64.806
63.765
59.732
48.562
47.981
40.132
36.373
31.048
30.695
29.592
29.067
26.474
21.077
18.574
18.567
16.165

284.036
221.760
TAKİP
120.796
13.540
117.943
10.898
115.923
8.516
114.160
6.017
111.504
5.242
108.580
4.883
99.300
4.790
97.914
4.599
95.677
3.705
86.032
3.298
84.595
2.929
81.347
2.672
80.817
2.345
77.334
2.339
62.379
1.993
61.910
1.763
58.985
1.585
56.703
1.348
1.272
1.259

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
Podium Ankara AVM
Anatolium Ankara AVM
Kzlay AVM
Arcadium AVM
Panora AVYM
365 AVM
Tepe Prime Avenue
Antares AVYM
Bilkent Center AVM

BEĞENİ
394.356
143.003
100.886
65.945
64.806
63.765
59.732
48.562
47.981
40.132
36.373
31.048
30.695
29.592
29.067
26.474
21.077
18.574
18.567
16.165

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
13.540
10.898
8.516
6.017
5.242
4.883
4.790
4.599
3.705
3.298
2.929
2.672
2.345
2.339
1.993
1.763
1.585
1.348
1.272
1.259

INSTAGRAM
NO

ANKARA

BEĞENİ

15
16
17
18
19
20

Buyaka AVM
Torium AVM
Capacity 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
Point
Bornova
Akasya
AVM AVM
Özdilek
SapphireBursa
ÇarşAVM
MalatyaPark
Zorlu Center AVM
Deepo
Outlet Center
Emaar Square
Mall AVM
Konya
Kent
Plaza AVYM
CanPark
AVYM
Primemall
AVM
ArenaPark Gaziantep
AVYM
Novada
Konya AVM
Vialand AVM
Palladium AVM
Torium 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
İstinyePark
AVM
TerraCity
AVMMall AVM
Emaar Square
Deepo
Outlet Center
City's Nişantaş
AVM
Korupark
AVM
Kanyon AVM
17
Burda AVMİstanbul
Watergarden
Espark
AVMCenter
Kale Outlet
Antalya
CanParkMigros
AVYM AVM
Forum Mersin
İstanbulAVM
AVYM
Forum
Gaziantep
Maltepe
Park AVMAVM
Palladium
Antakya AVM
Trump AVM
Outlet
Center
İzmit
Brandium
AVYM
Zafer
PlazaPark
AVM
Marmara
AVM
Agora
Toriumİzmir
AVMAVM
Forum
AVM
ViaportBornova
Marina AVM
Sanko
Park
AVM AVM
İstanbul
Cevahir
212 İstanbul Power Outlet
Akasya AVM

TAKİP

NO

DİĞER

95.542
92.381
92.139
87.551
86.273
85.426

284.036
221.760
TAKİP
120.796
68.262
117.943
65.741
115.923
53.340
114.160
33.332
111.504
32.915
108.580
17.485
99.300
16.946
97.914
15.403
95.677
10.815
86.032
9.356
84.595
8.981
81.347
8.298
80.817
8.168
77.334
7.367
62.379
7.166
61.910
6.442
58.985
6.023
56.703
5.948
5.282
4.869

11.917
7.496
BEĞENİ
5.689
30.772
5.356
20.057
5.016
19.806
4.775
19.470
4.608
18.450
4.449
17.222
3.789
16.599
3.652
14.421
3.462
12.526
3.092
9.809
2.792
9.675
2.565
9.567
2.440
9.434
2.235
8.770
2.203
8.477
2.141
6.795
2.080
6.466
2.068
6.463
6.342
5.824

BEĞENİ

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Emaar
Square Mall AVM
365 AVM
CanPark
AVYM
Tepe Prime
Avenue
ArenaPark
AVYM
Antares AVYM
Vialand
AVM AVM
Bilkent Center
Palladium AVM
Torium AVM
TIWITTER

7.166
21.077
6.442
18.574
6.023
18.567
5.948
16.165
5.282
4.869

15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Arcadium
AVMCenter
Deepo Outlet
365
AVM
Konya
Kent Plaza AVYM
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
İstinyePark
AVM
Next Level AVM
Emaar
Square
Kentpark AVMMall AVM
City's
Nişantaş
AVM
Nata Vega
Outlet
Kanyon
AVM
Cepa AVM
Watergarden
Armada AVM İstanbul
Kale
Outlet
Center
Panora
AVYM
CanPark
Gordion AVYM
AVM
Forum
Taurus İstanbul
AVM AVYM
Maltepe
Park AVM
Acity Outlet
Trump
AVM
Arcadium
AVM
Brandium
365 AVM AVYM
Marmara
Park Outlet
AVM
Forum Ankara
Torium
AVM
Anatolium
Ankara AVM
Viaport
Podium Marina
Ankara AVM
İstanbul
Cevahir AVM
Gimart Outlet
212 İstanbul Power Outlet
Akasya AVM
INSTAGRAM

TAKİP

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

INSTAGRAM
DİĞER
HighWay Outlet AVM
ANKARA
Sera Kütahya AVM
ANKAmall
AVM
Kayseri Park
AVYM
Nata
Vega Outlet
MalatyaPark
AVM
Acity
Outlet Antalya AVM
ÖzdilekPark
Gordion
AVM
Gebze Center
Antares
AVYM
TerraCity AVM
Kentpark
AVMCenter
Deepo Outlet
Atlantis
AVM
Korupark AVM
Armada
17 BurdaAVM
AVM
Podium
Ankara AVM
Espark AVM
Next
Level
AVMAVM
Antalya
Migros
Gimart
Outlet AVM
Forum Mersin
Panora
AVYM
Forum Gaziantep
AVM
Taurus
AVM
Palladium
Antakya AVM
Cepa
OutletAVM
Center İzmit
Arcadium
Zafer PlazaAVM
AVM
One
Tower
Agora
İzmirAVM
AVM
Forum Ankara
BornovaOutlet
AVM
Tepe
Avenue
SankoPrime
Park AVM
Bilkent Center AVM
Anatolium Ankara AVM

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

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

13.540
BEĞENİ
10.898
30.772
8.516
20.057
6.017
19.806
5.242
19.470
4.883
18.450
4.790
17.222
4.599
16.599
3.705
14.421
3.298
12.526
2.929
9.809
2.672
9.675
2.345
9.567
2.339
9.434
1.993
8.770
1.763
8.477
1.585
6.795
1.348
6.466
1.272
6.463
1.259
6.342
5.824

BEĞENİ
59.647
13.475
13.150
12.443
9.887
8.881
8.660
7.798
7.129
6.844
6.399
5.132
4.999
4.692
4.365
4.181
3.542
3.149
1.746
1.609

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
41 Burda AVM
Antalya Migros 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
MarkAntalya AVM
Gebze Center

1.993
62.379
1.763
61.910
1.585
58.985
1.348
56.703
1.272
1.259

TAKİP
11.917
BEĞENİ
7.496
59.647
5.689
13.475
5.356
13.150
5.016
12.443
4.775
9.887
4.608
8.881
4.449
8.660
3.789
7.798
3.652
7.129
3.462
6.844
3.092
6.399
2.792
5.132
2.565
4.999
2.440
4.692
2.235
4.365
2.203
4.181
2.141
3.542
2.080
3.149
2.068
1.746
1.609

BEĞENİ
42.292
32.865
21.488
17.874
16.494
16.087
15.895
13.662
13.538
11.587
11.358
10.014
9.742
9.263
8.386
7.905
7.719
7.214
7.112
6.922

AVM’LER GÜNÜMÜZÜN AGORALARI
Sevgili Onurr yepyeni albümün “Bir
Kahramanlık Hikayesi ”nin oluşum sürecini
Mall&Motto okuyucularına kısaca anlatabilir
misiniz?
Albüm yaklaşık 8 aylık bir süreç sonunda ortaya
çıktı. Tüm şarkıların aranjelerini Batu Çaldıran
yaptı. Şarkıların hepsi yepyeni şarkılar. Yalnızca
“Aşk Kışlıkları Giy” daha önce İrem Derici
tarafından seslendirilmişti, ben de farklı bir
yorumla okumak istedim. Nasılsa kendi şarkım :)
Albümünüzün çıkış parçası neden “Derviş” ?
Albümü çalışmaya “Derviş”le başladık. Sezen
Aksu’yla ve Alper Narman’la birlikte yazdığımız
bir şarkı. Bir uğuru olduğuna inandığım için,
hem de güzel bir dans şarkısı olduğu için onunla
çıkmayı uygun buldum.
Albümünüzde kaç şarkıyı daha kliplendirmeyi
düşünüyorsunuz?
İçimden geçen, 4 şarkıyı daha kliplendirmek ama
bunu tabi ki süreç gösterecek. Yakın zamanda
“Ağlayamam” isimli şarkıma klip çekerek devam
edeceğiz. Hayırlısı!
Sıradaki projeniz ne olacak?
İnsanlara verdiğim şarkılar çıkmaya devam
edecek. Konserlerim başlıyor, onlara
hazırlanıyorum full konsantre. Belki önümüzdeki
yıl için bir düet fikrimiz var ama ismi sürpriz
olsun. Bende işler, projeler bitmez!
Kendinize örnek aldığınız bir isim var mı?
Sezen Aksu baştan sona, her şeyiyle en büyük
idolüm. Kendisiyle çalışma fırsatım da oldu
şükürler olsun. Allah onu başımızdan eksik
etmesin!
Onurr’un bir günü nasıl geçer?
Sabah önce köpeğim Herkül’le parka çıkar,
oynarız. Sonra spora giderim. Kuvvetli bir
kahvaltı sonrası günlük stüdyo çalışmam, ne
varsa, ona giderim. Bazen Herkül’le gittiğim bile
olur işe. Sonra akşam eve dönüş ve her sıradan
canlı gibi evde tatlı, huzurlu bir akşam sefası.
Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz?
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz AVM
hangisi?
Sanırım evime yakınlığından dolayı Zorlu’ya çok
gidiyorum. Ayrıca Eataly en çok sevdiğim yer
İstanbul’da, ayda en az iki kez yemek yiyoruzdur
herhalde.

ONURR
Kıyafetlerinizde “olmazsa olmaz”ınız nedir?
Renkli spor ayakkabılarım, beyaz t-shirtlerim ve
şapkalarım.
Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Casual, rahat ve şehirli!
Neyi asla giymezsiniz?
Paçaları kısaltılmış kumaş pantolon ve uzun
hırka!
Vazgeçemediğin bir aksesuarınız var mı?
Bilekliklerim ve kolyem.
Kıyafet dolabınızı açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?
Her Türk genci gibi beyaz tabi ki!
Alışveriş yapmayı sever misiniz?Kiminle
alışverişe çıkarsınız?
Aslında hayır. Sanırım alışverişe çıktığımda
kafamda net olarak aradığım bir şey oluyor. Onu
bulurum ve 5 dk. içinde satın alırım. Genelde
alışveriş yarım saati geçtikten sonra başım
dönmeye başlıyor! Yani pek alışveriş insanı
değilim sanırım. Bu yüzden, alışverişlere hep
sevgilimle çıkarım, onun sözünü dinler, ona göre
alırım.
İndirimleri takip ediyor musunuz?
Malesef edemiyorum. İndirim takip etmek
başka bir gündem ve bunun için başka bir bilinç
gerekiyor. O da ben de yok galiba :)
Son olarak sizce AVM’ler ne anlama geliyor?
AVM’ler günümüzün agoralarıdır.

Röportaj:
Burçin Sel

MALl&MOTTO / Haberler

PUMA VE RIHANNA 2018 İLKBAHAR-YAZ
SEZONUNU ATEŞLEMEYE HAZIR

Rihanna son derece cesur FENTY PUMA BY
RIHANNA koleksiyonu ile New York Moda
Haftası’na geri döndü. Göz alıcı Park Armory’de
düzenlenen defilede, pembe kumlardan oluşan
tepecikler ve yerçekimine meydan okuyan
motorkros yarışçıları muhteşem bir atmosfer
oluşturdu. Plaj şıklığını motor sporlarının çekici
tarzıyla birleştiren yeni koleksiyon, dünyanın
dört bir yanından defileyi izlemek için gelen
moda tutkunlarını adeta büyüledi. FENTY
PUMA by RIHANNA koleksiyonu, yalnızca
Rihanna ve PUMA’nın başarabileceği şekilde lüks
tasarımları spor şıklığıyla birleştirerek bir kere
daha moda dünyasında büyük ses getirdi.

MALl&MOTTO / 44. Sayı / Ekim 2017

Rihanna, “Bu koleksiyon iki dünyayı bir araya
getiriyor: motorkros ve sörf. Bu iki konsepti bir
araya getirmek hiç kolay değildi, ama sonunda
mükemmel bir ahenk yakaladılar.” şeklinde
konuştu.
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sezonuna uygun Fransız kumaş kapüşonlu
sweatshirtler, bol kesim desenli sweatshirtler
ve basketbol şortları gibi ürünlerle
mükemmel uyum sağlıyor. Koleksiyonun
farklı parçalarında tekrar eden neon
Rihanna, yine FENTY PUMA by RIHANNA
dokunuşlar, ıslak görünümlü jel baskılar, dalış
DNA’sına sadık kalarak, unisex tasarımlar, bol
kesimler ve son derece çekici şekilde bedeni saran giysilerine özgü fermuarlar ve kauçuk yama
detaylar, sörf ve ekstrem su sporları kültürüne
stilleri bir araya getirdi. Koleksiyonun önceki
gönderme yapıyor.
sezonlardan beri favori parçaları arasında yer
alan bazı klasik tasarımlar, yeni sezona uygun
PUMA’nın motor sporları tarihindeki büyük
materyal ve renklerle yeni bir soluk kazandı.
mirasına saygı duruşu gösteren Rihanna,
Koleksiyona ait klasik eşofman takımı, neon
klasik yarış kıyafetlerini podyumlara layık
bungee kablosu ve tüy kadar hafif kauçuk kaplı
parçalara dönüştürürken, hafif deri, naylon
deri materyal gibi, sörf tarzından ilham alan
ve hava alan ağ doku gibi teknik açıdan
detaylarla yeniden tasarlandı. Artık ikonik
profesyonel materyalleri kullanmayı ihmal
hale gelmiş ipli tayt tasarımı ise yine bungee
etmiyor. Damalı bayrak desenli ve sportif
kabloları, cesur kesimli paneller ve göz alıcı renk
baskılar taşıyan profesyonel yarış kıyafetleri
seçenekleriyle güncellendi. Bisiklet yaka uzun
ve sürücü pantolonları ile, motor sporlarına
kollu t-shirt, kısa kollu t-shirt, ve kapüşonlu bol
ait giyim tarzı “Forever Faster”dan “Forever
kesim sweatshirt gibi parçalar ise, Rihanna’nın
Fashion”a dönüşüyor.
daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış
fotoğraflarını sıra dışı şekillerde yorumlayan
baskı tasarımlarıyla dikkat çekti.

Her zaman şaşırtan ve beklenmedik yenilikler
sunan koleksiyon, bu sezon ilk defa yüzme
tasarımlarıyla modaseverlerin karşısına çıkıyor.
Bedeni saran monokiniler ve cesur bikinler,
sokak modası ve havuz partilerinin vazgeçilmezi
olmak için geliyor. Yüzme modelleri, yaz

Koleksiyonun efsane modeli Creeper da,
neopren material kullanımı, yerçekimine
meydan okuyan yarı şeffaf tabanı ve bungee
kablosundan ilham alan bağcıklarıyla yeni bir
görünüme kavuşuyor.
Ve elbette, yeni FENTY terlikler olmadan yaz
gelmiş sayılmaz. 2018’de FENTY terlikler,
espadril ve kombo deri-neopren neon havuz
terliği olmak üzere farklı imajlara kavuşuyor.
Yeşil, siyah ve bej olmak üzere farklı renklerde
modaseverlerin karşısına çıkacak olan terlikler,
sıradışı detaylarıyla şimdiden gelecek yılın
favorisi olmaya hazır.
FENTY PUMA by RIHANNA İlkbahar/Yaz
2018 koleksiyonu, önümüzdeki yıl PUMA
mağazaları ve seçkin satış noktalarında
hayranlarıyla buluşacak.

