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Her şeyin başı yatırım!

Evet konuya bu cümleyle giriş yaptığımda durum anlaşılıyor. Yani para yoksa 
devamı gelmiyor diyebilir miyiz? Hayır! Her şeyin başı diyebiliriz ama devamı 
diyemeyiz. Yatırımcı veya yatırımcılar toplansın şöyle iyi bir lokasyonda ya da 
tam tersi, kimsenin olmadığı potansiyel büyüyecek bir yer de olabilir. Binanın 
projesini yaptırıp bu işin içine girse... İşte burada değişen dengeler var. Piyasa 
araştırmaları diyor ki, AVM’ler daha altın çağını yaşamadı. Bu aynı zamanda 
henüz en iyisi yapılmadı demek oluyor. 

Amacım sektöre ahkâm kesmek değil. Ancak gördüklerim zamanın içeriğiyle 
şekil değiştiriyor. Çevreci yapılar, yeşil alanlar, sanatsal faaliyetler gibi yapıcı 
oluşumlarla sektörün yönünü değiştiren birçok yer var ve daha da olacak. 
Örneğin; tiyatro, konser salonlarının giriş ve çıkışlarını AVM’den bağımsız bir 
şekilde sağlayan yapılar daha da avantajlı durumda. 

Her şeyin başı yatırım dedim... Bu demek değildir ki, yatırımı sadece imarına 
veya hazırlığına yatırın. Fikirlere yatırım yapmakta oldukça kıymetlidir. 
Eminim birçok yatırımcı zaten bu şekilde ilerliyor. Bir şehrin henüz 
canlanmamış bölgesine doğru mantıkta, ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım 
yaparsanız o bölgenin değerini arttırırsınız. Bu da yıllar sonra AVM’nin “Ölü 
artık” dedikleri binasal yorumu yaşamaz. 

Sadece bu da değil. Büyük inşaat şirketleri bölge, arazi avantajlarını böyle 
kullanıyor. Ah bir de yeşillik içeriğini arttırsalar... Neyse o başka bir konu.

Dünya değişiyor...
İş sadece binayı yapıp, kiracıları toplamak değil...

Mall&Motto olarak yeni sayımızda, mottosu olan her markayı yine sizinle 
buluşturmaya devam ediyoruz.

İyi okumalar,
Yasemin Şefik

MErhABA

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü
Yasemin ŞEFİKGenel Yayın Yönetmeni

Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik

Genel Koordinatör
C.Serhat Türkkan

Reklam Müdürü
Emine Türkkan

Editör
Berfu Gürle

Görsel Yönetmen
Meltem Çağlayan

Baskı
Maviay Ofset

Yönetim Merkezi
Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad.
Dünya Palas Apt. No:34/B D:3

Beşiktaş / İSTANBUL

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Aylık Yayınlanır

Web
www.mallandmotto.com

www.fsreklam.com.tr
www.farkindalikstudyosu.com

Telefon
 +90 212 924 32 96
 +90 530 218 49 43

Mail
info@mallandmotto.com
info@fsreklam.com.tr

Facebook / Twitter
/mallandmotto

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.

MALL&MOTTO
A V M  V E  P E R A K E N D E  S E K T Ö R Ü N Ü N  H A B E R C İ S İ



5

 Haberler / MALl&MOTTO 



Türkiye algısını değiştirmenin yolu 
uluslararası etkinliklerden geçiyor.

Türkiye’yi fit yapacağız.

Güzel bir konsept ile İstanbul’da açılan tüm 
mekanların, turistler için uğrak nokta haline 
dönüşmesini diliyorum.

Yapılan tüm çalışmalarda sürdürülebilirliğe 
önem vermek gerekmektedir.

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon 
kredisi.

Hedefimiz, Türkiye’nin önde gelen, 
yenilikçi sağlıklı beslenme markalarından 
biri olmak.

Dijital kampanyalarımızda 1,3 milyar erişim 
sağladık. 

AVM’nizde panik butonu yoksa sakın 
panik olmayın.

Ne istediğimi bilerek AVM’lere gidiyorum.

İçİndekİlerİçİndekİler
16
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48
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46

75 98

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı

Mars Sportif CEO’su

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Bülent ARI
A Plus AVM Genel Müdürü

Suat İNCE
TSKB Genel Müdürü

Deniz DÖRDÜNCÜ DERMAN
Juico Kurucu Ortağı

Özcan TAHİNCİOĞLU
Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Gonca TEKELİ
Avukat

Can İLHAN
Sanatçı

Avi ALKAŞ

Bahar UÇANLAR

Mustafa VARANK
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Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ti-
carileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan 
kaldırmayı ve sanayide dönüşümü gerçek-
leştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler 
Grubu (MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgelerin-
deki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma 
ajansları ve üniversite projelerini, “3. AR-GE 
& İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde bir ara-
ya getirmeye hazırlanıyor. 17-18 Ekim 2018 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte; Gazi 
Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’nin Ar-Ge çalışmalarına dayalı 
geliştirdiği ürünler oldukça dikkat çekecek. 
Özellikle Türkiye’de bir ilk olarak üretilen 
ve ülkemizde üretimi hedeflenen füzelerin 
kubbe ihtiyacını karşılayacak kristal büyüt-
me altyapısına sahip safir kristalleri ile Tür-
kiye’de ilk olarak askeri standartlara uygun 
nitelikte yerli olarak geliştirilen Germanyum 
tek-kristalleri sergilenecek ürünler arasında 
yer alıyor.

Sağlık, uzay araştırmaları, savunma sana-
yisi, enerji, iletişim ve çevre konulu birçok 
buluşa ev sahipliği yapacak olan 3. AR-GE 
& İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde, iki gün 
boyunca 14 oturumda 60 konuşmacı yer ala-
cak. Türkiye'nin yerli yeniliğini temsil eden 
zirvede, Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi; uzay çevresel şartları 
ve yüksek radyasyona dayanıklı olarak Tür-
kiye’de ilkini geliştirdiği uydular için güneş 
hücrelerini, termal kamera ve kızılötesi optik 
sistemler için optik pencere ve mercek ola-
rak kullanılan, askeri görüntüleme sistemleri 
için üretim sistemi kalifikasyonu sağlanmış 
Germanyum tek-kristallerini, yüksek balis-
tik niteliğiyle zırhlı araçların optik penceresi 
olarak kullanılan, saat camı, ütü tabanı gibi 
sivil kullanım alanları da bulunan, Türkiye’de 
bir ilk olarak üretilen ve füzeler için milli-yerli 
safir kubbe üretiminde geliştirilen safir kris-
tallerini görücüye çıkaracak. Bununla birlikte 
füze erken uyarı sistemlerinde tehdit algıla-
yıcı olarak kullanılan güneş-körü UV dedek-
tör, doğal gaz, LPG, karbon monoksit gibi 
patlayıcı, zehirleyici gazları algılayabilecek 
yüksek duyarlılıkta ve düşük maliyetli gaz 
sensör prototipleri, üretim sektöründe kulla-
nılabilir nitelikte enerji verimli (Low-E) cam 
yüzeyler ile su ve nemle muhatap olabilecek 
elektronik cihazların kartlarını koruyucu su 
tutmayan (hidrofobik) yüzeyleri de ziyaret-
çilere sunacak.

TÜRKİYE’NİN İLK “FÜZE İÇİN SAFİR KUBBE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ”

Osman Balta
MMG Genel Başkanı
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Geleneksel couture modasının öncüsü ve 
sadık temsilcisi Elie Saab, Türkiye’deki ilk 
özel mağazasını, Vakko bünyesinde Zorlu 
Center’da açtı. Ünlü tasarımcının abiye ve 
gelinlik koleksiyonlarının yanı sıra günlük 
stile eşlik eden hazır giyim örnekleri de Türk 
tüketicisiyle buluşacak.

Couture koleksiyonları ile moda dünyasın-
da ‘peri masalı anlatıcısı’ olarak özel bir yeri 
olan Elie Saab, ilk butik mağazası ile Türki-
ye’de kapılarını açtı. Vakko bünyesinde açı-
lan Elie Saab mağazası, Lübnanlı haute cou-
ture ustası ünlü tasarımcının koleksiyonlarını 
Türk modaseverlerle buluşturacak.

Elie Saab, Türkiye’deki 
İlk Butik Mağazasını 
Vakko Bünyesinde Açtı

Markanın Tüm Ürün Seçkisi Zorlu’da Yer Alacak

Butik mağazada Elie Saab’ın koleksiyonları arasında özgün 
ve rafine feminenliği yansıtan hazır giyim, her biri ayrı bir 
hikayeye sahip olan abiye, parfüm, gözlük ve şal gibi akse-
suarlardan oluşan 200 parçalık bir ürün seçkisi sunulacak. 
Toplam 210 metrekareyi kapsayan butik, ünlü tasarımcı-
nın koleksiyonlarının Türk tüketiciyle buluştuğu en büyük 
mağaza olarak da konumlanacak. Elie Saab tasarımları, 
Zorlu’da açılan butiğin yanı sıra İstinyePark Vakko Couture 
mağazasında da Vakko dostlarına sunulacak.

Profesyonel kariyerinde 36. yılını tamamlayan ve global 
moda sahnesinin en güçlü isimlerinden Elie Saab, dünya-
nın sayılı haute couture ustalarından biri olarak anılıyor ve 
tasarımlarıyla güçlü kadın siluetleri yaratmaktaki başarısıy-
la biliniyor. Elie Saab, sofistike formlarını muhafaza ederek 
ortaya koyduğu yalın tasarımlarında, değerli materyaller 
kullanıyor ve ‘masal’ koleksiyonlarını yaratıyor. Tasarımcı, 
Lübnan, Milano ve Paris’teki atölyelerinde çalışmalarına 
devam ediyor.
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Doğuş Perakede Grubu ile Türkiye’ye giriş yapan, 
titiz İtalyan işçiliği ile zamansız stiller yaratan Ele-
venty, ilk mağazasını İstinyePark’ta açtı.

2007 yılında kurulan ve zengin ürün skalasına sahip koleksiyonlarıy-
la dikkat çeken Eleventy, İstinyePark’ta açtığı, 110 m2’lik, Türkiye’de-
ki ilk mağazasıyla stil sahibi erkeklerin markajına giriyor.

Spor, şık ve rafine bir tarzı benimseyen marka, 2018 İlkbahar/Yaz 
Koleksiyonu ile vücudun doğal şeklini kucaklayan; yeni, yumuşak ve 
elastik kumaşlarda ifade bulan tasarımlarla karşımıza çıkıyor.

ELEVENTY TÜRKİYE’DEKİ İLK MAĞAZASINI İSTİNYEPARK’TA AÇTI!

Bi-stretch yün ve ele gelmeyen örgü kumaştan yapılmış takım el-
biseler, ceketler ve pantolonlar; tüy hafifliğinde Mısır pamuğu ti-
şörtler, pamuk/kaşmir kazaklar ve stretch sweatshirtler tarzından ve 
şıklığından ödün vermek istemeyen erkeklerin kurtarıcısı oluyor.

Ceketler ise keten ve pamuk bir araya gelerek, Eleventy'ye özgü 
patlıcan rengi, mürekkep rengi, asker yeşili, camel ve gri renklerine 
bürünmüş tek ve çift sıra düğmeli stretch alternatifleriyle koleksiyo-
nun en göze çarpan parçaları arasında yer alıyor.

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise, rahat koşu modellerinin arka 
planında yer alan el boyaması yün ve fırçalanmış pamuktan ya-
pılmış ve taşlanmış denimler oluyor.

Mayo koleksiyonu da 19. yüzyılın dönümünde mimarinin gele-
neksel Akdeniz geometrilerinden ilham alan çeşitli desenlerini 
vitrine çıkarıyor.

Eleventy, günün her anında şık stilinden vazgeçmeyen erkekleri, 
keyifli bir yolcuğa çıkardığı koleksiyonunu keşfetmek üzere İstin-
yePark’a davet ediyor!
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www.nts-avm.com



14

MALl&MOTTO / Haberler

“Dünyanın en büyük 100 lüks tü-
ketim şirketi” 2016 mali yılında 
(mali yılı Haziran 2017’de sona 
eren 12 aylık periyot olarak ta-
nımlanmaktadır) 217 milyar dolar 
satış rakamına ulaşırken, bu şir-
ketlerin lüks ürünlerinin ortalama 
yıllık satış rakamı ise 2.2 milyar do-
lar oldu.

Deloitte tarafından bu yıl 5’incisi hazırlanan, 

Deloitte’un 
araştırmasına göre, 
lüks ürün satışlarının 
büyümesi düşerken,
kâr marjları baskı 
altında dahi direniyor

“Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 2018” rapo-
ru yayımlandı. Araştırmaya göre, “Dünyanın 
en büyük 100 lüks tüketim şirketi” 2016 mali 
yılında 217 milyar dolar satış rakamına ula-
şırken, bu şirketlerin lüks ürünlerinin orta-
lama yıllık satış rakamı ise 2.2 milyar dolar 
oldu. Daha önceki raporlarda da yer alan 
lüks en büyük 5 moda markası, LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton SE, Estée Lauder 
Companies Inc., Compagnie Financière Ric-
hemont SA, Luxottica Group SpA ve Kering 
SA, bu sene de liderlik sıralamasındaki yer-
lerini korudular.

Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lide-
ri Hakan Göl, “Önümüzdeki yıllarda küresel 
sektörü şekillendirecek iki trend olacak: diji-
tal deneyim ve kişiselleştirme” dedi.

Küresel lüks pazarının, 2016 yılında ekono-
mik belirsizlik ve jeopolitik krizlerden etki-
lenmesine rağmen, 2017 yılının sonunda sa-
tışların toparlanma göstererek tüm dünyada 
1 trilyon dolara yaklaştığını öngördüklerini 
belirten Deloitte Türkiye Perakende Sektö-
rü Lideri Hakan Göl sözlerine şöyle devam 
etti: “Önümüzdeki yıllarda küresel sektörü 
şekillendirecek iki trend olacak; ilki fiziksel 
ürünlerin yerini yavaş yavaş dijital deneyime 
bırakması; ikincisi ise artan kişiselleştirme. 
Ürünlerin fiziksel varlığından ziyade odak bu 
ürünlerin müşterilerde nasıl bir his uyandır-
dığı ve çevrimiçi satın alma sırasında nasıl 
bir dijital deneyim yaşattıkları olacak. Ancak 
yine de ürünlerin sahip olduğu birinci sınıf 
kalite yadsınamaz önemini koruyor. Sunulan 
bu deneyimin yanı sıra standart bir üründen 
ziyade müşterilerin bu yüksek kaliteyi hisse-
debilecekleri kişiselleştirme unsuru da yük-
selen bir trend olarak öne çıkıyor.”

2016 mali yılı, çoğu şirket için lüks ürün 
satışlarındaki sıkıntılı dönemin bitişini 
işaret ediyor
 
2016 mali yılı sabit döviz kurunda, ilk 100 
şirket için büyüme oranı sadece %1 olarak 
gerçekleşirken; bir önceki yılda düzeltilmiş 
büyüme oranı %6,8’di. İlk 100 şirket sırala-
masında hem kazananlar hem de kaybeden-
ler oludu. “Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 
2018” raporu kapsamında, 57 şirket yıldan 
yıla lüks ürün satışlarını arttırırken, 22 şirket 
çift haneli büyüme oranlarına erişti. Böylece, 
ilk 100 şirketin yaklaşık üçte biri 2016 mali 
yılında 2015 mali yılından daha yüksek bir 
satış büyümesi elde etti.

2016 mali yılında çift haneli satış rakamların-
da düşüş yaşayan 10 şirket nedeniyle ise ilk 
100 şirketin ortalama büyümesi zayıfladı. Bu 
şirketlerden ikisinin, Türkiye’de de faaliyet 
gösteren Swatch Group ve Ralph Lauren ile 
ilk 10 oyuncu arasında olması dikkat çekti. 
Ancak rapora göre, 2016 mali yılı, çoğu şirket 

için lüks ürün satışlarındaki sıkıntılı dönemin 
bitişini işaret ediyor.

“Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 2018” rapo-
runda öne çıkan diğer önemli bulgular ise şu 
şekilde sıralandı:

Rapora göre, İtalya, bir kez daha şirket sayısı 
bakımından önde gelen lüks ürünler ülkesi 
olurken; Fransa ise en yüksek satış payına 
sahip ülke oldu.

Çin, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre, 
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, “İlk 
100 Lüks Tüketim Şirketleri”nin %83'ünü ve 
ilk 100 lüks tüketim satışının %90'ını oluştur-
du. İspanya ve Fransa ise lüks ürünler satış-
larındaki en yüksek büyümeyi gerçekleştirdi.
İlk 10 şirket incelendiğinde; 3 şirket holding 
yapısına sahip ve lüks ürün pazarının bir-
den fazla alt sektöründe faaliyet gösteriyor. 
2 şirket kozmetik ve parfüm şirketi; 2 şirket 
mücevher ve saat şirketi, 2 şirket ise moda 
şirketi olarak tanımlanıyor. Küresel gözlük 
lideri Luxottica ise tek aksesuar şirketi ola-
rak ilk 10 şirket arasında yer aldı. İlk 10’daki 
şirketlerin 3’ünün ana merkezi Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde, 3’ünün Fransa'da, 2’si-
nin ise İsviçre'de bulunuyor. İtalya ve Hong 
Kong’da ise birer adet genel merkez yer alı-
yor.

2014 ve 2016 mali yılları arasında, en hızlı 
büyüyen 20 şirketin lüks ürün satışları %15,1 
oranında artarken, büyümeleri ilk 100 şirke-
tin ortalamasının yaklaşık dört katına kadar 
erişti. Ancak, bir önceki yıla göre %7,1 puan 
daha azaldı. “En Hızlı Büyüyen 20 Şirket”teki 
en güçlü ürün sektörleri bir kez daha top-
lamda 10 şirket ile giyim ve ayakkabı olur-
ken, 5 şirket ise mücevher ve saat şirketleri 
oldu.

2016 mali yılında lüks giyim ve ayakkabı 
sektöründeki firmaların satışları, bir önceki 
yıla göre düşüş göstersede düzeltilmiş döviz 
kuru ile değerlendirildiğinde satışlar %2 ora-
nında artı. Hem satış büyüme oranları hem 
de net kâr marjı ikinci yıl üst üste düşüş gös-
terdi. 38 şirket ile ilk 100'de en fazla sayıda 
faaliyet gösteren sektörler giyim ve ayakka-
bı sektörü oldu.

Kozmetik ve parfüm sektörleri, 2016 mali 
yılında hem en yüksek performans göste-
ren hem de %7,6’lık büyüme ile lüks ürün 
satışlarının bileşik büyümesini geliştiren tek 
sektör oldu.

Sektörde birden fazla lüks ürün üreten şirke-
tin 11 tanesi, ilk 100 arasında en büyük or-
talama büyüklüğe sahip. Bu şirketlerin orta-
lama yıllık lüks ürün satışları 6,3 milyar dolar 
olurken, ilk 100 şirket, lüks ürün satışlarının 
%32,2'sini oluşturdu.

Hakan Göl
Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri
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Fransız saç tasarımcısı Stephane 
Besson, 28 Ağustos – 1 Eylül 2018 
tarihleri arasında saç stilleriyle 
farklılaşmak isteyenleri Vakko 
Zorlu’da ağırlayacak.

Hem kadın hem de erkekler için 
saç stil danışmanlığı yapan; en 
doğru tarz kesim ve renk uygu-
lamaları sunan, Paris’in gözde 
saç tasarımcılarından Stephane 
Besson, dokunuşlarıyla saçlarda 
mucizeler yaratıyor.

Stephane Besson; saç modeli 
ile farklılaşmak, yüz ve kemik ya-
pısına uygun saç stilini bulmak, 
doğal ama ilgi çeken iddialı saç 
model ve rengine sahip olmak 
isteyenlerle Vakko şıklığı çatısı al-
tında buluşacak.

28 Ağustos – 1 Eylül tarihleri bo-
yunca 10.00 ile19.00 saatleri ara-
sında Vakko Zorlu’da Stephane 
Besson’dan randevu almak ve 
sihirli dokunuşlarıyla yepyeni bir 
tarza bürünmek isteyenler Zorlu 
Vakko’ya ulaşabilirler.

Saç Tasarımcısı 
Stephane 
Besson ile 
Vakko Zorlu’da 
Kişiye Özel 
Uygulamalar
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Geçtiğimiz yıl Türk gayrimenkul 
sektörü tüm bileşenleriyle farklılık, 
yenilik, sürdürülebilir bir gelecek 
ve ortak yarar adına RE360’ta 
bir araya geldi. Alkaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş 
Genel Müdürü Yonca Aközer 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
“Gayrimenkulün En Büyük Bu-
luşması – RE360”a destek veren 
kuruluşlar arasında Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı, Emlak Konut ve 
TOKİ’nin yanı sıra Alp Alkaş Pera-
kende ve Gayrimenkul Merkezi, 
AYD, ÇEDBİK, GYODER, GISP, 
İSTANBULSMD, İMİB, İNDER, KO-
NUTDER, TDUB, TürkSMD, TYD, ULI, 
YASAD gibi kuruluşlar yer aldı.

4-5 Aralık 2018 tarihlerinde ikincisi düzen-
lenecek olan RE360’ta kamudan özele, ya-
tırımcıdan hizmet üretene kadar tüm ilgili 
kuruluş ve kurumlar bir araya gelecek. Bu 
büyük buluşmada göze çarpan en sıcak ge-
lişme; Aralık 2018’deki RE360’a, MIPIM’in 
stratejik ortak olarak katılması. Son iki yıldır 
İstanbul’da düzenlenmesi için büyük uğraş 
verilen MIPIM’in bu adımla Türkiye edisyo-
nu için hazırlıklara başlayacağı öngörülüyor. 

TÜRKİYE ALGISINI DEĞİŞTİRMENİN 
YOLU ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDEN 
GEÇİYOR

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, MI-
PIM’in, RE360 için bu yılki hedefinin Avrupa 
ve Ortadoğu’dan %10 uluslararası katılımcı 
getirmek olduğunu dile getirerek şöyle ko-
nuştu: “Alkaş olarak biz 2017 yılında MIPIM 
Türkiye için el sıkışmıştık. Bunun üzerine biz 
onlara RE360’ı yapalım siz ne zaman ulus-
lararası yatırımcıyı getirirseniz anlaşalım 
dedik. RE360’ın ilkinde de oldukça büyük 
bir başarı kaydettik. Yatırımcı-geliştirici, mi-
mar, sektör tedarikçisi, banka-fon şirketi, 
danışman, bilişim teknolojicisi ve kamu ku-
ruluşlarından oluşan 221 gayrimenkul sek-
tör lideri, 209 tedarikçi, 93 kamu temsilcisi, 
29 akademi ve dernek, 43 finansal kuruluş 
bir araya geldi. RE360 özelinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın da olmasını istedik. 
Aslında tüm sektördeki ortak paydaşları bir 
araya getirerek biraz daha kurumsallaşma 
ve markalaşma üzerine gitmek istedik. 4-5 
Aralık’ta gerçekleştireceğimiz RE360 konfe-
ransında da MIPIM Türkiye’nin tohumlarını 
atmış olacağız.” 

GAYRİMENKULÜN BÜYÜK BULUŞMASI RE360’IN STRATEJİK ORTAĞI: MIPIM

Öte yandan Avi Alkaş, şu anda yabancı 
yatırımcının, yaratılan algı nedeniyle Tür-
kiye’ye sıcak bakmadığını ifade ederek, bu 
algıyı değiştirmenin en önemli yolunun 
büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktan geçtiğinin altını çizdi.

RE360’TA MIPIM’İN STRATEJİK ORTAK-
LIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise 
“RE360”ın temellerinin, sektörde herke-
si ve her şeyi kapsayacak bir buluşmanın 
beklentisi ile atıldığını belirterek, büyük bir 
ilgi ve heyecan dalgası yaratan bu organi-
zasyon hakkında şöyle konuştu: “Bundan 
bir sene önce herkes ve her şey diyerek 
yola çıktık. Sektöre dair her şeyi kapsaya-
cak, sektörde konuşmak, tanışmak, iş birli-
ği yapmak için herkesi bir araya getiren bir 
buluşma organize ettik. Yaptığımız soh-
betlerde sektör oyuncularının 360 derece 
bir anlayışla bir araya gelmek istediklerini 
biliyorduk. Bu ortak platformu kurgulamak 
ve bu büyük buluşmayı gerçekleştirmek-
ten gurur duyuyoruz.

Sektör paydaşlarının görüşlerini alarak 
ilmek ilmek işlediğimiz bu buluşma, sek-
törün gündemindeki konuları ele alıyor. 2 
gün süren bu büyük buluşmada sektörün 
meselelerini ele aldığı, kritik gelişmeleri yo-
rumladığı ve yeni döneme dair değerlen-
dirmelerde bulunduğu oturumlar üzerine 

çalıştığımızı söylemek isterim. Bizi heye-
canlandıran bu konferansta; gayrimenkul 
sektörünün tüm paydaşlarını bir araya ge-
tirerek sinerji yarattık. Ofis, konut, sağlık 
yatırımları, ulaşım ve turizm yatırımlarının 
yanı sıra bu sektöre ürün ve hizmet ve-
ren firmaların ve kamu katılımı ile vizyon 
geliştirici, sektörü yakınlaştırıcı ve daha 
sonra uluslararası boyuta taşıyacağımız 
bir konferans gerçekleştirdik. Gayrimen-
kulde yeni finansman araçları gibi güncel 
ve can alıcı konuları, güçlü marka yarat-
mak için sektör oyuncularına pazarlama 
stratejilerini oluştururken ilham alacakları 
örnekler sunan vizyon oturumları, dünya-
daki hızlı değişim, bu değişimin yaşama 
etkilerinin ele alındığı ‘Trendler’ oturumu 
işinin merkezine ‘insanı anlamayı koyan’ 
sektör oyuncularına farklı bakış kazandı-
racak araştırma sunumları ile zengin bir 
içerik. 360 derece bakış ile gayrimenkule 
dair her şey ve herkesi bir araya getire-
cek ‘RE360 Buluşması'nda bu yıl MIPIM’in 
stratejik ortaklığı oldukça önemli. Bu or-
taklıkla MIPIM, RE360’a hem uluslararası 
katılımcı hem de içerik anlamında destek 
olacak. 4-5 Aralık’ta gerçekleştireceğimiz 
büyük buluşmada şu an için belirlenen 
isimler arasında MIPIM Avrupa Bölge Baş-
kanı Kumsal Bayazıt, Türkiye Ekonomisi, 
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başka-
nı, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve 
Portland Genel Müdürü İbrahim İbrahim 
yer alıyor.”

Avi Alkaş
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü
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 Facebook, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın “En”lerini Paylaştı

Facebook, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın sona ermesini takiben 
platform üzerinde turnuvayla ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili 
istatistikleri paylaştı. 14 Haziran–15 Temmuz tarihleri arasın-
da gerçekleşen turnuva süresince Facebook’ta toplamda 383 
milyon insan, Dünya Kupası ile ilgili 2,3 milyar etkileşimde 
bulundu.
 

Facebook’un paylaştığı diğer istatistikler şu şekilde:
 

En Çok Konuşulan Takımlar
1. Brezilya
2. Arjantin
3. Fransa
4. Rusya
5. Meksika
 
En Çok Konuşulan Futbolcular
1. Lionel Messi
2. Neymar Jr
3. Cristiano Ronaldo
4. Philippe Coutinho
5. Mohamed Salah

En Çok Sevilen Paylaşım
Meksikalı oyuncu Raúl Jiménez’in, takımının Almanya’yı 
mağlup etmesinin ardından paylaştığı fotoğraf.

 

Toplam Etkileşime Göre İlk Üç Gönderi
1. Lionel Messi’nin profil resmini güncelle-
mesi,
2. Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası baş-
larken takımını ve ülkesini cesaretlendirdiği 
paylaşım,
3. Kolombiya’nın İngiltere’ye yenilmesi son-
rası James Rodriguez’in yaptığı paylaşım.
 

Dünya Kupası Finali Sırasında En Sosyal 
Anlar
1. Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanması,
2. Paul Pogba’nın 59. dakikada attığı golle 
Fransa’yı 3-1 öne geçirmesi,
3. Fransa’nın 18. dakikada Mario Mand-
zukic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne 
geçmesi.



21

 Haberler / MALl&MOTTO 



22

MALl&MOTTO / Haberler

Kahve Dünyası, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nde çalışanla-
rıyla sinerji yaratmak ve misafirleriyle daha yakından iletişim ku-
rabilmek amacıyla çok özel bir etkinlik düzenledi. “Tam Takım 
Sahadayız” adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 100’ün üze-
rinde genel merkez çalışanı, gün boyu mağazalarda misafirlere 
hizmet verdi.

Kahve Dünyası, ilkini geçen yıl eylül ayında düzenlediği, “Tam 
Takım Sahadayız” etkinliğini bu yıl 7 Temmuz Dünya Çikolata 
Günü’nde gerçekleştirdi. Genel merkez çalışanlarının, mağaza 
çalışanlarıyla bir araya gelerek sinerji yaratmalarını, ekipler arası 
iletişimi güçlendirmelerini ve misafirler ile daha yakından iletişim 
kurmalarını amaçlayan etkinlik, Kahve Dünyası’nın 32 alışveriş 
merkezi ve cadde mağazasında gerçekleşti. Üzerinde görevleri-
nin yazdığı tişörtleri giyen genel merkez çalışanları, gün boyu 
misafirlere hizmet etti.

Genel merkez çalışanlarıyla birlikte bir mağazada görev alan 
Kahve Dünyası’nın Şirket Yönetiminden Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Kaan Altınkılıç, “Kahve Dünyası olarak özellikle genel 
merkezde görev yapan arkadaşlarımızın işin mutfağına inerek, 
sahada misafirler ile birebir ilişki kurmalarına büyük önem gös-
teriyoruz. ‘Hepimizin ortak noktası’ mottosuyla hareket ederek 
saha ekibiyle bir araya geldiğimiz etkinliğimiz, gerek mağaza 
çalışanlarımız gerekse misafirlerimiz tarafından büyük beğeniy-
le karşılanıyor. Geçen sene başlattığımız ‘Tam Takım Sahadayız’ 
etkinliğini yılda iki kez tekrarlayarak, her defasında bu iletişimi 
daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” dedi.

KAHVE DÜNYASI TAM TAKIM SAHAYA İNDİ!
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Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından 
gelen markaların “ilk”lerine ev sahipliği ya-
pan Emaar AVM, 20’inci yüzyılın en zarif ka-
rakterlerini rafine saatleri ve mücevherleriyle 
baştan çıkartan, kralların mücevhercisi Car-
tier’nin Anadolu Yakası’ndaki ilk butiğini ve 
Fransız moda markası Hermès ile estetik mi-
mariyi alışveriş dünyasına taşırken, Galeries 
LaFayette ve Harry Winston gibi markalar ile 
ziyaretçilerine niş bir alışveriş deneyimi su-
nuyor.

Anadolu Yakası’nın en büyük alışveriş ve 
eğlence merkezi Emaar AVM, ev sahipliği 
yaptığı lüks markalar ile alışveriş dünyasının 
sınırlarını belirliyor. Alışverişte daha fazlasını 
bekleyenlerin tercihi olan Emaar AVM, moda 
dünyasının seçkin markalarının Türkiye’de ilk 
ve tek olan tasarım ve özel konseptlerini zi-
yaretçileri ile buluşturuyor.

Tasarımın büyüsünde alışveriş

Avrupa’nın farklı noktalarında pek çok ma-
ğazası bulunan dünyaca ünlü Fransız giyim 
markası Hermès’in, Emaar AVM’de bulunan 
özel mimari tasarımlı mağazası, rahat ve 
seçkin bir alışveriş deneyimi sunan modern 
dekorasyonu ile Avrupa’daki diğer mağaza-
larını geride bırakıyor. Açıldığı günden beri 
yoğun ilgi ile birçok ünlü ismin akınına uğra-
yan ve Emaar AVM’deki mağazasıyla mayıs 
ayında ciro rekoru kıran Hermès’te şıklık her 
zaman başrolde oluyor.

Cartier de Bruno Moinard’ın tasarladığı kon-
sept ile hazırlanan Anadolu Yakası’ndaki ilk 
mağazası için Emaar AVM’yi tercih eden 
markalardan biri. Bünyesinde Omega, Glas-
hütte, Breguet, Blankpain gibi markaları bu-
lunduran Tourbillion da Türkiye’de ilk ve tek 
mağazasını Emaar AVM’de modaseverlerle 
buluşturuyor.

Zarafetin simgesi “Elmasların Kralı” Harry 
Winston

İstanbul‘da ilk salonunu Emaar AVM’de açan 
Hollywood’un önde gelen ünlülerini kırmızı 
halıda süsleyen efsane mücevher markası 
“Elmasların Kralı” Harry Winston; ihtişam-
lı salonunda, mükemmel işçilikli pırlanta ve 
nadide değerli taşlarının bulunduğu muh-
teşem mücevher ve saat koleksiyonlarına ev 
sahipliği yapıyor.

Harry Winston’ın lüks mücevher ve gelinlik 
mücevheri koleksiyonlarının yanı sıra son 
teknoloji saat koleksiyonlarına ayrılmış alan-
lar, misafirlerin Harry Winston’ın simgesi 
olan son derece saygın ve kişiye özel bir de-

neyim yaşamasını sağlarken, suit odaları ile 
de ayrıcalıkta en üst seviyeyi belirleyen lüks 
bir deneyim sunuyor.

Paris’in ikonik moda adresi Emaar 
AVM’de

İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük ve 
çok katlı mağazası, 400’e yakın yerli yabancı 
marka ve kozmetik reyonu ile Türkiye’nin en 
geniş marka seçkisine sahip Galleries Lafa-
yette, alışverişte yeni bir boyut açıyor.

Büyüleyici gelinlikler Vakko’nun yeni ad-
resinde

Vakko‘nun Anadolu Yakası’ndaki en büyük 
mağazasına ev sahipliği yapan Emaar AVM, 
dünya gelinlik modasının iddialı tasarımcıla-
rını ve eşsiz koleksiyonlarını gelin adayları ile 
buluşturan ve yeni Vakko Wedding pop-up 
store ile hayatının özel gününde eşsiz bir ih-
tişamı taşımak isteyenler için pek çok alter-
natifi barındırıyor.

Tasarımın büyüsünde alışveriş

Avrupa’nın farklı noktalarında pek çok ma-
ğazası bulunan dünyaca ünlü Fransız giyim 
markası Hermès’in, Emaar AVM’de bulunan 
özel mimari tasarımlı mağazası, rahat ve 
seçkin bir alışveriş deneyimi sunan modern 
dekorasyonu ile Avrupa’daki diğer mağaza-
larını geride bırakıyor. Açıldığı günden beri 
yoğun ilgi ile birçok ünlü ismin akınına uğra-
yan ve adını ciro rekortmeni olarak yazdıran 
Hermès’te şıklık her zaman başrolde oluyor.

Cartier de, Bruno Moinart’ın tasarladığı 
konsept ile hazırlanan Anadolu yakasındaki 
ilk mağazası için Emaar AVM’yi tercih eden 
markalardan biri. 530 metrekarelik alan üze-
rine tasarlanan Cartier butiği, mevcut mü-
cevher ve saat koleksiyonlarının yanı sıra en 
yeni koleksiyonları da sunuyor. Bünyesinde 
Omega, Glashütte, Breguet, Blankpain gibi 
markaları bulunduran Tourbillion da Türki-
ye’de ilk ve tek mağazasını Emaar AVM’de 
modaseverlerle buluşturuyor.

FARK YARATAN LÜKS MARKALAR EMAAR AVM’DE
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Venedik konseptiyle tasarlanan, 
İtalyan rüyasını İstanbul’a getiren 
alışveriş merkezi Venezia Mega 
Outlet yepyeni özel alanı Çarşı 
Pazar’ın resmi açılışını gerçek-
leştirdi. Renkli pazar kültürünü ve 
esnaf ruhunu modern bir üslupla 
yansıtan Venezia Çarşı Pazar’ın 
20 Temmuz Cuma günü gerçek-
leşen resmi törenine Gürsoy Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Gürsoy’un ev sahipliğinde; T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. 
Mustafa Varank, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüp 
Sultan Belediye Başkanı Remzi 
Aydın ve İTO Başkanı Şekip Avda-
giç katıldı.

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazala-
rını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan ve 
Venedik konsepti ile gondollarla alışveriş 
keyfi sunan Venezia Mega Outlet Alışveriş 
Merkezi’nin yepyeni konsepti Venezia Çarşı 
Pazar ziyaretçileriyle buluşmaya hazır.

Venezia Mega Outlet’te San Marco Meyda-
nı’nın üst katında yer alan ve ticaretin kalbi 
olan Venezia Çarşı Pazar yöresel lezzetler-
den aksesuara, elektronikten ev eşyasına 
kadar birbirinden çeşitli ve renkli ürünlerin 
uygun fiyatlarla tüketiciyle buluştuğu çok 
özel bir konsept sunuyor. 16.000 m2’lik bir 
alanda kurulu olan Venezia Çarşı Pazar içe-
risinde bulunan 500 mağazası ve geniş ürün 
yelpazesi seçenekleriyle hizmet veriyor.

Özel etkinlikler, bando korteji ve sahne gös-
teriyle renklenen Venezia Çarşı Pazar’ın açılı-
şında konuşan Gürsoy Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Gürsoy: “20 yıllık tecrübe-
mizle İtalyan mimarisinin en güzel örneği 
olan ‘Venezia Mega Outlet’i İstanbul’a ka-
zandırdık. Yıllık 16 milyon ziyaretçiyi ağırla-
yan Venezia’da ‘girişimcilik esnaflıkla başlar’ 
inancıyla yarattığımız modern Çarşı Pazar 
konseptiyle şimdiden 250 girişimciyi iş sa-
hibi yaparak büyük bir başarıya imza attık. 
Çeşitliliğin bol olduğu, uygun fiyatlı, gıda-
dan hediyelik eşyaya, bijuteriden aksesuara, 
oyuncaktan elektroniğe ve ev eşyasına kadar 
geniş bir yelpaze sunan Venezia Çarşı Pazar 
önemli bir sosyal sorumluluk üstlendi. Ti-
caretin kalbinin atacağı Venezia Çarşı Pazar 
hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

Açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal ise, “Genellikle AVM’ler 
belirli bir ticari yapının içinde hizmet veriyor. 
Bu nedenle yeni bir konseptle açılan Çarşı 
Pazar için Gürsoy Grup başkanımızı tebrik 
ediyorum. İstanbul’da AVM’ler için yeni bir 
soluk olacak. Buraya gelen herkesin kendine 
uygun bir konsept bulacağını düşünüyorum. 
Marka arayan markayı, el emeği ile üretim 
isteyenlerde aradıklarını bu konseptte bu-
lacaklar. Büyükşehirde gereğini yapacak ve 
metromuz yıl sonunda yapımı tamamlanarak 
burasının daha da hareketlenmesini sağlaya-
cak. Yeni esnaf olarak Çarşı Pazar’da yer ala-
caklara hayırlı olsun diyorum ve bol kazanç 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank ise yaptığı konuşmada: “Burada güzel 
bir konsept ile açılan bu tarz mekanlar ile İs-
tanbul’un turistler için daha fazla uğrak nok-
tası olmasını ve ekonomimizin de bundan 
faydalanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Gürsoy Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Gürsoy’un ev sahipli-
ğinde; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. 
Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mevlüt Uysal, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eyüp 
Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İTO 
Başkanı Şekip Avdagiç ‘Çarşı Pazar’ kurdele 
kesim törenini gerçekleştirdiler.

Venezia Çarşı Pazar’da gerçekleşen resmi 
açılış töreninin ardından davetliler İsfanbul 
Tema Park’ı ziyaret ederek dev açık hava 

sahnesi İsfanbul Show Center’da gerçekle-
şen ‘İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ özel 
gösterimini izledi.

Türkiye’nin yeni etkinlik ve konser alanı 
İsfanbul Show Center Açıldı

Türkiye’nin ilk Tema Parkı’nı bünyesinde 
bulunduran alışveriş, eğlence ve yaşam 
kompleksi Vialand, hayata geçirdiği yeni ya-
tırımlar kapsamında, İstanbul ile bütünleş-
me amacıyla yoluna İsfanbul olarak devam 
ediyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın gözde eğlence ve 
alışveriş merkezi İsfanbul, yepyeni gösteri 
merkezi “İsfanbul Show Center”ı eğlence 
severler ile buluşturdu. İsfanbul Tema Park 
içerisinde açılan Türkiye’nin en büyük açık 
hava led ekranı ile 10 bin kişilik etkinlik ve 
konser alanına sahip İsfanbul Show Cen-
ter‘da konserler, gösteriler, sinema ve maç 
gösterimlerinin yanı sıra özel şovlara da ev 
sahipliği yapıyor.

Türkiye’de ilk defa Anadolu Ateşi sanat yö-
netmenliğinde İsfanbul’a özel oluşturulan 
şov grubu ‘İsfanbul Dreams by Anadolu 
Ateşi’, Show Center’a özel gösterileriyle zi-
yaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatı-
yor. Mustafa Erdoğan imzasıyla muhteşem 
bir kültür projesi olan ‘İsfanbul Dreams by 
Anadolu Ateşi’ gösterileri asırlık bir mede-
niyetin izlerini müzikal bir yolculuk olarak 
sunuyor. İsfanbul Dreams by Anadolu Ateşi 
gösterileri her cuma, cumartesi ve pazar ak-
şamları saat 20.00’de seyircilerle buluşuyor.

TİCARETİN KALBİ VENEZIA ÇARŞI PAZAR RESMİ TÖRENLE AÇILDI

Mustafa Varank
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı



27

 Haberler / MALl&MOTTO 

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA 
REKLAMINIZIN YER ALMASINI İSTER MİSİNİZ?

Reklam videonuzu İstanbul ili sınırları içerisinde raylı 
sistemler, metrobüs, şehir hatları vapuru ve otobüslerde 

görmek için bize ulaşın! 

0212 924 32 96 
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Mars Sportif'in CEO'su Bahar 
Uçanlar, “Spor fitness ile büyüyor. 
Fitness ile birlikte sporun, spor an-
layışı da değişiyor. Biz de fitness  
sporunu Türkiye'ye daha uygun 
bir hale getirmek için çalışıyoruz” 

dedi.

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri Mars 
Sportif, 10 yılı aşkın süredir MAC ve MACFit 
markalarıyla iki farklı konseptte çalışmalarını 
sürdürüyor. 6 adet MAC ve 73 adet MACFit 
kulübüyle Türkiye'nin 11 ilinde 200 binden 
fazla üyeye spor deneyimi sunan Mars Spor-
tif'in hedefi 2019'da 500 bin üyeye ulaşmak.

Mars Sportif CEO'su Bahar Uçanlar, Üsküdar 
Emaar AVM'de açılan Anadolu Yakası'ndaki 
ilk MAC Kulübü'nde basın toplantısı düzen-
leyerek, hedeflerini ve yatırımlarını anlattı. 
Uçanlar, “Şu anda 6 MAC ve 73 MACFit kulü-
bümüzle İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, 
Bursa, Eskişehir, Muğla, Adana, Kocaeli, An-
talya ve Sakarya'da hizmet veriyoruz. Mer-
sin'de ilk kulübümüzün açılışını bu hafta ger-
çekleştirdik. Ağustos ayında ise Samsun'da 
kulüplerimizi açacağız. Hedefimiz 2018 yılı 
sonunda 90 kulübe ulaşmak. Türkiye'de spor 
salonlarına üye sayısı 2 milyon civarında. Bu 
sayının 200 bini kulübümüze üye… Spor sa-
lonu pazarında Mars Sportif kadar yatırım 
yapabilecek ve yeni kulüpler açabilecek baş-
ka bir marka bulunmuyor” dedi.

“Spor hareketi fitnessla büyüyor”

Uçanlar, sözlerine şöyle devam etti: “Türk 
toplumunda spor alışkanlığı düşük ama Y ku-
şağı spora oldukça ilgili. Onlarla birlikte top-
lumun spora bakışı da değişiyor. Türkiye'de 
sporcu, fitness ile birlikte büyüyor. Amacımız 

“TÜRKİYE’Yİ FİT YAPACAĞIZ’’

daha fazla kişiyi sporla buluşturmak ve sporu 
yaşam tarzı haline getirmelerine aracı olmak. 
Mars Sportif olarak, MAC ve MACFit kültü-
rünü farklı lokasyonlarda üyelerimizle buluş-
turmaya devam ediyoruz. Haftada 70, ayda 
300 saat ücretsiz grup derslerimizle en fazla 
grup dersinin yapıldığı spor merkezi olarak 
üyelerimiz, eğitmenlerimizin kontrolünde 
sağlıklı bir şekilde spor yapabilmektedir.”

Hedef 500 bin üye…

Avrupa'da spor pazarının 26.6 milyar Av-

ro'luk bir büyüklüğe sahip olduğunu belirten 
Uçanlar, ”Türkiye, 48 ülke arasında, fitness 
sektörününün oluşturduğu potansiyel ile en 
yüksek iki pazardan biri. Ekipmanı, sporcu 
gıdaları derken, pazarlamayı ölçebilen bü-
yüklükte 3.5 milyar TL'ye ulaşmış durumda. 
Biz de Türkiye'nin en büyük spor salonu zin-
cirini, herkesin spor yapmak amacıyla kulla-
nabileceği ve rahatlıkla ulaşabileceği şekilde 
yatırımlar sağlayarak gerçekleştiriyoruz.  Bi-
zim misyonumuzda spor yapmak, özel bir 
faaliyet değil; uyumak, yemek yemek, çalış-
mak gibi vücudumuzun temel ihtiyaçların-
dan biridir. Bu sebeple agresif ilerliyor, dü-
zenli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Açtığımız 
salonlarımızda hedefimiz 2018 yıl sonu ka-
dar 300 bin üyeye, 2019'da ise 500 bin üyeye 
ulaşmak”diye konuştu.

Büyük şehirlerde yaşayanların yoğun tempo 
içerisinde hem beden hem de zihin yorgun-
luğu yaşadığını ifade eden Uçanlar, şöyle 
devam etti: “Spor yapmak, beden sağlığı ve 
zihin sağlığı olarak stresle başa çıkmamızda 
en büyük yardımcımızdır. Mars Sportif ola-
rak, insanların hareket ve spor yapması için 
spor salonları teşvik hale getirilmiştir. Hem 
MAC hem de MACFit kulüplerimizde, ala-
nında uzman eğitmenlerimiz, son teknoloji 
ekipmanlarımız ile çalışmaktan her zaman 
mutlu olan sporseverlerin yanındayız.”

Bahar Uçanlar
Mars Sportif’in CEO’su
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14–16 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşecek ATRAX’19 
Fuarı’nda eğlence ve rekreasyon sektö-
rünün önde gelen firmaları yer alıyor.

Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından gerçekleştiri-
len 7. Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX,  
bu yıl da eğlence ve rekreasyon sektöründen eğlence 
tesisi yatırımcılarını, oyun ve ekipman üreticilerini, et-
kinlik organizatörü firmalarını, turistik işletme sahiple-
rini, belediye, AVM yöneticilerini ve mimarları bir araya 
getirmeye hazırlanıyor. ATRAX çalışmaları kapsamında 
bu yıl da fuarın dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda 
katılımcı ve ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşmesi bek-
leniyor.

İşte Katılımcı Firmalardan Bazıları!

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden eğlence ve rekre-
asyon sektörünün güçlü oyuncularını ağırlayan ATRAX 
Fuarı bu yıl da birbirinden iddialı firmalara ev sahipliği 
yapıyor.

ATRAX’19 da sektörün gelişim ve değişimine öncülük 
edecek proje ve ekipmanları ile Polin Waterparks, Balo, 
Brunswick, Meridyen Oyun Makinaları, Sukeyna, Dof 
Robotik gibi sektörün önde gelen firmalar yer alıyor.

Türkiye ve Afrika, Balkan ve Ortadoğu Ülkeleri, Rusya, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Türki Cumhuriyetleri’nden 
yoğun katılım ile gerçekleşecek fuarda katılımcı firma-
lar eğlence ve rekreasyon sektörünün yenilikçi ürün ve 
teknolojilerini, güncel oyun ekipmanlarını sergileyecek. 

ATRAX Konferansı’nda Bu Yıl “Mutlu Şehirler” Ko-
nuşulacak!

ATRAX Fuarı kapsamında her yıl sektör dinamiklerinin 
ele alındığı ATRAX Konferansı bu yıl da sektör liderle-
rini, akademisyenleri, dernek başkanlarını, başarılı isim-
leri ve kurum-kuruluş yöneticilerini bir araya getiriyor. 
Sponsorluğunun Polin Waterparks tarafından üstlenil-
diği ATRAX Konferansı’nın bu yıl ki teması ise “Mutlu 
Şehirler”.  

ATRAX Konferansı’nda dünya ve Türkiye’de eğlence 
rekreasyon sektörü değerlendirilirken, Mutlu Şehirler 
oluşturmanın gereklilikleri konuşulacak.

SHINING STAR AWARDS ile Sektörün Enleri Ödül-
lendirilecek

Eğlence ve rekreasyon sektörünün öne çıkan projele-
rinin ödüllendirildiği Shining Star Awards bu yıl 6. kez 
organize ediliyor.  “Eğlencenin Yıldızları” ve “Etkinliğin 
Yıldızları” olarak 2 temel kategori kapsamında gerçek-
leşen başvurular sektörün uzman kişilerinden oluşan 
jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendiriliyor. 

ATRAX’19 FUAR KATILIMCILARI NETLEŞİYOR!
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14 - 16 ŞUBAT 2019

Destekçilerimiz
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 11 ülkeden 
toplam 15 bankanın katılımıyla 220 milyon Dolarlık 
tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., 15 uluslararası bankadan 220 
milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Sendi-
kasyon kredisi anlaşması, katılımcı bankaların da temsil edildiği bir 
tören ile 3 Temmuz’da imzalandı.

Sendikasyon kredi anlaşması; CITI, Commerzbank Aktiengesellschaft 
Filiale Luxemburg, ING Wholesale Banking, Societe Generale, Stan-
dard Chartered Bank, Unicredit Bank AG, BayernLB, Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., J.P. Morgan 
Securities plc, Raiffeisen Bank International AG, Intesa Sanpaolo 
S.p.A., London Branch, Banka Kombëtare Tregtare Sh.a., DZ Bank 
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ve 

TSKB’YE 220 MİLYON DOLAR SENDİKASYON KREDİSİ

Mashreqbank olmak üzere 11 ülkeden toplam 15 bankanın katılı-
mıyla imzalandı.

367 gün vadeli sağlanan sendikasyon kredisinin maliyeti Euribor / 
Libor + %1.45 olarak gerçekleşti.

Sendikasyon kredisi ile ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel 
Müdürü Suat İnce şunları söyledi: “TSKB olarak ülke ekonomisi ve 
sanayimizin gelişimi konusunda yürüttüğümüz bankacılık faaliyet-
lerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. TSKB’nin uluslararası piyasa-
lardaki güçlü ve güvenilir algısı çalışmalarımıza büyük güç katıyor. 
Temin ettiğimiz sendikasyon kredisi ve katılım profili de bu itibarın 
ve Türkiye’ye olan güvenin sembolü niteliğinde. Sendikasyon kredi-
mizi geçen yıllarda olduğu gibi, pek çok ülkenin önde gelen pres-
tijli bankalarının katılımıyla gerçekleştirmekten büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Sağladığımız finansal kaynakla, ülkemizin kalkınmasına 
destek vermeye devam edeceğiz.”

Suat İnce
TSKB Genel Müdürü



®
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İstanbul’un hızla gelişen merkezi Kartal’da, yepyeni ve heyecan 
verici bir yaşam merkezi olan Anatolium Marmara, güçlü ve farklı 
konseptiyle müzik, yemek, eğlence, alışveriş, moda, sinema ve sa-
natı unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Anatolium Marmara, 230.000 m² alan üzerinde, başta IKEA olmak 
üzere 150 seçkin markaya ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyada 47 
ülkede 366 mağazasıyla yılda 800 milyon ziyaretçiyi ağırlayan 
IKEA’nın İstanbul’daki 3. Türkiye’deki 6. mağazası ile hizmet veriyor.

Anatolium Marmara, başta dünyanın önde gelen mobilya ve ev ak-
sesuarı mağazaları zinciri IKEA, Migros, Cinemaximum, Media Mar-
ket, LC Waikiki, Agora Çocuk Eğlence Merkezi, Ocean Club Spa&-
Fitness, Flo, Taç, Koton, Vakko, Desa, Samsonite, Shuev, English 
Home, Mavi gibi markalarla ziyaretçilerine farklı bir deneyim ya-
şatıyor. Aynı zamanda elektronik, ev tekstili, hazır giyim, restorant, 
cafe, çocuk ve eğlence alanlarında yerli ve yabancı 150 markasıyla 
ailece keyifli zaman geçirmek isteyenlerin gözde buluşma mekanı 
olarak yer alıyor.

Anatolium Marmara, sosyalleşmek, dinlenmek, eğlenmek veya ai-
lesiyle birlikte iyi vakit geçirmek isteyen herkese çeşitli alternatifler 
sunuyor.

Anatolium Marmara’da eğlence, oyun ve sinema zamanı

Anatolium Marmara, geniş eğlence ve oyun alanıyla renkli bir 
dünyanın kapılarını aralıyor. 7’den 70’e herkesin vakit geçirebile-
ceği aile eğlence merkezi Agora Çocuk Merkezi, Anatolium Mar-
mara’da küçük büyük herkese keyifli dakikalar vadediyor. Agora 
Eğlence Merkezi, İnteraktif Video Oyunları, her yaş grubu için Air 
Hockey, Kiddie Rides Oyun Grupları, Mini Akülü Araç Parkuru, Soft 
Play Oyun Alanları ile alternatif eğlence seçenekleri sunuyor. Sine-

ma teknolojilerindeki gelişmeleri her zaman yakından takip eden, 
yenilikleri ilk önce buluşturan, Gold Class salonlarıyla misafirlerinin 
sinema deneyimini en üst seviyeye çıkartan Cinemaximum, kon-
forlu ve kaliteli sinema keyfini şimdi Marmara Anatolium’a taşıyor.

Ocean Club Fitness&Spa ile hayatın tadını çıkar

Anatolium Marmara Ocean Spa, havuz, sauna, buhar banyosu, 
geleneksel Türk hamamı, estetisyenler uzmanlığında cilt&vücut 
bakımı, profesyonel terapistlerin klasik ve uzak doğu masajları ile 
sağlığınızı ve kendinizi yeniden keşfedeceğiniz bir dünya sunuyor.

Anatolium Marmara, yeme-içme alternatifleriyle fark yaratı-
yor

Anatolium Marmara, Özsüt, Bodrum Mantı, Kahve Dünyası, Star-
bucks, Hacı Şerif, Burger King, Popeyes, Arby’s, Bursa Kebap Evi, 
HD İskender, Butcha, Somun Arası, Fırın Sanatı, Red Mango, In 
Bakery by Divan, Coffee Chefs, Big Carmellos Coffee gibi 20’den 
fazla restoran ve cafesi ile yeme-içme katında çeşitli lezzetler su-
nuyor. Anatolium Marmara, özellikle çalışanların öğle vakitlerini 
değerlendirmek için mükemmel bir seçenek oluşturuyor.

Anatolium Marmara’da alışveriş keyfi

Anatolium Marmara Alışveriş ve Yaşam Stil Merkezi olarak rahat 
dolaşımı, açık, kapalı ve müşterisini yormayan sirkülasyon alan-
larının yanı sıra tüm alternatifleri aynı anda sunuyor. Anatolium 
Marmara, Mavi, Koton, U.S Polo ASSN, Vakko Boutique, Kiğılı, 
Yves Rocher, LTB, LC Waikiki, Flo, Colin’s, English Home, Watsons, 
Gratis, Trendy Optik, Jakemen, Mediamarkt, Mumuso, Tobacco, 
Atasun, Altınbaş, Desa, Penti, Golden Rose gibi moda ve kozmetik 
markalarıyla alışveriş keyfini katlayacak.

KARTAL’IN YENİ YAŞAM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
ANATOLIUM MARMARA
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Sunduğu entegre güvenlik ve iş zekası teknoloji-
leriyle alanının lider firmalarından biri olan Sensor-
matic, Bilişim 500 Ödülleri’nde bir kez daha öne 
çıkmayı başardı ve Güvenlik Donanımları Kate-
gorisi’nde birinci oldu.

Güvenlik teknolojileri alanında yalnızca Türkiye’de değil farklı ülke-
lerde de gerçekleştirdiği projelerle sektörün lider firmaları arasın-
da bulunan Sensormatic, 2018 Bilişim 500 Ödülleri’nde başarısını 
tescilledi. “Güvenlik Donanımı Kategorisi”nde ilk sırayı alarak birin-
cilikle ödüllendirilen Sensormatic, “Sistem Entegratörü Donanım 
Kategorisi”nde altıncı sırayı aldı. İlk 500 Bilişim Şirketi sıralamasın-
da sekiz basamak yükselerek 52. sıraya çıktı.

Bu yıl 19. kez gerçekleştirilen Bilişim 500 listesinde yer alan şir-
ketlerden biri olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Sen-
sormatic CEO’su İsmail Uzelli, teknoloji, insan ve bilgiyi bir araya 

SENSORMATIC BİLİŞİM 500’DEKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
getiren bir vizyonla hareket ettiklerini kaydetti.

“24 yıl önce yola çıkarken belirlediğimiz vizyonu yeni teknolojilerin 
yer aldığı çözümlerimizle sürekli geliştiriyoruz. İş zekası uygulama-
larımız ile perakende başta olmak üzere endüstriyel üretim, finans, 
sağlık, enerji ve turizm gibi çok sayıda sektöre sunduğumuz özel-
leştirilmiş çözümlerimizi sürekli yeniliyor ve ihtiyaçlara göre geliş-
tiriyoruz. Bilişim 500’deki istikrarlı yükselişimiz ve sektör liderliği-
miz şirketimizin her zaman doğru adımlarla geleceğe yürüdüğünü 
kanıtlıyor” diyen Uzelli, Sensormatic’in yetkin ekibi ve uzmanlığının 
hem sektör hem de müşterileri tarafından her zaman takdir edildi-
ğini dile getirdi. Bilişim 500’ün yalnızca Türkiye’de yerleşik firmaların 
bir sıralaması olmadığını kaydeden Uzelli, listede kendine yer bulan 
isimlerin küresel rekabette de bilinirliğinin yükseldiğini belirtti.

BT Haber ve M2S tarafından 8 aylık titiz bir çalışma sonucu hazırla-
nan Bilişim 500, Türkiye bilişim sektörünün en prestijli ödülleri ara-
sında yer alıyor.

İsmail Uzelli
Sensormatic CEO’su
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Kiralama, üzerinde önemle durulması gereken parametreler-
den biridir. Kiralama stratejiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Kiralamayı sadece literatürde yer alan bir ifade olarak değil bir proje 
ekonomisi çerçevesinde görüyoruz. Kiralamada kullandığımız dile 
tıpkı bir arabulucu dikkatiyle yaklaşarak müzakere ediyoruz. Bizler 
kiralamayı iş ortaklarımızla yapılan karşılıklı kazan – kazan anlaşma-
sı olarak görüyoruz. Sırf bir yerin kiralanması veya belirli bir bedel 
karşılığı yer tahsisi olarak görmüyoruz. Çünkü bizler iş ortaklarımız 
ile var olan bir yapıyız. Eğer iş ortaklarımız olmaz ise yaptığımız ça-
lışmaların da bir anlamı olmamaktadır. Kiracılarımızı, iş ortaklarımız 
olarak görmemiz bile stratejimizi özetlemektedir. Bizler mağazaları-
mızla, kiosklarımızla hatta dönemsel stantlarımız ile birlikte birer or-
tağıyız. Onların kazanması halinde bizler de kazanç sağlamaktayız. 
Bizler attığımız her adımda onların da fikirlerini alarak ilerlemekte-
yiz. Böylece her kesimin kazanmasını sağlamaktayız. 

Kiralama yapan uzmanların sadece satış ve pazarlama teknikle-
rine sahip olması sizce yeterli mi? Uzmanların ne gibi özellikleri 
olmalı?

Satış ve pazarlama teknikleri sadece birer müzakere yöntemi olarak 
görmüyoruz. Kiracı adaylarıyla ya da mevcut kiracılarımızla alışveriş 
ve kiralama stratejilerimiz çerçevesinde yaklaşıyoruz. Kiralama ya-
pan uzmanlarımız sadece satış ve pazarlama tekniklerine değil yö-
netimsel becerilerin hepsine sahip olması taraftarıyız. Bir işletme na-
sıl yürütülür, nasıl ayakta kalır, personel yönetimi nasıl yapılmalıdır 
gibi birçok alanda hakim olmalıdır. Eğer iş ortaklarımızın taleplerini 
anlayamazsak onlara uygun çözümler sağlayamamış oluruz. Alış-
veriş merkezimizin kendi içerisinde lokasyona göre değişik marka 
karması bulunması sebebiyle her alan ve her markaya uygun değil-
dir. Buradaki dengelemeyi markaların istemiş olduğu kriterlere ve 
bizdeki uygunluk durumlarına göre belirlemekteyiz. Alışveriş mer-
kezimizin stratejilerini göz önünde bulundurarak markanın yapmış 
olduğu fizibilite ile birlikte makro ve mikro planlamaları doğrultu-
sunda alan tahsisini yapmaktayız. 

Kiralama planı oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Sizce 
en doğru kriterler neler olmalı?
 
Kiralama planlaması oluşturulurken doğru marka karmasıyla alış-
veriş merkezimizin doğru lokasyonunu kurgulamak en başta gelen 
kriterdir. Alışveriş merkezimizin bulunduğu bölgeye ve müşteri ya-
pısına göre olabilecek mağaza karmasını hedeflemekteyiz. Kiralama 
planlamalarımız alışveriş merkezimizde genelde aşağıda belirtilen 
perakende türlerinin farklı oranlarda bir araya gelmesiyle oluşur. Sa-
dece tek tip ürün satan mağazalar, lüks mağazalar, kadın hazır giyim 
mağazaları, erkek giyim mağazaları, ayakkabı mağazaları, hediyelik 
eşya mağazaları, aksesuar mağazaları, fast food restoranları, eğlen-
ce alanları başlıca mağaza karmamızı belirleyen kiralama planlama 
yapısını oluşturan temellerdir. 

Günümüzde birçok AVM’de farklı yönetim tarzları ve farklı an-
layışlar bulunuyor. Sizce doğru kiralama ekibi kimlerden oluş-
malıdır?

Alışveriş ve kiralama stratejileri her alışveriş merkezinde değişiklik 

göstermektedir. Bu stratejilerin oluşturulmasında alternatif strate-
jileri de göz önünde bulundurarak kiracı karmamızı ön planda tu-
tuyoruz. 

Bizler için yönetim tarzı sadece kiralamadan oluşmamaktadır. İş or-
taklarımız ile yürüttüğümüz süreç yani yönetim anlayışımız tam bir 
ekip işidir. Dolayısıyla bunu da düşünerek kiralama ekibimize önem 
vermekteyiz. Ekibimiz perakende sektörünü çok iyi bilen kriterlerini 
bu yönde geliştirerek mağaza karmasıyla kiralanabilir alanların ör-
tüşmesini sağlayan bir ekiptir. Markaların ortalama metrekare ciro 
verimliliklerini ve rakamlarını araştırmış veya tecrübe etmiş, sözleş-
melerin hukuksal konularına hakim, markaların fizibilitelerini oku-
yabilen deneyimli bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle bu tarz ekiplere 
hakim kiralama kadroları alışveriş merkezlerinde bulundurulmalıdır.

Kiralama sürecinde sadece size ulaşan talepleri mi değerlen-
diriyorsunuz? AVM’ye pozitif değer katacak markalar ile sizde 
iletişime geçiyor musunuz? 

Kiralama planı hazırlanması gerek alışveriş merkezi için gerekse 
kiracılar için oldukça dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Kira-
cı adayları belirlenirken piyasanın iyi analiz edilmesi ayrıca alışveriş 
merkezi içerisindeki kiracı karması düşünülmelidir. Kiracılarımızın, 
alışveriş merkezinin oluşturduğu pazar yeri içerisindeki pazar payla-
rı dikkate alınmalıdır. Bunların yanında süreç içerisinde sürekli hem 
mevcut markalarımız ile hem de yeni gelecek markalar ile görüşü-
yoruz. Türkiye’ye giriş yapmamış markalar ile de ayrıca araştırma ya-
parak görüşmeler gerçekleştirmekteyiz. Bizler sektör içerisinde her 
daim iletişim içerisindeyiz. Böylece hem kendimizi hem de sektörün 
gelişimine katkı sağlamaya çalışmaktayız. 

AVM’lere değer katacak markaların ne gibi özellikleri olmalıdır? 

Burada beklentilerin belirlenmesi ve tanımlanması net olmalıdır. 
Taraflar, planlarının tüm aşamalarında net bir dil kullanarak mar-
kalarının yaşam çizelgelerini mümkün olduğunca maksimum fayda 
temelinde tutmalıdırlar. Öncelikle marka ile alışveriş merkezlerinin 
uyuşması gerekmektedir. Eğer yanlış marka, yanlış alışveriş merke-
zinde ise bu hem markaya hem alışveriş merkezine zarar vermekte-
dir. Alışveriş merkezlerine değer katacak markaların hem kendisine 
hem de alışveriş merkezine pozitif değer katması önemlidir. Her iki 
tarafın da maksimum fayda sağlayabileceği noktalarda ortaklaşa iş 
yapılması gerekmektedir. Zaten bu noktada iş ortağı kavramı ortaya 
çıkmaktadır.  

Brandium AVYM Müdürü Serdar Saraçoğlu: 
“Alışveriş merkezlerine değer katacak 
markaların hem kendisine hem de alışveriş 
merkezine pozitif değer katması önemlidir.” 

Serdar Saraçoğlu
Brandium AVYM Müdürü
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Nielsen’in hızlı tüketim ürünleri perakende 
ve alışverişçi trendleri konusunda gerçek-
leştirdiği araştırma, online alışveriş, e-ticaret 
ve tüketicinin online alışveriş alışkanlıkları 
hakkında da değerli bilgiler ortaya koydu. 
Araştırma ayrıca dijital dönüşüme uyum 
sağlamada ülkemizin potansiyelini de gözler 
önüne serdi.  

Türk alışverişçisi online ve mobilde dün-
ya ortalamasının üzerinde… 

Nielsen Genel Müdürü Didem Şekerel Erdo-
ğan, Türk alışverişçisinin araştırmaya göre 
global ortalamanın çok üzerinde bir online 
ve mobil profile sahip göründüğünü söyle-
di. Didem Şekerel Erdoğan “Global nüfusun 
internet kullanım oranı %53 iken, Türkiye’de 
bu oran %67. Yine aktif sosyal medya kul-
lanımı dünya ortalamasında %42 iken, Tür-
kiye’de %63. Aynı şekilde, Türkiye mobilde 
de dünya ortalamasının üzerinde. Cep tele-
fonu kullanıcısı oranı dünya genelinde %68 
iken, Türkiye’de %90. Bunun sonucu ola-
rak da cepten aktif sosyal medya kullanımı 
oranımız (%54), dünya ortalamasına (%39) 
göre oldukça farklılaşmakta.  Kullanıcı sa-
yısı olarak bakıldığında, Türkiye’deki sosyal 
medya penetrasyonun global ortalamadan 
daha yüksek olduğunu biliyoruz. Nitekim, 
ana sosyal medya platformlarındaki kullanıcı 
sayısı sıralamamız, dünya nüfus sıralamasın-
daki yerimizin çok üzerinde. Dünya nüfus 
sıralamasında Türkiye 18. Sırada yer alırken, 
örneğin Facebook kullanıcı sayısı sıralama-
sında 9. sırada, Instagram kullanıcısı sıra-
sında ise 5. sırada yer almaktayız.  Yalnızca 
kullanıcı sayısı değil, aynı zamanda sosyal 
medyada geçirilen ortalama süre de oldukça 
yüksek. Türk tüketicisi sosyal medyada, ABD 
ve Çin’le kıyaslandığında yaklaşık %50 daha 
fazla zaman geçirmekte. Dolayısıyla Türkiye, 
dijital dönüşümü çok daha kapsamlı biçim-

de yaşamaya aday bir ülke.” dedi.  

Online ile birlikte karşımızda yeni bir alış-
verişçi profili çıkıyor...

Didem Şekerel Erdoğan “Tüm bu gelişmeler, 
karşımıza yeni bir alışverişçi profili çıkarıyor. 
Bu, bilinen geleneksel alışverişçiyle temelde 
aynı motivasyonlarla hareket eden, ancak 
daha güçlü bir konumda olan bir alışveriş-
çi modeli…” şeklinde konuştu. Araştırmaya 
göre bu yeni alışverişçi modeli, fırsat ve ye-
niliklerden anında haberdar olma, ürün ve 
hizmetler hakkında başka kullanıcıların yo-
rumlarına ulaşabilme şansına sahip. Anında 
fiyat karşılaştırması yapabiliyor, mağazaya 
gitmeden stoklardan haberdar olabiliyor... 

Gıda perakendesinin geleceği e-ticaret ve 
modern kanallarda…

Nielsen Perakende Hizmetleri Lideri Tamer 
Gülsaç, gelecek projeksiyonlarına bakıldı-

ğında, gıda perakendesinde iki kanalın öne 
çıkmasının beklendiğini ve bunların da e-ti-
caret ile modern kanal olduğunu söyledi. 
Gülsaç “Global ölçekte toplam perakendenin 
%9’unu yapmakta olan e-ticaretin, 2020’de 
bu ağırlığını %12’ye çıkaracağı öngörülüyor. 
Hızlı tüketim ürünlerinin de içinde yer aldığı 
Türkiye perakende pazarında e-ticaret payı 
global ortalamanın altında. E-ticaret açısın-
dan Türkiye, ekonomik olarak da paralellik-
ler gösterdiği Rusya ve Brezilya ile benzer 
bir yapıya sahip. TÜBİSAD verilerine göre 
2017 yılında Türkiye’de online perakendenin 
toplam perakende içindeki payı %4,1 olarak 
gerçekleşti. Öte yandan bu alanda Çin, ABD 
ve İngiltere başı çekiyor.” dedi.

Online alışverişte gıda dışı ürünler tercih 
ediliyor… 

Online alışverişe konu olan hızlı tüketim 
ürünleri kategorilerine bakıldığında, mevcut 
durumda daha çok gıda dışı kategorilerin 
online olarak alışverişe konu olduğu görü-
lüyor. Nielsen Müşteri Hizmetleri Direktö-
rü Yankı Yalçın, bebek bakım ürünleri, ev 
temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve 
evcil hayvan ürünlerinin online kanalda ön 
plana çıkmasını beklediklerini söyledi. Yal-
çın “Üstelik bu, sadece Türkiye’ye özgü bir 
durum da değil. Online alışverişin ciddi bir 
paya ulaştığı Güney Kore’ye bakılacak olursa 
orada da bebek bakım ürünleri, deterjan gibi 
kategorilerin öne çıktığı görülüyor. ABD’de 
de yine bebek ürünleri, evcil hayvan ürünleri, 
sporcu beslenme takviyeleri gibi kategorile-
rin ilk sıralarda yer aldığı göze çarpıyor. Hem 
global alışverişçi hem de Türk alışverişçisi 
için gıda kategorilerinde ilk seçenek online 
kanal değil. Özellikle taze gıdada, mağaza 
içinde yaşanan deneyim, önemini korumaya 
devam ediyor.” şeklinde konuştu.  

NIELSEN: TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR
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GEBZE CENTER 
AVM MÜDÜRÜ 
BİROL MUTLU OLDU

Yönetimi ve kiralaması JLL Türkiye tarafından yapılan Gebze Center 
Alışveriş Merkezi’nde AVM müdürlüğü görevine Birol Mutlu getirildi. 
Sektörde yaklaşık 10 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olan Mutlu, 
Konya Kentplaza, Adapazarı Serdivan AVM ve son olarak İstanbul 
Rings AVM’de genel müdürlük pozisyonlarında bulunmuştu.

Gebze Center Alışveriş Merkezi’nde 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 
AVM Müdürü olarak göreve başlayan Birol Mutlu, İşletme mezunu 
olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Gebze Center Hakkında

Gebze Center, kocaman dünyası ile bölgesinin en güçlü çekim merkezi 
olma özelliğini taşıyor. Alışveriş, moda, eğlence, yeme ve içme al-
anında ziyaretçilerine yepyeni bir deneyim sunan Gebze Center geniş 
mağaza ve hizmet yelpazesiyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 10.500 
m²’lik hipermarket, 7.600 m²’lik yapı market, 2.800 m²’lik elektronik 
market, 23.100 m²’lik mağaza ve 4.800 m²’lik kafe ve restoran alanına 

sahip olan Gebze Center, 6.200 m²’lik eğlence alanı ile eğlencede de 
sınır tanımıyor.

Her yaştan insanın keyif dolu vakit geçirdiği Gebze Center, klasik 
erkek ve bayan giyimden, spor ve çocuk giyime, ayakkabı sektörün-
den kuyum ve aksesuar sektörüne, 5D sinemadan departman storlara 
kadar geniş bir yelpazede yer alan, sektöründe öncü ve uluslararası 
üne sahip 130 markası ile bölgesine kocaman bir dünya sunuyor.

İçinde sinema, bowling salonu ve çocuk eğlence merkezi bulunan 
Gebze Center, hayallerdeki eğlenceyi gerçek kılıyor. Artık çocuklar 
alışveriş süresince sıkılmıyor, anne ve babalar rahat rahat alışverişini 
yapabiliyor.

Gebze Center, alışveriş ve eğlencede olduğu gibi, yeme ve içme alan-
larıyla da ziyaretçilerinin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Her türlü 
damak tadına hitap eden kafe ve restoranlar, Gebze Center ziyaretçil-
erine mükemmel bir ziyafet sunuyor.
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Sinema izleyicisine üstün hizmet kalitesiyle 
sinema keyfi sunan, Türkiye’nin en büyük  si-
nema zinciri CGV Mars Entertainment Group, 
Cinemaximum salonlarında faaliyet gösteren 
donmuş yoğurt markası “Yoort”u satın aldı.

Türkiye genelinde 867 salon ile sinemase-
verlere hizmet sunan CGV Mars Entertain-
ment Group, 1.7 milyon TL ödeyerek Tür-
kiye’nin ilk donmuş yoğurt markası Yoort’u 
bünyesine kattı. 

CGV Mars Entertainment Group, son 3 yılda 
400 bin kişiye ulaşan ve 6.2 milyon TL ciro 
elde eden Yoort’u “Sinema içinde eğlenceli, 
sağlıklı lezzetlerle misafirlerine sunduğu de-
neyimi daha zenginleştirme stratejisi” kap-
samında satın aldı. İlk şubesini 2008 yılında 
İstinyePark’ta açan ve şu an Kanyon, Zorlu 
Center, Akasya ve Palladium Cinemaximum 
salonlarındaki mevcut 5 mağazasıyla hizmet 
vermekte olan Yoort, CGV Mars Entertain-
ment Group çatısı altında 2018 sonuna ka-
dar Türkiye’nin farklı yerlerinde açacağı yeni 
şubeleriyle daha fazla kişiye ulaşmayı hedef-
liyor. Donmuş yoğurt üzerine konulan bir-
birinden lezzetli meyve şekerlemelerinden 
oluşan süsleme malzemeleriyle, her yaş gru-
bundan geniş bir kitlenin sinema öncesi veya 
arasındaki ilk tercihinden biri olan ‘Yoort’ ile 
Cinemaximum’larda sinema keyfi bundan 
sonra daha zengin alternatiflerden oluşacak.

Türkiye’nin önde gelen sinema zincirlerin-
den CGV Mars Entertainment Group, 4DX, 
Starium, ScreenX, IMAX gibi ileri düzey film 
teknolojilerini Türkiye ile ilk buluşturan şirket 
olarak ön plana çıkıyor.

CGV Mars 
Entertainment 
Group Türkiye’nin 
ilk donmuş yoğurt 
markası Yoort’u 
bünyesine kattı!
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Capacity AVM, temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar her 
cuma günü trio dinletisi ile ziyaretçilerine müzik ziyafeti sunuyor.

Trio dinletisi eşliğinde alışveriş deneyimi!

Birbirinden değerli eserlerin icra edildiği trio dinletisiyle alışverişin 
keyfi Capacity’de yaşanıyor. Arp, jazz trio ve klasik duo eşliğinde 
gerçekleşen canlı performans ile huzurlu bir alışveriş sizleri bek-
liyor!

CAPACITY AVM HER 
CUMA GÜNÜ SİZİ 
MÜZİĞE DAVET EDİYOR!

Hem eğlendiriyor hem öğretiyor!

Capacity AVM içerisinde yer alan, 3 yaş ve üzeri herkese uygun oyun-
ların yer aldığı Akıl ve Zekâ Oyunları standı ile AVM’ye gelen ziya-
retçiler verimli vakit geçiriyor. Çocukların kişisel gelişimlerini olumlu 
yönde etkileyen oyunlar, yetişkinlerin ise düşüncelerinin ve bir son-
raki hamlelerinin sınırlarını zorluyor. 

Abalone, Labirent, Mangala, Reversi, Katamino, Redka Blook, 9 taş 3 
taş, Beyin Bey’in Taşıtları, Number Calculation ve satranç gibi birçok 
zevkli ve öğretici oyunlar ile sevdiklerinizde Capacity’de muhteşem 
bir gün geçirebilir, sizi şaşırtacak oyunlar ile yeni bir tutku sahibi ola-
bilirsiniz!
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Ranchero, kökleri Aztek ve Mayalara uzanan 
binlerce yıllık orjinal lezzetlerini, Nişantaşı ve 
yenilenen Suadiye restoranlarının ardından 
şimdi de Anadolu Yakası’nın en popüler ye-
me-içme ve eğlence merkezi Watergarden’a 
taşıdı.

Türk ve Meksikalı bir aile tarafından işletilen 
ve sunduğu Meksika’ya özgü gerçek yerel 
tatlarla ünlenen mekan, Ataşehir Watergar-
den AVM’de açılan 180 kişilik yeni şubesin-
de, klasikleşen spesiyal lezzetlerin yanı sıra 
öğle ve akşam yemekleri ile özellikle yemekli 
iş toplantıları için yepyeni menüler sunuyor. 
Başka hiçbir yerde bulunmayan patentli on-
larca farklı sosa sahip Ranchero mutfağında, 
tortilla ekmekleri ve nachos adı verilen mı-
sır cipsleri, Meksika’dan getirilen özel ma-
kinelerde günlük olarak üretiliyor. Yemek 
sonrasında ise misafirlere, reçetesi Tanye-
ri&Gonzalez ailesinin Meksika’da yaşayan 
büyükannelerine ait olan özel Ranch kokteyli 
ikram ediliyor.

Ranchero’nun yeni şubesi temmuz ayının 
başında Watergarden’da hizmete açıldı. 
Prag’dan gelen grafiti sanatçısının bir hafta 
çalışarak restoranın duvarlarına çizdiği Mek-
sika yerlileri figürü, şimdiden tüm misafirle-
rinin favorisi haline gelirken, kaktüs figürlü 
margarita bardakları dahil Meksika’dan özel 
olarak getirildi. Watergarden Ranchero, sun-
duğu menüler ve sahip olduğu ambiyansı ile 
okyanus ötesindeki yemek ve yaşam kültü-
rünü İstanbul’daki yeni mekanına da taşıdı. 

Misafirlerini, Watergarden’ın eğlenceli ses 
ve ışık gösteriyle ünlü havuz manzarası eş-
liğinde ağırlayan Ranchero, pazardan per-
şembeye her gün 12.00 ile 01.00, cuma ve 
cumartesileri günleri ise 12.00 ile 02.00 saat-
leri arasında hizmet sunuyor. Otopark soru-
nu bulunmayan ve vale hizmeti de sağlayan 
mekan, açılışa özel başlattığı uygulama ile 
öğlen menülerini %20 indirimli servis ediyor.

ATAŞEHİR’DEKİ WATERGARDEN’A MEKSİKALILAR GELDİ
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Dijital müzik yayıncılığının lider şir-
keti SMG, müşterilerine sunduğu 
popüler şarkılar ve yurt dışında-
ki lisanslı müzik kataloglarından 
sonra kendi şarkılarını da üretiyor. 
Birkaç yıldır kendi müzik kataloğu 
üzerinde çalışmalarına devam 
eden SMG, tüm hakları kendisine 
ait, müzik meslek birliklerine ka-
yıtlı olmayan, tamamen yasal ve 
ekonomik bir çözüm sunuyor. 

Dünya markalarından küçük işletmelere ka-
dar 550’nin üzerindeki firmanın 10.000’e 
yakın noktasında hizmet sunan SMG, pera-
kende sektörü için yaptığı özel çalışmalarla 
hem satışları artırıyor hem de markaların 
müşterileriyle olan bağlarını güçlendiriyor. 
Müşterilerin %90’ının müzik çalan mağazala-
rı tercih ettiğini gösteren araştırmalar oldu-
ğunu belirten SMG Müzik Prodüktörü Metin 
Levi, “Dünya listelerindeki popüler şarkılar-
dan kendi ürettiğimiz müziklere uzanan ge-
niş seçkimiz ve satışları artırmada çok etkili 
bir yöntem olan anonslarımız ile perakende 
sektörüne önemli katkı sağlıyoruz” diyor.

SMG kendi müziklerini üretiyor!

Müzik departmanında DJ ve müzisyenlerin 
yer aldığı SMG, kendi müziklerini üreterek 
markaların beğenisine sunuyor. Şarkı sözle-
ri yazılıyor, müzikler besteleniyor, tüm ens-
trümanlar canlı olarak SMG’ye ait stüdyoda 
çalınıyor ve kadın-erkek vokaller tarafından 

SMG’DEN PERAKENDE SEKTÖRÜNE ÖZEL MÜZİK VE ANONSLAR

şarkılar seslendiriliyor. Bu içeriklerin tüm 
haklarına sahip olan SMG, artık kendi mü-
zik kataloğundan müşterilerine seçenekli ve 
ekonomik bir çözüm sunuyor. 

Müzikler internet kotası harcamıyor!

SMG, lisansı kendisine ait dijital yazılımı sa-
yesinde, yayınları, müşterilerinin kendi bilgi-
sayarından veya SMG music-box üzerinden 
depola-çal yöntemiyle gerçekleştiriliyor. 
Müzik listeleri SMG DJ’leri tarafından müşte-
riye özel olarak hazırlanıp, farklı saatlere göre 
planlanıyor. Açılış-kapanış anonsları, kam-
panya veya reklam spotları istenilen sıklıkta 
ya da belirli bir saatte çalacak şekilde yayına 
eklenebiliyor. İnternet üzerinden sürekli akış 
yani streaming metoduyla yayın yapılmadığı 
için internet sadece ilk yüklemede ve gün-
cellemeler sırasında kullanılıyor. Bu sayede 
yayın internet kotalarını harcamıyor, kasa 
işlemlerini yavaşlatmıyor ve günlük iş akışına 
engel olmuyor. Windows, iMac ve Linux gibi 
her türlü işletim sisteminde çalışan program, 
müşterilerin anlık isteklerini de yine uzaktan 
erişimle gerçekleştirme imkanı sağlıyor. 

Satışta anonsun etkisi!

Satışları artırmada en etkili yöntemlerin ba-
şında gelen anons, SMG’nin markalar tara-
fından en çok tercih edilen hizmetleri ara-
sında yer alıyor. Markaların kampanya ve 
etkinliklerini doğrudan iletebileceği, ürünler 
hakkında bilgilendirme yapabileceği anons-
lar, SMG’nin profesyonel seslendirme sanat-
çılarından oluşan ekibi tarafından hazırla-

nıyor. Anonslar, markanın istediği noktada, 
sıklıkta ve tarihte yayına alınıyor. Birden çok 
lokasyonu bulunan markalar için, her mağa-
zaya ayrı anons yapılabiliyor. Örneğin, okul 
alışverişinin yapıldığı eylül ayı boyunca her 
yarım saatte bir kampanya anonsu yapılabi-
liyor. Bir mağazada kampanyası yapılan ürün 
tükendiyse anons yayından kaldırılıyor ancak 
diğer mağazalarda devam ediyor.

SMG, yeni projelerini Teknokent’te geliş-
tiriyor

SMG, yazılımını geliştirmek ve markalara 
yeni hizmetler sunmak için İTÜ ARI Tekno-
kent’te çalışmalarına devam ediyor. SMG 
Teknokent’te, harmonik benzerlik, üçüncü 
parti entegrasyonu, SaaS (Software as a Ser-
vice) projelerini geliştirmek üzere projelerine 
devam ediyor. 

Saniyeler içinde anons teknolojisi: Push 
audio

SMG’nin son yeniliklerinden biri de push 
audio. Mağaza içi anonstan farklı olan bu 
sistemde, SMG’nin hizmet verdiği markalar, 
herhangi bir mağaza ya da şubelerinde yan-
gın, hırsızlık gibi bir durumla karşılaştıkların-
da, hiçbir ekstra cihaza ihtiyaç duymadan, 
yalnızca internet bağlantısıyla bulundukla-
rı noktadan olayın yaşandığı yere tek tuşla 
saniyeler içinde anons yapabiliyor. Acil du-
rumların yanı sıra şirket yetkilileri tüm mağa-
zalardaki ya da yalnızca belirli noktalardaki 
personeline seslenebiliyor, bilgilendirme, 
motivasyon konuşması ya da kutlama yapa-
biliyor.

Bu yazın en popüler 10 yaban-
cı şarkısı

1. One Kiss - Calvin Harris feat. 
Dua Lipa
2. Flames - David Guetta feat. 
Sia
3. Friends - Marsmello feat. 
Anne Marie
4. In My Feelings - Drake
5. Solo - Clean Bandit feat.  
Demi Lovato
6. Beautiful Mess - Herlea
7. Egotistic - Mamamoo
8. Eastside - Benny Blanco 
feat. Halsey & Khalid
9. Something Human - Muse
10. Medicina - Anitta



44

Etkinlik / MALl&MOTTO 

GÜNCEL HABERLER • PERAKENDE HABERLERİ • RÖPORTAJ • MODA  •  ETKİNLİK HABERLERİ
ANALİZ RAPORLARI • MAKALE • SOSYAL MEDYA LİGİ • ASTROLOJİ • KAHVE MOLASI • SAĞLIK

Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Dünya Palas 34/B D:3 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : 0212 924 32 96 - Gsm : 0530 218 49 43 - Mail : info@fsreklam.com.tr

mallandmotto1 mallandmotto

Tıklayın, Habersiz Kalmayın!
www.mallandmotto.com



45

MALl&MOTTO / Etkinlik

Gayrimenkul sektörünün önde 
gelen isimlerinden Tahincioğ-
lu, 2018 yılının ilk yarısında ko-
nut satışlarından 631 milyon 
556 bin TL’lik ciro ile satış rekoru 
elde etti. Tahincioğlu tarafın-
dan Emlak Konut GYO güven-
cesiyle yapımı devam eden 
Nidapark Kayaşehir ve Nida-
park İstinye projeleri de Emlak 
Konut GYO projeleri arasında 
en çok satan ilk 5 proje  olarak 
yer aldı.

2017 yılında da markalı konut sektörünün 
lideri olan Tahincioğlu, 2018 yılının ilk yarı-
sında da rekor satış elde etti. 429 bağımsız 
bölümün satışını gerçekleştirerek bu dö-
nemde 631 milyon 556 bin TL’lik ciro elde 
eden Tahincioğlu’nun bu başarısına mayıs 
ayında GYODER-INDER-KONUTDER iş birliği 

Tahincioğlu’ndan İlk 
Yarıda Satış Rekoru

ile başlatılan “Birlikten Güç Doğacak Türkiye 
Kazanacak” kampanyasının da önemli etkisi 
oldu. Bu kampanya kapsamında Tahincioğ-
lu 130 bağımsız bölüm ve 140 milyon TL’lik 
satış gerçekleştirdi. Ayrıca Tahincioğlu’nun 
Nidapark Kayaşehir ve yine Nidapark İstinye 
projelerindeki satışları da şirketi rekora taşı-
dı.

Özcan Tahincioğlu: “Rakamlar Tahincioğ-
lu projelerine olan güvenin yansıması”

Tahincioğlu’nun yılın ilk 6 aylık döneminde-
ki performansını değerlendiren Tahincioğlu 
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 
“2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa ko-
şullarına rağmen satışlar açısından oldukça 
başarılı geçirdik. Emlak Konut GYO’nun açık-
ladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Ka-
yaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 
5 proje arasında yer aldı. Konut sahibi olmak 
isteyenlerin yine birinci tercihinin Tahinci-
oğlu olması bizi gururlandırmaya devam 
ediyor” dedi. Emlak Konut GYO ile ortaklaşa 
gerçekleşen Nidapark Kayaşehir, Nidapark 
Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 

6 ayda elde ettiği satış cirosunun 535 milyon 
TL olduğunu belirten Tahincioğlu, projeleri-
ne çok yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Satış ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret 
etti

Projelerinde çok özel ödeme koşulları ve faiz 
fırsatları sunduklarını ifade eden Özcan Ta-
hincioğlu, “Bugüne kadar pek çok kişiyi mülk 
sahibi yaptık. Tahincioğlu projelerine olan 
güven her zaman piyasa koşullarının dışında 
değerlendirildi” ifadelerini kullandı. Tahin-
cioğlu, içinde bulunduğumuz dönemde de 
yükselen konut faizlerine rağmen tüm pro-
jelerinde 60 ay %0 faiz kampanyası gerçek-
leştirdiklerini ve sınırlı bir süre için ev sahibi 
olmak isteyenlere büyük bir fırsat sundukla-
rını sözlerine ekledi.

Nidapark Kayaşehir

Tahincioğlu, Emlak Konut’un tarihi kampan-
yasından büyük ilgi gören projesine gelen 
talepleri karşılamak amacıyla kampanya ko-
şullarını daha da cazip hale getirdi. Konut sa-
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hibi olmak isteyenler Nidapark Kayaşehir’de 
minimum %10 peşin, 12 ay sonra %15, 24 
ay sonra %15 ara ödemelerle ve 60 ay 0 faiz 
ödeme koşulları ile konut ve ofis sahibi ola-
biliyor. Nidapark Kayaşehir projesi üç farklı 
konut etabı alternatifi sunuyor. Yedi bloktan 
oluşan Nidapark Kayaşehir Yakut'ta 2+1, 
3+1 ve 4+1 olmak üzere 470 daire yer alı-
yor. Projeye özel olarak ayrılan sosyal tesis-
ler, kapalı havuz, fitness, yoga, pilates, genç 
odası, sinema, buhar odası, hamam ve çocuk 
oyun alanlarıyla mülk sahiplerine huzurlu bir 
ortam vadediyor. Ayrıca süs havuzları, mo-
dern çardak alanları ve kış bahçesi mahalleri, 
estetik ve fonksiyonellik dengesini oluşturu-
yor. Nidapark Kayasehir Yakut'ta yan yana 
gelen dairelerde bile hiç bir duvarın birbiriy-
le temas etmemesi, tüm dairelerde müsta-
kil ev konforu sunuyor. Nidapark Kayaşehir 
Zümrüt 2+1 ve 3+1 olmak üzere 319 daire 
üç konut bloğunda yer alıyor. Proje, cadde 
dükkânlarının bulunduğu ticari ünite bloğu 
ve nitelikli peyzajlı parkıyla beğeni topluyor. 
Diğer bölümlere göre daha az katlı üç blokta 
4+1 ve 5+1 olmak üzere 54 daireden oluşan 
Nidapark Kayaşehir Elmas, hemen önünde 

yer alan nitelikli peyzajlı parkıyla dikkat çe-
kerken, parka bağlanan teraslar,yasam key-
fini arttırıyor. Her daireye iki araçlık otopark 
yeri ayrılan Nidapark Kayaşehir Elmas'ın az 
katlı bloklardan oluşması, sosyal tesislerin 
ferahlığı ve kullanım rahatlığını da öne çıkan 
özelliklerin başında geliyor. Projenin sosyal 
tesisin içinde kapalı yüzme havuzları, fitness 
salonları, saunalar, hamamlar, buhar odaları 
ve masaj odaları, kafeterya ve özel alanlar, 
çocuk kulübü, bilardo salonu ve genç oyun 
odası, açık alanda çocuk oyun alanları, çok 
amaçlı spor sahası (basketbol, voleybol, te-
nis) yürüyüş yolları, seyir terasları, süs havuz-
ları ve yapay tepeler, misafir otopark alanı, 
çok amaçlı salon (misafir ağırlama odası), 
mescit ve abdesthaneler gibi geniş alanlar 
yer alıyor.

Nidapark İstinye

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım 
ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesi 
ve gayrimenkul sektörünün önde gelen isim-
lerinden Tahincioğlu imzası ile İstanbul’un 
en eski ve prestijli semtlerinden İstinye’de 
hayata geçirilen projesi Nidapark İstinye’de 
satışlar TL bazında yapılıyor. %5 peşinat, 12 
ay sonra %10, 24 ay sonra %10 ara ödeme-
lerle ve 60 ay sıfır faiz avantajıyla satışlar 
devam ediyor. Nidapark İstinye projesi, Pa-
norama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor 
ve her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı 
bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstin-
ye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, 

Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağım-
sız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 
202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe 
üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan blok-
lar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle 
her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek 
özelliklere sahip. 90 m2 ile 663 m2 arasında 
değişen üniteler, yaklaşık 15 m2 büyüklü-
ğündeki depo alanıyla rahatlığınız için eks-
tra alan sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, 
lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst 
seviyede bir kalite anlayışını önünüze serer-
ken, yerden ısıtmalı ısıtma sistemi ve soğut-
ma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor.
Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, 
kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen 
eşliğinde fitness, özel studio odaları, kapalı 
ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek 
salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun 
odaları, müzik bale okulu, aktivite odası bu-
lunuyor. Yürüyüş ve koşu parkurları, seyir 
terasları, tenis-basketbol ve çok amaçlı sa-
halarında yer aldığı projede, İstinye merke-
zine yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı 
da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç 
şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, 
özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon 
aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark 
İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir 
konumda yer alıyor. Muhteşem boğaz man-
zaralı 47.500 m2 alan üzerinde tasarlanmış 
kullanıcıların özel mülkiyetinde olacak bir 
park alanı sunuyor. Bu park alanında her 3 
bölge sakinlerinin kullanımına açık ve birçok 
aktivite yer alıyor.

Özcan Tahincioğlu, “Çağrı merkezimizi projelerimiz hakkında 
bilgi almak için 10 binden fazla kişi aradı. Dijital kampanya-
larımızda 1,3 milyar erişim sağladık. 2,8 milyon kişi web sitele-
rimizi ziyaret etti ve 10 bin 600 adet talep topladık. Bu yıl satış 
ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu rakamlar konut sahibi 
olmak isteyenlerin Tahincioğlu’na duyduğu güvenin en somut 
göstergesi” diye konuştu.
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Kariyerime 1995 yılında perakende sektö-
ründe başladım. Lee Cooper ve Dagi Gi-
yim’de uzun yıllar yöneticilik yaptım. Daha 
sonra ise masanın diğer tarafına geçerek sı-
rasıyla Serdivan AVM, A Plus AVM, 41 Burda 
AVM Genel Müdürlük görevlerini yürüttüm. 
2017 yılında tekrardan A Plus AVM Genel 
Müdürlüğü görevini yürütmeye başladım.

A Plus Ataköy AVM’yi Mall&Motto oku-
yucuları için anlatır mısınız?

Açıldığı 14 Nisan 2010 yılından bu yana stil 
sahibi, marka algısı yüksek, zengin damak 
tadına sahip lezzetler sunan, kültürel ve 
sanatsal etkinlikleri ile kendini sürekli ge-
liştiren, yüksek sosyal sorumluluk bilinci ile 

alışveriş anlayışında fark yaratan hizmetini ve 
seçkin markaları tüketiciyle buluşturan keyifli 
alışverişin bölgedeki tek adresidir.

30.000 m2 kiralanabilir alanıyla birlikte 140  
adet seçkin mağazası bulunmaktadır. Bakır-
köy, Ataköy, Yeşilköy ve Florya bölgelerinde 
aradığınız her şeyi bir arada bulabileceği-
niz keyifle alışveriş yapılabilecek butik bir 
AVM’yiz.

”Yanı başınızda en kaliteli alışverişin ad-
resi’’ sloganı ile yola çıktınız. Marka kar-
ması ve doluluk oranlarından bahseder 
misiniz?

Son dönemlerde ev dekorasyon markaların-
dan kozmetiğe, aksesuardan kültür ve sanat 
hizmeti sunan mağazalarımıza daha fazla 

ağırlık vermeye başladık. Kervan&Penelope, 
Bernardo, Biev, Tefal, Sephora&Missha ve 
Anadolu Ateşi Dans okulumuz son dönemde 
açılışını yaptığımız mağazalarımızdan bazıla-
rı olarak yer alıyor. 

2018 yılı itibariyle %100 doluluk oranlarına 
ulaşmış ender AVM’lerden bir tanesiyiz. Gelir 
düzeyi yüksek bir ziyaretçi profiline sahibiz, 
‘sepet ortalaması’ dediğimiz rakamlar diğer 
AVM’lere kıyasla 2,5 kat daha fazla seviye-
dedir. Yani az ziyaretçi yüksek ciro olarak da 
yorumlayabiliriz.

Ziyaretçi sayısı ve profilini nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

2017 yılı Kasım ayından itibaren ziyaretçi 
sayılarımızda %15 oranında bir artış yaşan-

“Yapılan tüm çalışmalarda sürdürülebilirliğe önem vermek gerekmektedir.”Bülent Arı
A Plus AVM Genel Müdürü
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maktadır. Ataköy sahil şeridinde yeni yaşam 
alanların oluşmasıyla birlikte gelir düzeyi 
yüksek ziyaretçi sayılarımız hızla artmakta-
dır. Kasım 2018 tarihinde alışveriş merke-
zimize 150 metre uzaklıkta bulunan metro 
istasyonunun da açılmasıyla birlikte ziyaretçi 
sayımızda %30 civarında bir artış olmasını 
bekliyoruz.

Açıldığı 14 Nisan 2010 yılından bu yana 
çeşitli kampanya ve etkinlikler düzenledi-
niz. Bu çalışmaları planlarken nelere dik-
kat ediyorsunuz?

Ziyaretçilerimizin profilleri, istekleri ve bek-
lentileri dikkate alınarak kampanya ve etkin-
lik planlarımızı yapıyoruz. Diğer AVM’lerde 
olduğu gibi alışılmış etkinlikler ve kampan-
yalar bizde çok ilgi görmeyebiliyor. Bizde 
ise daha çok sanatsal ve kültürel etkinlikler, 
sağlıklı yaşam sohbetleri, antika müzayede-
leri ve sosyal sorumluluk içeren kampanyalar 
ziyaretçilerimiz tarafından yoğun ilgi gör-
mektedir.

Başarılı bir AVM yönetiminin kriterleri 
sizce nelerdir?

AVM ziyaretçilerinin beklentilerini iyi analiz 
ederek, mağazalar ile iletişim ve iş birliği içe-
risinde olmak, her zaman başarıyı getirecek-
tir. Ayrıca yapılan tüm çalışmalarda sürdürü-
lebilirliğe önem vermek gerekmektedir.

Gelişen teknoloji ile alışveriş alışkanlıkla-
rında değişimler söz konusu. Siz nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Her ne kadar teknolojinin gelişiyor olması 
alışveriş alışkanlarında değişiklikleri berabe-
rinde getirse de toplum olarak alışveriş mer-
kezinde gezmeyi, vakit geçirmeyi, görerek, 
dokunarak alışveriş yapmayı seviyoruz. 

Bizde gelişen teknolojinin sosyal iletişim 
mecralarını kullanarak ziyaretçilerimize ula-
şıyor ve onları AVM’de ve mağazalarımızda 
olup biten her şeyden anında haberdar edi-
yoruz. 

2018 hedefleriniz nelerdir? A Plus Ata-
köy AVM, ziyaretçilerine yıl sonuna kadar 
yeni marka ya da etkinlik olarak sürprizler 
sunacak mı?

2018 yılının ilk altı ayında %15 ziyaretçi artışı, 
%32 civarında ciro artışı gerçekleştirmiş bu-
lunmaktayız. 2018 yılı %30 ziyaretçi artışı ve 
%35 ciro artışı ile sonuçlandırmayı amaçlıyo-
ruz. Bir iki mağazamızda değişiklik gerçek-
leştireceğiz. Kafelerimizin sayısını artırmayı 
planlıyoruz. Çocuk eğlence alanlarımızda da 
dekorasyon yenilenmelerimiz gerçekleşecek.
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Joy Türk ile olan iş birliğimiz önümüzdeki dö-
nemde devam edecek. Anadolu Ateşi’nin ‘Kıvılcım 
Dans Grubu’ gösterilerine AVM içerisinde daha 
fazla yer vereceğiz. Antika müzayedelerimiz be-
lirli periyotlarla devam edecek. Ünlü sanatçıların 
birbirinden değerli sanat eserleri AVM içerisinde 
sergilenecek. 

A Plus AVM’yi gezerken sanata ve sanatçıya 
verdiğiniz önemi fark ettik. Birbirinden değerli 
çalışmalara yer vermişsiniz. Sanata bakış açınız 
nedir? İleride farklı çalışmalara da yer verecek 
misiniz? 

2017 yılından itibaren dünyaca ünlü sanatçıların 
tablolarını ve soyut eserlerini AVM’mizde sanat-
severlerin beğenisine sunuyoruz. Şu anda AVM’de 
Ahmet Güneştekin’e ait 6 tane eser sergilenmek-
tedir. Bu çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da 
devem ederek, eser sayısını hızla arttırmayı plan-
lıyoruz. Sanatçının ve sanatın yanında yer alan bir 
AVM’yiz. Belirli periyotlarda çok kıymetli antika-
ların yer aldığı sergimiz ve müzayedelerimiz de 
oluyor. Ayrıca iki ayda bir A Plus Sanat adı altında 
dergimiz çıkmaktadır. 

Lokasyon olarak A Plus AVM’yi nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Bakırköy, Ataköy, Yeşilköy ve Florya bölgesinde 
bulunması, lüks konutlara ve sahil şeridine yakın 
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olması sebebiyle her zaman kendimizi yenilememizi ve geliştir-
memizi zorunlu kılıyor. Çok bilinçli, eğitimli, kültürlü bir müşteri 
profiline sahibiz. Bu sebeple her zaman duyarlı, hizmet kalitesi 
yüksek bir anlayış içerisinde AVM yönetimini gerçekleştiriyoruz.

Hızla artan AVM sayıları ve gelişen rekabet ortamında böl-
genin köklü AVM’lerinden birisi olarak çizginizi korumak 
adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Biz adımıza uygun ve misafirlerimizin beklentileri doğrultusun-
da etkinliklerimizi ve kampanyalarımızı planlıyoruz. Daha ön-
cede belirttiğim gibi sıradan etkinliklere değil de daha kaliteli 
insanlara temas eden etkinlikler planlıyoruz. Sosyal ve kültürel 
olmasına dikkat ediyoruz. Markalarımızı da seçerken sürdürebi-
lir olmasına azami özen gösteriyoruz. Neticede burası A Plus…

Size göre A plus AVM’yi  diğer AVM’lerden ayıran en önemli 
özellikleri nelerdir?

Öncelikle bulunduğumuz lokasyon itibariyle A Plus AVM diğer 
AVM’lerden ayrışıyor. Ziyaretçi profilimizin farklı ve sadakat-
li olması bizi ayıran diğer önemli özelliklerimizden bir tanesi. 
AVM’nin mimarisinin geniş, ferah, aydınlık ve doğa ile iç içe 
olması, cafe ve restaurantlarımızın sayısının fazla ve lezzet ka-
litesinin yüksek olması, aradığınız mağazanın yönlendirmeler 
olmadan kolayca bulunabiliyor olması, karmaşık olmaması ve 
ücretsiz otoparkımızın olması bizi farklı kılan en önemli özellik-
lerimizden bazılarıdır.
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Toplu taşıma araçları kullanıcılarının profilini, alışkanlıklarını ve 
Modyo TV algısı üzerine Nielsen tarafından detaylı bir şekilde in-
celenmiş, ortaya çıkan sonuçların dijital ekran reklamlarının hızla 
yükseleceği sinyallerini vermiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ:

Kantitatif araştırma yaklaşımı ile İstanbul’da yaşayan, 15 yaş ve 
üzeri 1.009 kişi ile yüz yüze (CAPI) veri toplama tekniği ile görü-
şülmüştür. Haftada en az 1 kere Metro, Metrobüs ve Şehir Hatla-
rı’ndan birini kullananlarla yapılan araştırmanın sahası 28 Mart-20 
Nisan 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.

Alınan 20 yıllık ihale ile İstanbul dahilindeki toplu taşıma araçları için-
de, dijital bilgi platformu olarak kurulan Modyo TV, İETT ve Otobüs 
A.Ş.’nin tüm araçlarında yayınlara başladı. 2018 ikinci yarı itibariyle 
markalarla buluşacak olan Modyo TV, 3.700 araç ile günlük 1.5 mil-
yon erişim hedeflenmektedir.

MODYO TV – MARKALI İÇERİK YAYINI

Online video platformlarında yayınlanmakta olan içerikleriniz mil-
yonlarca İstanbulluya ulaşsın! Markalarınızın dijital kanallar için üret-
tiği içerikleri, Modyo TV yayın akışı içinde yayınlıyoruz; özellikle You-
tube’da hedeflediğiniz izlenmeye ulaşılmamış filmleriniz için sizlere 
muhteşem fırsat sunarken aynı zamanda onaylanan içerikleri, yayın 
akışına entegre ediyoruz.

KULLANIM SIKLIĞI / GEÇİRİLEN ZAMAN

N(Baz): 1009  *Hangi toplu taşıma araçlarını kullanıyorsunuz?  * Haftada ortalama gün * Hangi sıklıkla belirttiğiniz toplu taşıma araçlarını kullanıyorsunuz? * 
Belirttiğiniz toplu taşıma araçlarını günde ortalama kaç kez kullanıyorsunuz? * Lütfen 1 günde ortalama kaç dakikanızı toplu taşıma aracı/araçlarında geçirdiğinizi 
belirtir misiniz? *Günün hangi saatlerinde toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorsunuz?

100%75%50%0% 25%

Kullanılan Toplu Taşıma Araçları

Tramvay

Şehir 
Hatları

Metrobüs

Metro 73%

81%

27%

21%

*3,9 gün

*3,01 gün

*1,3 gün

*2,35 gün

Metro (N:711) Hafta içi 26,95 dk

Hafta sonu 26,91 dk.2,01 kere

Metrobüs (N: 712) Hafta içi 32,00 dk.

Hafta sonu 32,17 dk.

Şehir Hatları (N:94) Hafta içi 31,23 dk.

Hafta sonu 30,97 dk.2,09 kere

1,95 kere

Tramvay (N:141) Hafta içi 23,34 dk.

Hafta sonu 24,12 dk.1,94 kere

2%

26%

44% 45%
37% 33% 34%

39%
51% 48%

33%

13%
2%

06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00 24:00-06:00

MODYO TV NEDİR?

EKRAN FARKINDALIĞI

N(Baz): 1009 * Toplu taşıma aracında/araçlarında seyahat ederken televizyon benzeri bir digital ekran gördünüz mü? * Bu ekranlarda neler 
gördüğünüzü belirtir misiniz? 

85%

7%
8%

Dijital Ekran Görme Durumu

Evet Hayır Emin Değilim
26%

29%

29%

34%

34%

39%

47%

54%

60%

Kültür-sanat haberleri

Gezi Haberleri

Belgesel

Genel-kültür

Sağlık -Yaşam

Hava durumu

Eğlenceli-Komik Videolar

Yemek tarifleri

Reklamlar

%88Kesinlikle Faydalı+Faydalı =
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MODYO TV – BEKLENTİ / GENEL DEĞERLENDİRME

3%

3%

4%

6%

7%

8%

9%

9%

13%

14%

0% 5% 10% 15%

Müzik-dans

Kültür-sanat

Tarih bilgisi

Sağlık programı

Bilgi vermesi / pratik bilgiler /…

Spor programı

Eğitici - faydalı bilgiler

Belgesel

güncel/tarafsız haberler

Komik - eğlenceli video

Beklentiyi karşılıyor; %78 Nötr; %20 Karşılamıyor; %3

N(Baz): 938 *Modyo TV'de görmeyi istediğiniz içerikler/programlar hangileridir? *Modyo TV yayın akışı beklentinizi karşılıyor mu?
* Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz. 

Modyo TV'de yer alan yayın akışı 
bana hitap ediyor. %73 %19 %8

Modyo TV'de yayınlanan reklamlar 
beni rahatsız etmez. %82 %11 %8

Modyo TV'de yüksek görüntü kalitesi 
ile eğlenceli videolar izleyebiliyorum. %86 %10 %4

Modyo TV sayesinde yolculuk 
ederken sıkılmıyorum. %83 %12 %5

Modyo TV'de markaların verdiği 
yemek tariflerini faydalı buluyorum. %81 %14 %5

Modyo TV'de yayınlanan reklamlar 
ürünleri satın almamı sağlıyor. %39 %26 %36

MODYO TV – KARAKTER ANALİZİ

N(Baz): 938 * Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri  Modyo TV'yi daha iyi tanımlar?

İfade %

Modern %47

Kaliteli %47

Teknolojik %45

Yenilikçi %42

Eğlenceli %38

Genç %34

İfade %

Geleneksel %9

Yaşlı %5

Soğuk %5
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AYIN 
AVM’Sİ

Türkiye`nin en modern ve önde gelen alışve-
riş-eğlence merkezlerinden biri olan Kulesite; 
Seha Yapı tarafından 11 ayda inşa edilerek, 2004 
yılının haziran ayında hizmete girmiştir. Kulesite, 
130 markası ile Konya`nın modern yüzünün en 
görkemli yapısı olarak dikkat çekmektedir. Sene-
de 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmakta-
dır. Kulesite`nin özel günlerdeki ziyaretçi sayısı 
günlük ortalama 60 bin rakamına ulaşırken, bay-
ram arifelerinde ise 75 binin üzerine çıkmaktadır. 

KONYA’DAKİ SOSYAL HAYATIN 
MERKEZİ KULESİTE AVM!
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Kule Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yöne-
tilen Kulesite, toplam 10 salonlu ve 1500 koltuk kapasiteli Avşar 
Sinemaları, 7 bin m² Maxipark Eğlence Merkezi, 135 marka mağa-
zaları, 14 bin m² Adese hipermarketi, 1700 araçlık otoparkı, resto-
ranları ve eğlence alanları ile Konya`da sosyal ve kültürel yaşamın 
merkezi konumundadır. Kulesite, 44,570 m² kiralanabilir alanda 
%100 doluluk oranı ile hizmet vermektedir.

“AVM’miz ile Konya’nın tam kalbinde yer alıyoruz”

Kule Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Anonim Şirketi ola-
rak Konya’nın tam kalbinde yer alıyoruz. Kule Yönetim, sözleşmeli 
kadrolu çalışanları ve mağaza çalışanlarıyla birlikte 3 bini aşkın 
kişiye istihdam sağlıyor. Böylelikle İç Anadolu’da yüzlerce ailenin 
gelir kapısı olarak ciddi bir istihdam oluşturuyoruz. 

Modern bir alışveriş merkezinin olmazsa olmaz unsurlarını bir ara-
da barındıran Kulesite, öncelikle müşterilerine ev sahipliği yapan 
bir yönetim anlayışına sahiptir. Dolayısıyla Konya’daki sosyal haya-
tın merkezinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Alışveriş yap-
mak, eğlenmek, gezmek, keyifli vakit geçirmek, sinemaya gitmek 

KONYA’DAKİ SOSYAL HAYATIN 
MERKEZİ KULESİTE AVM!

veya sadece yemek yemek isteyenler için çok sayıda alternatifi bir 
araya getiriyoruz. İş dünyasının profesyonellerinden genç tüke-
ticilere, çocuklu ailelerden kültür-sanat çevrelerine kadar birçok 
kitlenin modasıyla, lezzetiyle ve eğlencesiyle buluşma noktasıyız.

Yıl boyunca birbirinden farklı pek çok etkinliğe ev sahipliği ya-
pıyoruz. Kulesite olarak etkinliklerimizi ve kampanyalarımızı ziya-
retçilerimizin istek ve beklentilerine göre düzenleyip, içerisinde 
ziyaretçilerimizin aktif rol aldığı organizasyonlar yapmaya özen 
gösteriyoruz. Bu çerçevede gerçekleşen etkinliklerimizde ziyaret-
çilerimiz severek katılım göstermekte, dilediğince eğlenip vakit 
geçirmektedirler. Bu oluşan doğal atmosferde, ziyaretçilerimizden 
olumlu dönüşlerin gelmesi, marka karmamızın akılda kalıcı hale 
geldiğinin en iyi göstergesi olup, bizi müşteri odaklı çalışmalarda 
daha iyisi için çalışmaya teşvik etmektedir. Ve bizleri kuşkusuz ba-
şarıya itmektedir. 

Orta ve uzun vadede hedefimiz başarılarımızı sürdürülebilir kıl-
mak ve bu doğrultuda adımlar atmaktır. Yaşamın farklı dinamik-
lerini yansıtmayı, zamana karşı esnek olarak sürekli gelişimi he-
defliyoruz.
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2018’İN İLK 5 AYINDA BEYMEN’İN 
YABANCI TURİST CİROSU %91.5 ARTTI

2018 yılının ilk beş ayında BEYMEN’in yabancı turist cirosu, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %91.5 artarak, 81,2 
milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde yabancı turist cirolarının 
payı multibrand markalarda %92 artışla %15.8’e, monob-
rand butiklerde ise %91.7 artışla %37.7’ye yükseldi.

BEYMEN’den yapılan açıklamada, yabancı turist satışla-
rındaki büyümenin %145 kozmetik, %107 erkek hazır gi-
yim, %106 erkek ayakkabı, %100 erkek çanta, %90 kadın 
ayakkabı, %85 kadın aksesuar, %70 kadın hazır giyim, %65 
kadın çanta ve %61 kadın aksesuar kategorilerinde gerçek-
leştiği belirtildi.

Türkiye’de yabancı turist satışlarının lüks pazarında hızla 
büyümeye devam ettiğini söyleyen BEYMEN CEO’su Elif 
Çapçı, “Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinas-
yon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönü-
şüyor. Buna paralel olarak yabancı turist satışlarının BEY-
MEN’in cirosundaki yükselişi de devam ediyor. Geçtiğimiz 
yıl 144 milyon TL ile toplam turist ciromuzda %65’lik bir 
büyüme gördük. Bu yılın ilk beş ayında ise BEYMEN’in ya-
bancı turist cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 
%91.5 arttı. Ciro sıralamasında Suudi Arabistan %14 ile ilk 
sırada yer alırken, onu Çin (%11), Kuveyt (%10) ve Katar 
(%9) takip ediyor” dedi.
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BEYMEN Club Yabancı Turist Cirosu İlk Beş 
Ayda %116 Büyüdü

Yabancı turistlerin multibrand markaların yanı 
sıra BEYMEN private label markalarına da büyük 
ilgi gösterdiğini belirten Elif Çapçı, “2018 yılı ilk 
beş ayı yabancı turist satışlarında; BEYMEN Col-
lection kadın hazır giyim kategorisinde %58, er-
kek hazır giyim kategorisinde ise %92 büyüme 
gösterirken, BEYMEN logolu çantada %136 ile 
ortalamanın üzerinde bir büyüme gerçekleşti. 
Yabancı turist cirosunda BEYMEN Club da çok 
önemli bir artış gösterdi ve BEYMEN Club’ın 
yabancı turist cirosu 2018 yılının ilk beş ayında 
%116 büyüdü. Turist cirosu en yüksek BEYMEN 
Club mağazaları; İstinyePark, Zorlu Center, City’s 
ve Antalya Rixos” dedi.

Elif Çapçı
BEYMEN CEO’su 
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AYIN 
AVM MÜDÜRÜ

AYHAN AYTEKİN

Bize Bilkent Center’ı tanıtır mısınız?

Bilkent Center Alışveriş Merkezi; Tepe Em-
lak ve Metro AG iş birliği ile 1998 yılında 
Ankara’nın ve Türkiye’nin ilk alışveriş mer-
kezlerinden biri olarak kuruldu. Ankara’nın 
ilk alışveriş merkezlerinden biri olmamızın 
yanı sıra bir diğer özelliğimiz Bilkent Holding 
bünyesinde yer alan Türkiye’de özellikle alış-
veriş merkezleri konsepti ve yönetimi ile fark 
yaratan ve ilkleri gerçekleştiren Tepe Emlak 
tarafından yönetiliyor olmamız. Bu kapsam-
da Bilkent Holding şirketlerinin sağladığı 
sinerjiyle Bilkent Center olarak profesyonel 
ekibimiz ve kurumsal yapımız ile çalışmaları-
mızı dinamik bir şekilde sürdürüyoruz.

Açıldığı günden bu yana müşteri memnuni-
yeti odaklı hizmet anlayışı ile ilerliyoruz. Yak-
laşık 100 bin m2 alan üstüne kurulu Bilkent 
Center, haftada ortalama 100.000 misafir ta-
rafından ziyaret edilmektedir. 

2015 yılında Bilkent Center’ın yenilenen 
yüzü Bilkent Station’ı hayata geçirdiniz... 

Bize biraz bahsedebilir misiniz?

Değişen ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına ce-
vap vermek için her zaman farklının ve ilk-
lerin peşinde olan yaklaşımımız ile 2015 yı-
lında yaşam merkezi konseptine sahip olan 
Bilkent Station’ı hayata geçirdik. Müşterileri-
mizin kendilerini rahat, keyifli ve ait hissede-
cekleri, tren garı konseptinde özel mimarisi 
ile Türkiye’de benzeri olmayan bir alışveriş 
ve yaşam alanı yarattık. 

Bilkent Station, gerek herkesi büyüleyen mi-
marisi gerekse birbirinden ünlü kafe, resto-
ranları ve eğlence mekanları ile kısa sürede 
Ankaralılar’ın beğenisini kazanmayı başardı. 
Tren garı konseptine sahip Bilkent Station, 
içerisinde yer alan gerçek boyutlardaki va-
gon, süs havuzları ve duvar peyzajıyla müş-
terilerini sürprizlerle karşılamaktadır. Bilkent 
Station, eğlencenin ve dünya mutfaklarının 
bir arada olduğu, günün koşuşturmacası 
içinde her yaştan ziyaretçinin soluklanabi-
leceği bir durak ve eşsiz mimarisine uygun 
konumlanmış birbirinden farklı lezzetler su-

nan restoranları ile kentin uğrak mekanları 
arasında öne çıkarken, ünlü sanatçıları sah-
nesinde ağırlayan Bis ile Ankara’nın eğlence 
sektörüne farklı bir soluk getirmiştir.

Bilkent Station bünyesinde bulunan Ma&-
Me&Pa Family Club ise çocuklu ailelerin 
vazgeçilmez uğrak mekânı haline gelmiştir. 
Çocuklar, çocuk olmanın tadını Ma&Me&Pa 
Family Club’ın özenli, güvenli, eğlenceli ve 
‘mahalle’ tadındaki dünyasında çıkarırken, 
ebeveynler ise kulübün restoranında dost-
larıyla birlikte kaliteli zaman geçirebiliyor, 
sosyal hayatlarına renk katma fırsatı yakalı-
yorlar.

Bilkent Station’da, gündüz çocuklarıyla za-
man geçiren ailelerden, ders aralarında gü-
nün stresini atan öğrencilere, gecenin ritmi-
ne renk katmak isteyenlere kadar, bütün yaş 
grupları için tüm detaylar düşünüldü. Bilkent 
Center’ın yenilenen yüzü Bilkent Station’ın 
ziyaretçileri kendilerini rahat ve güvende 
hissediyor, diledikleri gibi eğleniyor, diledik-
leri lezzetlerin tadına varıyor. Toplumun her 
kesimi, burada soluklanabiliyor ve hayatın 
rengini yakalayabiliyorlar. 

Günümüzde AVM’lerin düzenledikleri 
kültürel aktiviteler ve sanatsal organi-
zasyonlar ile alışveriş merkezleri, çekim 
noktası haline geldi. Bilkent Center’da bu 
anlamda neler yapılıyor?  Etkinlikleri be-
lirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Bilkent Center’ı bir alışveriş merkezi olarak 
adlandırmıyoruz biz bir yaşam merkeziyiz. 
Sosyal hayatın bir parçası olarak “Ziyaretçi-
lerimiz konuklarımızdır” yaklaşımıyla, ger-
çekleştirdiğimiz etkinliklerle fark yaratıyoruz.  
Yine ‘ilk’lerden hareketle her biri büyük ilgi 
yaratan festivaller düzenliyoruz. 2016’da 
Coffee Weekend ve Tatlı Festivali, 2017 yı-
lında ise Kahve Festivali düzenledik. Sadece 
Kahve Festivali’nde yaklaşık 24.000 konuk 
ağırladık. Sanata, sanatın her dalına çok 
önem veriyoruz. Bu bağlamda 22. Uluslara-
rası Ankara Caz Festivali’ni ve Uluslararası 
Sanat Festivalleri’ni gerçekleştirdik.
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2018 yılında 2’ncisi düzenlenen Uluslararası 
Sanat Festivali ile birbirinden ünlü resim ve 
heykel sanatçıları, bir hafta boyunca Bilkent 
Center’da ziyaretçilerimiz ile buluşarak muh-
teşem bir hafta geçirdi. 10 gün süren festi-
valde, Bilkent Center tüm sanatseverlerin 
uğrak yeriydi. Önümüzdeki yıllarda da sanat 
alanındaki katkılarımızı festivallerle genişle-
terek gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Şimdiden kahve severlere ve geçen sene-
ki Kahve Festivali’nin tadı damağında ka-
lan ziyaretçilerimize eylül ayının son haftası 
düzenlenecek Kahve Festivali’nin müjdesini 
verebilirim. Tüm kahve severleri bekliyoruz.

Bilkent Center olarak çocuklarımız bizim de 
gözbebeğimizdir. Çocuklar için sanat ve ye-
mek atölyeleri, tiyatro oyunları düzenliyoruz; 
konsept etkinlikler ile özel alanlar yaratıyo-
ruz. Çocuklar öğrenirken eğlenebilecekleri 
atölyeler ve etkinlikler ile güvenli bir ortam-
da güzel ve kaliteli zaman geçiriyor.

Bilkent Center’ı diğer AVM’lerden farklı 
kılan özellikleri nedir? Ziyaretçilerinizin 
sizi tercih etme sebebi sizce nelerdir? 

Ankara’nın ilk alışveriş merkezlerinden biri 
olan Bilkent Center, sektörde önemli bir 
misyon yüklendi. Alışveriş ve yaşam merkezi 
kavramlarını bir arada sentezlemeyi hedef-
ledik ve bunu da başararak sektöre öncülük 
ettik.

Zaman içinde yine fark yaratan bir yaklaşım 
ile Bilkent Station’ı bünyemize kattık. Bilkent 
Station ile eğlenceyi güvenle buluşturan 
yaşam merkezi standardına uygun hizmet 
anlayışını da hayata geçirdik. Bilkent Center 
ile günlük rutin alışveriş ihtiyacını karşılayan 
ziyaretçilerimiz; Bilkent Station’da gündüz 
çocuklarıyla zaman geçirebiliyor, öğrenci-
ler ders aralarında günün stresini atabiliyor.  
Birbirinden farklı lezzetleri tatmak isteyen-
lerden akşamını müzik ile renklendirmek is-
teyenlere kadar bütün yaş grupları için sayı-
sız imkân ve fırsatlar sunuyoruz.

Bunların ötesinde Ankara’nın ilk “Erişilebilir-
lik Belgesi”ne sahip “Engelsiz AVM”si olmaya 
hak kazandık. Bilkent Center olarak 42 araç-
lık engelli otopark alanımız, tekerlekli san-
dalye hizmetimiz, her katta bulunan engelli 
tuvaletlerimiz, asansörlerimiz ve yürüyen 
yollarımız ile “Engelsiz AVM” olma konusuna 
farklı bir yaklaşım sunduk; engelli ziyaretçile-
rimizin de sosyal hayattan özgürce yararla-
nabilecekleri bir alışveriş ve yaşam merkezi 
olduk. Bununla gurur duyuyoruz.

Sadece Bilkent Center’da değil, Tepe Emlak 
tarafından yönetilen tüm AVM’lerde yenilik-
lere yönelik yatırımlar yapıyor ve ziyaretçile-
rimizin keyifli ortamlarda alışveriş ve sosyal 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar ya-
ratmaya özen gösteriyoruz. Mimari kriterle-
ri hem çevreci bir çerçevede hem de farklılık 
hissettiren koşullarda, kaliteye azami önem 
vererek belirliyoruz.

Ziyaretçilerimizin, memnuniyeti bizim için 
hayati önem taşıyor. Beklenti ve önerileri eş 
zamanlı değerlendirip takip ediyoruz. 

AVM kapsamında yeni proje veya yatı-
rımlarınız olacak mı? 

Ziyaretçilerimize en kaliteli hizmeti, kendisi-
ni en özel hissedeceği şekilde vermeye çalı-
şıyoruz.  Bilkent Center’ın ziyaretçi profilinin 
daha da seçici olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
nedenle projelerimizde müşteri memnuni-
yetini ön planda tutuyor, stratejilerimizi bu 
doğrultuda oluşturuyoruz. 

Ziyaretçilerimizin değişen ve gelişen ih-
tiyaçlarına, beklentilerine cevap vermek 
amacıyla 2015 yılında Bilkent Station’ın ha-
yata geçirilmesiyle başlayan değişim, 2017 
yılında Bilkent Center’ın yenilenmesi ile 
devam etti. Yenilenme çalışmasını ziyaret-
çilerimizi rahatsız etmeden iki ayrı bölüm 
halinde gerçekleştirdik. Öncelikle fast food 
bölümünün fiziksel değişimini sonrasında 
Bilkent Center’ın zemin katındaki kapsamlı 

değişimi gerçekleştirdik ve 2017 Eylül ayın-
da ziyaretçilerimize yepyeni ve daha kon-
forlu bir alanda hizmet verdik.

Bilkent etrafında devam eden büyük proje-
ler de bizim renovasyon çalışmamıza des-
tek verecek nitelikte olup yakın zamanda 
tamamlanacaktır. Özellikle yeni yol projele-
rinin tamamlanması ile Bilkent Center, çok 
daha rahat ve hızlı ulaşılabilen bir lokasyon-
da olacaktır.

Bilkent Station’ın hayata geçirilmesiyle baş-
layan değişim, Bilkent Center’ın renovasyo-
nu ile devam ediyor. 5M Migros’un açılma-
sının hemen ardından, 10.500 metrekarelik 
bir alanda renovasyon çalışması gerçekleş-
tiriyoruz. “Yeniliklere Kapı Açıyoruz” sloganı 
ile hareket ederek 30 farklı konseptte ma-
ğazayı Bilkent Center bünyesine kazandır-
mayı planlıyoruz. 

Yapı marketten kadın ve erkek giyim mar-
kalarına, beyaz eşyadan spor giyime kadar 
çok farklı kategorilerden sektöründe öncü 
firmalara yer vermeye hazırlanıyoruz. 

Bu konu ile ilgili kiralama birimimiz ça-
lışmalarına devam ediyor ve ekim ayında 
lansmanımızı yaparak, yeniliklere kapı aç-
maya hazırlanıyoruz.
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Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 
500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı. İttifak 
Holding’in ulusal perakende markası Adese listede 
323. sırada yer aldı.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kap-
sayan ve 2017 yılı ciroları baz alınarak yapılan Fortune 500 Türkiye 
araştırmasının sonuçları açıklandı. 2009 yılından bu yana listeye girme 
başarısını gösteren Adese 693,5 milyon liralık cirosu ile bu yıl listede 
323. sırada yer aldı.

“Anadolu merkezli bir marka olarak Türkiye’nin devleri arasında 
yer almaktan onur duyuyoruz”

Fortune Türkiye Dergisi araştırma sonuçlarını değerlendiren Adese Ge-
nel Müdürü Ahmet Özkürkçüler, “Fortune Türkiye Dergisi tarafından 
ticaret, inşaat, hizmet ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirket-
lerin 2017 yılı ciroları baz alınarak yapılan ve Türkiye'nin en büyük 500 
şirketinin belirlendiği araştırmada Adese olarak 323. sırada yer aldık. 
Türkiye’nin devleri arasında Anadolu merkezli bir marka olarak yer al-
maktan onur duyuyoruz. Bunun yanında perakende ticaret mağaza-
ları listesinde 16, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında 77, 
Konya’daki şirketler arasında ise 4. sırada yer aldık. 27 yıldır hizmet 
verdiğimiz perakende sektöründe ilk günkü heyecanla çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Konya sınırlarını aşarak yeni şehirlere büyüttüğümüz 
Adese, bugün 8 şehirde 145 markete, binlerce çalışana ve milyonlarca 
müşteriye ulaştı. Çeyrek asrı aşan yolculuğumuzda olduğu gibi bize 
rehberlik eden kadim değerlerimizden sapmadan nice başarılı yıllara 
yürümeye devam edeceğiz” dedi.

ADESE, TÜRKİYE’NİN DEVLERİ ARASINDA

Ahmet Özkürkçüler
Adese Genel Müdürü 
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Zehir, bazı canlıların tehlike anında hayatta kalmak ve ko-
runmak için kullandığı en etkili silahlardan biridir. Ancak 
tehlike hissettiklerinde bu özelliklerini kullanan, estetik 
görünümleri ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken; zehirli 
kurbağa, dünyanın en zehirli balığı olan taş balığı, balon 
balığı, ve inek burunlu vatoz gibi zehirli canlılar, İstanbul 
Akvaryum’da kendilerine özel yaşam alanlarında her yaş-
tan insanın ilgi odağı oluyorlar.

Düşmanlarını etrafından uzaklaştırmak için su ya da hava 
yutarak kendini şişiren balon balığı, 2-10 gr arasında de-
ğişen ağırlıklarına rağmen ortalama 70 kg’lık bir insanı 
zehirleyerek öldürebilen kurbağalar, dünyanın en zehirli 
hayvanları arasında ilk 5’te yer alan taş balığı ve zehirli 
iğneleri olmasına rağmen çekingenlikleriyle nam salan 
inek burunlu vatozlar…

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvar-
yum’da kendilerine özel tasarlanan yaşam alanlarında 
7’den 70’e herkesin dikkatini çeken bu zehirli canlılar, as-
lında düşünüldüğü kadar da ürkütücü değil. Zehirlerini 
ancak avcılardan korunmak için ve tehlike anında kulla-
nan zehirli ok kurbağası, balon balığı, taş balığı ve inek 
burunlu vatoz, çarpıcı renkleri, estetik formları ve ken-
dilerine has özellikleriyle İstanbul Akvaryum’un büyülü 
dünyasında keşfedilmeyi bekliyorlar.

İşte, İstanbul Akvaryum ailesinin zehirli canlılarına dair 
birkaç ilginç bilgi;

Ortalama 3-15 yıl yaşayan ve tropik, nemli iklimleri seven 

“Zehirli Ok Kurbağaları”, insanlarla temas etmelerinden kısa bir 
süre sonra ölüme veya felç gibi kalıcı hasarlara neden olacak 
ölümcül bir zehre sahiplerdir. Dünyadaki en etkili zehirden 250 
kat daha güçlü ve etkin olduğu bilinen bu zehir insanın kanına 
karıştığında anında etkili oluyor.

Tehlike anında kendini avcılardan korumak için “Tetrodotoxin” 
adlı şiddetli bir zehir salgılayan “Balon Balığı”, düşmanlarını kor-
kutarak etrafından uzaklaştırmak için su ya da hava yutarak ken-
dini şişirir. Böylece tehlikeyi de başından savmış olur.

Adı gibi taşa benzeyen görünümüne rağmen kamuflaj yetenek-
leri sayesinde ancak çok dikkat edilirse görülebilen “Taş Balığı”, 
genellikle kısmen gömülü bir halde hayatını sürdürür. Bulun-
duğu ortama kamufle olarak adapte olabilen bu balık kayaların 
arasında ancak çok dikkat edilirse görülebilir. Sırtında bulunan 
zehirli iğneler, acı veren yaralanmalara ve hatta felce neden ola-
bilir. Ayrıca taş balıkları 48 saat hareket etmeden avını bekleye-
biliyorlar.

Zehirli iğneleri olmasına rağmen büyük gruplar içinde çekin-
gen olan ve tehlike arz etmeyen “İnek Burunlu Vatoz”, istiridye, 
salyangoz gibi kabuklu deniz canlılarıyla beslenir ve yemlerinin 
kabuklarını ezerek yumuşak etlerini yer. Ezdikleri kabukları da 
tükürürler.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ CANLILARI İSTANBUL AKVARYUM’DA!
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1979’da Almanya’da doğdum. 1998’de Sankt 
Georg Avusturya Lisesi’ni bitirdim. Ardından 
önce İstanbul’da başladığım üniversite haya-
tıma Washington DC’de devam ettim. Ame-
rican University İşletme bölümünden me-
zun oldum. Amerika’da 2 senelik bir finans 
deneyiminden sonra Türkiye’ye döndüm ve 
ilk olarak DDA reklam ajansında stratejik 
planlama bölümünde kariyerime başladım. 
Markalar ve iletişim dünyasına girişim bu 
şekilde gerçekleşti. Ardından Sütaş’ta pa-
zarlama, Dupont’ta satış ve Propaganda’da 

stratejik planlama ve iş geliştirme alanların-
da çalıştım. Şimdi de ortağım Sedef ile çok 
çok sevdiğimiz kendi markamız ‘Juico’ için 
çalışıyoruz. 

Juico nasıl doğdu? Firmanızın kurulum 
aşamasını anlatır mısınız?

Ortağım Sedef, New York’ta yaşarken juice 
cleanse konsepti ile tanıştı. O dönemde-
ki yoğun iş temposunda ilk defa denediği 
3 günlük juice cleanse programından çok 
memnun kaldı. Program sonrasında kendisi-
ni enerjik, hafif ve tazelenmiş hissediyordu. 

O zamanlar juice cleanse Amerika’da New 
York ve Los Angeles, Avrupa’da da Londra, 
Milano ve Paris gibi belli başlı şehirlerde ol-
dukça popüler olmaya başlamıştı. Sedef de 
Türkiye’ye dönüş kararı verdiğinde bu fikri 
İstanbul gibi bir metropolde denemeye ka-
rar verdi.

Ben de juice cleanse (yani sebze-meyve su-
larıyla detoks programları) ile ilk defa Kasım 
2012’de Sedef’i New York’ta ziyaret ettiğim-
de karşılaştım. Hem ürün hem de fikir çok 
farklı ve ilgi çekiciydi. Taptaze meyve sebze 
karışımlarıyla hazırlanmış sularda hiçbir katkı 

“Hedefimiz, Türkiye’nin önde gelen, yenilikçi sağlıklı beslenme 
markalarından biri olmak”

Deniz Dördüncü Derman
Juico Kurucu Ortağı 
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maddesi yoktu. Cold press yöntemi ile ha-
zırlandıkları için 3 gün boyunca tazeliklerini 
koruyorlardı yani 3 gün detoks yapacak kişi 
için juice’ları tek seferde almak büyük bir 
rahatlıktı. Juice cleanse, ne zaman istersem 
veya ne zaman ihtiyacım olursa o zaman 
yapabilme özgürlüğü veriyordu. Ayrıca jui-
ce’ları sadece sağlıklı birer içecek veya öğün 
alternatifi olarak günlük beslenme düzenine 
entegre edebilmek çok büyük bir kolaylıktı. 
Özetle kendine iyilik yapma fikrini o kadar 
kolay ve ulaşılır bir hale çeviriyordu ki dene-
memek olmazdı. 

Sedef Türkiye’ye döndükten sonra bana or-
taklık teklifi yaptığında çok heyecanlandım. 
Çünkü en başta bir müşteri olarak böyle 
bir ürün tam bana göreydi. O dönemde o 
kadar yoğun ve stresli bir çalışma ortamın-
daydım ki genel olarak hayatımdan, sağlık 
durumumdan hiç memnun değildim ve artık 
bunu değiştirmek istiyordum. Öte yandan, 
bir reklamcı olarak potansiyeline inandığınız 
ve size ait olacak bir markayı sıfırdan oluş-
turma imkânı gerçekten kaçırılmayacak bir 
fırsattı. Juico’nun kurulum hikayesi bu şekil-
de gerçekleşmiş oldu.

Juice cleanse–detoks kavramları ve ürü-
nün üretimden raf aşamasına kadar olan 
sürecinden bahseder misiniz?

Cold press (soğuk sıkım) yöntemi ile hazır-
lanmış detoks içecekleri ve günlük besin ihti-
yacını karşılayacak şekilde hazırlanıp, ihtiyaç-
lara göre çeşitlendirilmiş detoks programları 
ile şehir hayatının yoğun temposunda vücu-
dumuza iyi bakabilmemiz için kolay, sağlıklı 
ve lezzetli bir alternatif sunuyoruz.

Sıvı detoksu da diyebileceğimiz juice cle-
anse, birkaç gün gibi kısa bir süre boyunca 
katı yiyecek tüketmeyerek, sadece cold press 
detoks içecekleri ve kaju/badem sütü gibi 
protein ağırlıklı juice’larla beslenerek yapılan 
bir detoks çeşididir. Juice detoksu ile amaç, 
katı yiyeceklerden kısa bir süreliğine uzak 
durarak sindirim sistemimizi rahatlatmak 
ve vücudumuzdaki toksinlerin atılmasını ve 
hücrelerimizin yeniden yapılanmasını sağla-
maktır.

Juico’lar, yurt dışından getirdiğimiz özel hid-
rolik bir presle sıkılır. Soğuk pres, alışık ol-
duğumuz katı meyve sıkacaklarına göre çok 
daha yavaş olmasına rağmen elde ettiği on-
larca kat fazla enzim, vitamin ve mineral ora-
nıyla bizim tercihimizdir. Bu özel teknik sa-
yesinde soğuk sıkım juice’lar hem çok daha 
yüksek besin değerine sahip olur hem de 3 
gün boyunca tazeliklerini korur.

Neden Juico?

Juico, yaşam tarzımızda çok da büyük de-

ğişiklikler yapmadan sağlığımızı korumanın 
mümkün olabileceği anlayışı ile ortaya çık-
mış, sağlıklı yaşam ve beslenme markasıdır. 
Juico ile genel olarak hem fiziksel hem de 
duygusal açıdan iyi hissetmek mümkün. Vü-
cutta oluşan ödemi atmaya, kilo kontrolü 
sağlamaya, daha zinde ve hafif hissetmeye 
yardımcı olan, taptaze sebze ve meyvelerle 
hazırlanan juice’ları ve günlük beslenmeye 
sağlıklı bir alternatif oluşturabilecek diğer 
atıştırmalık ve yiyecekleriyle Juico, daha sağ-
lıklı bir hayat tarzına sahip olmak isteyenler 
için kolay ulaşılabilir ve iyi bir alternatif. 

Bildiğimiz kadarıyla AVM’lerde özel nok-
talarda satışı var. Gelecek ile ilgili hedef-
leriniz nedir?

Juico’lara, Kanyon, Akasya, Maslak Orjin ve 
en son açılan Urban Riders Maslak 42’deki 

kiosklarından ve belli başlı Macro Center 
ve CarrefourSA mağazalarından ulaşmak 
mümkün.

Ayrıca, cold press juice’lar, smoothieler, çor-
balar, sağlıklı yiyecek ve atıştırmalıklardan 
oluşan ürünlerimizi web sitemiz üzerinden 
sipariş vererek de alabilirsiniz. Tüm İstan-
bul’a erişen geniş dağıtım ağıyla www.juico.
com.tr üzerinden verilen siparişleri, ertesi 
gün de adrese teslim ediyoruz.

Gelecek için bizim ilk hedefimiz, Türkiye’nin 
önde gelen, yenilikçi sağlıklı beslenme mar-
kalarından biri olmak. Uzun vadede, Tür-
kiye’ye ilave olarak Doğu Avrupa ve Orta-
doğu’da daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam 
isteyen herkese ulaşabilen, sağlıklı ve ino-
vatif ürünler dendiğinde, akla gelen marka 
olmak istiyoruz.
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Gucci yine ses getirecek bir reklam kampanyasıyla karşımızda !

Gucci kabilesi bu sezon, obsesif sanat eseri koleksiyonerleri olarak hayal ediliyor. Kam-
panyanın esin kaynağı; resimlerin, antikaların, nadir objelerin ve koleksiyonu yapılabilen 
diğer vintage parçaların peşine tutkuyla düşen eksantrik karakterler. Bu insanlar koleksi-
yonları için adeta bir tapınak inşa ediyorlar. Tarihe dönüp baktığımızda, bu kişisel hobile-
rin, müzelerin ya da vakıfların kurulmasına önayak olduğunu görebiliriz. Buradaki imajlar, 
nevi şahsına münhasır kürasyonun cazibesini ortaya koyan bu olgunun samimi bir keşfi 
olarak nitelendirilebilir.

GUCCI 2018 SONBAHAR/KIŞ REKLAM 
KAMPANYASIYLA SANATIN İZİNDE
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Aynı zamanda, ana akımın tuhaf olarak nitele-
diği kişilerin aslında çoğunlukla en ilgi çekici ve 
yaratıcı bireyler oldukları savıyla gerçek bireysel-
ciliğin gururla taşınması gereken bir özellik oldu-
ğunu ileri sürüyor.

Çeşitli koleksiyonlara tahsis edilen odalarda yer 
alan her bir imaj, özenle bir araya getirilmiş nes-
ne yığınlarıyla temsil edilen bir kimlik taşıyor. Ya-
rattığı etki, merkezinde bolluğun ve kişisel tutku-
ların yer aldığı son derece kişisel dünyalara bir 
pencere açıyor.
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Sosyal ağlar, kısa zaman içerisinde kişilerin 
birbirleri ile iletişim kurma aracı olmaktan 
daha çok haber ve içerik paylaşım ağları ha-
line geldi. Ancak sosyal medya haber kay-
nağı olarak değerlendirildiğinde paylaşılan 
bilgilerin doğruluğuna ilişkin güven duymak 
her zaman mümkün olamayabiliyor. Medya 
Takip Merkezi (MTM), yaptığı araştırmada 
sosyal medya haberlerini ele aldı.  İşte araş-
tırmanın detayları…

Günümüzde bilgiye kolay ve hızlı ulaşmanın 
yolu olarak kullanılan sosyal ağlar, kişisel 
bilgilerin güvenliği ile ilgili tehlikeler barın-
dırıyor. Kullanıcılar güvenilir olmayan içerik-
lere maruz kaldığı gibi komplo teorileri, tık 
tuzakları ve kurgulanmış haber metinleri gibi 
tehditlere karşı da savunmasız durumda. 
Sosyal medyanın tehlikeli taraflarını gözler 
önüne seren bu durumlar, dijital platformla-
rın arkasındaki algoritmaların manipülasyo-
na açık olduğunu gösteriyor. Timehop uygu-
lamasının 4 Temmuz'da büyük bir güvenlik 
sızıntısı yaşaması bu konuda verilebilecek 
en güncel örneklerden biri. Firmadan gelen 
açıklamaya göre 21 milyon kullanıcının ki-
şisel verisi çalındı. Bu saldırı, sosyal medya 
hesaplarına üçüncü kişilerin erişmesine izin 
vermenin genellikle iyi bir fikir olmadığını bir 
kez daha göstermiş oldu.

Güvenlik önlemleri alınıyor

Google'ın sahibi olduğu YouTube'dan geç-
tiğimiz günlerde yapılan açıklamada, asılsız 
haberlerle mücadele kapsamında kullanı-
cıların özellikle flaş gelişmelerde 'güvenilir' 
haber kaynaklarına daha rahat ulaşabileceği 
kaydedildi. Açıklamada, kullanıcıların You-
tube'da arama yaparken haber içeriklerinin 
kaynaklarını görebileceği ifade edilirken, 
kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları 
açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabile-
cekleri ve videoları buna göre izleyebilecek-
leri bildirildi. 

Şirketler bilgi güvenliği ihmaline karşı bu gibi 
önlemler alırken, kullanıcıların da dikkatli ol-
ması gereken durumlar olduğu görülüyor.

Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, siber 
dünyada güvenli kalabilmek için yapılması 
gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

• Dizüstü bilgisayar ya da mobil cihazınız-
da her zaman güncel ve lisanslı bir antivirüs 
veya internet güvenliği yazılımı kullanın.

• Windows, Adope, iTunes gibi sisteminizde 
kullandığınız yazılımların güncellemelerini 
mutlaka yükleyin. 

• Herkese açık Wi-Fi ağları kullanırken, ban-
kacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi iş-
lemlerden mümkünse uzak durun.

• İnternet kafelerde, internet bankacılığı, 
e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri 
giriş bilgileriniz gibi önemli bilgileri girmek-

ten kaçınmaya dikkat edin. Bu makinelerde, 
klavyeden basılan tuşları kaydeden ve şifre-
lerinizi çalabilen keylogger (Klavye Dinleme 
Sistemi) yazılımları olabilir.

Türkiye’de sosyal medya kullanımı

We Are Social ve Hootsuite’in “Digital in 
2018 in Western Asia” ismiyle ocak ayında 
yayınladığı rapora göre; Türkiye’deki nüfu-
sun %67’sini oluşturan 54.3 milyon internet 
kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Yapılan araş-
tırmada nüfusun %51’ini oluşturan 51 mil-
yon aktif sosyal medya kullanıcısı; nüfusun 
%54’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil 
sosyal medya kullanıcısı olduğu görüldü. Ay-
rıca sosyal medyada günde ortalama 2 saat 
48 dakika geçirdiğimiz de rapordan elde 
edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin sosyal 
medya platformları üzerinde yapmış oldu-
ğu araştırmaya göre 1 Ocak – 30 Haziran 
tarihleri arasında medyada yer alan 380 bin 
304 haber ile en popüler sosyal medya plat-
formunun Twitter olduğu belirlendi. Yılın 
ilk yarısındaki verileri kapsayan araştırmada 
Facebook’un 228 bin 257, YouTube’un 187 
bin 270,  Instagram’ın ise 79 bin 769 haberle 
medyada yer aldığı açıklandı. 

SİBER DÜNYADAKİ GİZLİ TEHDİTLER
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İstanbul’un en lüks alışveriş ve yaşam merkezi Emaar AVM’de 
Çocuk Karnavalı, çocukların neşeli kahkahaları ve birbirinden 
renkli etkinliklerle başladı. Bu yaza damga vuracak yelken yarı-
şı, Playstation alanı, dev bowling, eğlence kutusunda hediye avı, 
basketbol şovları, timsah besleme ve daha birçok macera dolu 
aktiviteleriyle 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Emaar 
AVM Çocuk Karnavalı, tatil için henüz fırsat bulamayanları, aile 
boyu eğlenceye davet ediyor.

İstanbul’un en lüks alışveriş ve yaşam merkezi Emaar AVM’de 
gerçekleşen Çocuk Karnavalı’nda çocuklar gönüllerince eğlen-
meye başladı. Emaar AVM’nin çeşitli alanlarına yayılan karna-
valda tarım atölyeleri, teknolojik oyunlar, açık hava etkinliklerine 
ve daha birçok eğlenceli aktiviteye katılan çocuklar keyifli vakit 
geçirdiler. Etkinlik alanında miniklere hediye edilen rengarenk 
oyuncaklarla da çocuklar unutulmayacak bir gün yaşamanın he-
yecanını aileleriyle paylaştılar.

4 yaşından itibaren tüm ziyaretçiler için birçok etkinliğe ev sa-
hipliği yapacak Çocuk Festivali, 12 Ağustos gününe kadar devam 
edecek. Emaar AVM’den tek seferde 75 TL’lik alışveriş yapan zi-
yaretçilere ise bilet hediye edilecek.

BU YAZIN EĞLENCESİ ÇOCUK KARNAVALI EMAAR AVM’DE BAŞLADI

Bu yazın tadı Emaar AVM’de çıkıyor

Çocuk Karnavalı kapsamında bu yaz çocuklar fidan dikmeyi öğrene-
cek, bilenler de keyfini Emaar AVM’de tekrar yaşayacak. Sporsuz ol-
maz diyenleri ise birbirinden farklı oyun alanları karşılıyor. Havuzda 
yelken yarışı, su aktiviteleri, seksek alanı, boyama aktivitesi, basket 
alanı, trambolin, tırmanma duvarı adrenalini yaşatırken; dev labutlar 
ve topla oynanan bowling eğlenceyi doruklara taşıyor. Karnavala 
katılan herkesi ise hediyeler, balonlar, boyama kitabı ve birbirinden 
eğlenceli aktiviteler bekliyor.

Su altının gizemli dünyası Emaar’da

Emaar AVM içerisinde yer alan ve 200’e yakın türüyle, 20 binden 
fazla canlıya ev sahipliği yapan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat 
Bahçesi, çocuklara eğitici ve keyifli bir gün yaşatacak. Festival kap-
samında akvaryum çıkışında ziyaretçileri karşılayacak dev sürpriz 
“Eğlence kutusu” ise hediye havuzundan sürpriz hediyeleri kapma-
ya çalışan ailelere ve çocuklara eşsiz anlar yaşatacak.
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Michael Kors markasının MICHA-
EL Michael Kors ve Michael Kors 
Mens Fall 2018 reklam kampan-
yalarını, ünlü fotoğrafçı Lachlan 
Bailey tarafından çekildiğini mut-
lulukla sunuyor.

Yeni kampanya, New York’un ih-
tişamı ve sokak modasının çeşit-
liliği ile Manhattan’ın büyüleyen 
yaşam tarzını yansıtıyor. Tasarım-
cının şehre olan aşkı ve yaşadığı 
yeri tüm detaylarıyla bilmesinin 
avantajı, Bailey’in çektiği her ka-
reye modeller Andreea Diaconu 
ve Baptiste Radufe’nin yüksek 
enerjisi ve günlük hayatın pürüz-
süz akışı olarak yansıyor.

İhtişamlı lokasyonlar; zengin sah-
ne arkası, özgür ruhlu bir koleksi-
yon ve aksesuarlar yaratarak göz 
dolduruyor. Michael Kors,“Kam-
panyanın New York’un gerçek-
ten yaşanması gereken bir şehir 
ve günlük koşuşturmanın içindeki 
yüksek enerjiyi yansıtmasını iste-
dim” diyerek sözlerine şöyle de-
vam ediyor: “Lachlan’ın fotoğ-
raflarında müthiş bir doğallık ve 
yakınlık var, bu da onun bizim için 
doğru bir seçim olduğunu göste-
riyor.”

MICHAEL Michael Kors & 
Michael Kors Mens Fall
2018 Reklam Kampanyası
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Tona Yapı ve Safa İnşaat Ortaklığı İcra 
Kurulu Başkanı İlhan Erdal, gerçekleşen 
seçim sonrasında inşaat sektörüne dair 
değerlendirmelerde bulundu. İlhan Er-
dal, “Yatırım yapmak için en doğru za-
man” mesajı verdi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörü-
nün seçim sonrası hareketleneceğini anlatan İlhan Er-
dal şunları söyledi: “Görüyoruz ki şu an konut sektörü 
bir süreç içerisinde. 2018 yılında konut satışlarında bir 
artış yaşanacağını düşünüyorum. Ülke ve millet ola-
rak, daha önceki seçimlerden farklı, yeni bir Hükümet 
Sistemi’nin oylandığı çok önemli bir seçimi geride bı-
raktık. Biz yatırımcılara bu noktada büyük işler düşü-
yor. Bizlerin çaba ve gayretleri ile 2018 yılında konut 
satışlarında bir artış yaşanacağını düşünüyorum. TÜİK 
mayıs ayı verilerine baktığımızda da bu sürecin işle-
meye başladığını görüyoruz. Ülke genelinde mayısta 
satılan konut sayısı, bir önceki aya göre %16,07 artış 
gösterdi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise 
%2,7 artarak 119 bin 655 olarak gerçekleşti. Ankara’da 
gerçekleşen satış oranı 11 bin 919 oldu.”

SEÇİM SONRASI İNŞAAT SEKTÖRÜ TAM GAZ

Konut almak için en uygun dönem

“Bu süreçte üretim ve yatırım çarkları biz iş adamları 
tarafından durmamalı” ifadelerini kullanan İlhan Erdal 
sözlerine şunları ekledi: “İnşaat sektörü demir çelik 
fiyatlarının yükselmesi ile bizleri olumsuz etkiledi. Si-
vil toplum örgütleriyle bir araya gelerek bunu ilgilile-
re aktardık. Bir nebze geriye geldi ama tam istenilen 
noktada henüz değil. Bu durumu konut piyasasına, 
yatırımcılar olarak yansıtmadık. Konut alacaklar için şu 
an içinde bulunduğumuz dönem faiz oranları da iyileş-
tirilmişken en uygun dönemdir.”

"Bizim bahçenin çocukları"

Duru Beytepe projesine gösterilen ilginin projenin 
bünyesinde barındırmış olduğu sosyal alanlarla alaka-
lı olduğunu anlatan İlhan Erdal, “Açık ve kapalı spor 
alanları seçenekleri ile konut sahiplerinin karşısına çı-
kan Duru Beytepe, basketboldan futbola, tenisten bi-
siklet parkuruna kadar birçok olanağı konut sahipleri 
ile buluşturuyor. Projemiz; yüzme havuzu, masa tenisi 
salonu, fitness center, spa merkezi ve açık hava spor 
alanları ile kalabalıktan uzakta kendisine zaman ayır-
mak isteyenleri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor” dedi. Er-
dal özellikle aile kavramı üzerinde durduklarının altını 
çizerek: “Çocuk Oyun Alanları, Ağaç Ev, Güneş Meyda-
nı, Satranç Meydanı, Çocuk Plajı, Evcil Hayvan Bahçesi 
ve Kuş Evleri, Meyve Bahçeleri, Su Parkuru, Adrenalin 
ve Denge Parkuru ile çocuklarımıza doğal oyun alan-
ları sunuyoruz. Siesta Köşesi ile hem çocuklara hem de 
ailelere doğanın içinde dinlenebilecekleri alanlar oluş-
turuyoruz” ifadelerini kullanarak Duru Beytepe proje-
sinin birbirinden farklı alanlarını anlattı.

İlhan Erdal
Tona Yapı ve Safa İnşaat 
Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı
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Pırıl Tezcan
Estetisyen ve Güzellik Uzmanı

Saç Simülasyonu cerrahi olmayan bir alope-
si kellik giderme yöntemidir. Bu yöntemde 
gerçek saç kökleri ve kıl yapıları taklit edile-
rek özel cihazlar yardımıyla kellik olan alan-
lara epidermal mikropigmentasyon uygu-
lanmasıyla yapılır.

Saç Simülasyonu, Saç Pigmentasyonu ve 
Saç dövmesi farklı yöntemler midir?

Hayır, hepsi aslında aynı yöntemin farklı uy-
gulayıcılar tarafından verilmiş farklı isimleri-
dir. Saç Simülasyonu, Saç Pigmentasyonu ve 
Saç Dövmesi de aynı uygulamalardır.

Saç Simülasyonu cerrahi bir yöntem mi-
dir?

Saç Simülasyonu işlemi  cerrahi bir yöntem 
olmayıp, kozmetik kalıcı bir kamuflaj işle-
midir. Aslında biraz da kadınların kaşlarına 
yaptırdıkları Kalıcı Makyaj'a benzer bir uy-
gulamadır. Fakat kullanılan boya ve cihazlar 
farklıdır.

Saç Simülasyonu, Saç Ekimi’ne alternatif 
bir yöntem midir?

Aslında oldukça önemli bir soru. Saç Simü-
lasyonu Saç Ekimi’ne alternatif değil, tersine 
birbirini tamamlayıcı  yöntemlerdir. Özellikle  
saç ekimi sonrası yeterli sıklıkta ekim yapıl-
madığından ya da dönor saç miktarı yetersiz 
olması nedeniyle seyrek ekim yapılan kişiler-
de ara boşlukların saç efekti ile kapatılmasın-
da muhteşem sonuçlar üretmektedir.
Saç Simülasyonu ağrılı ya da acılı bir iş-

lem midir?

Bildiğiniz gibi ağrı eşiği kişiden kişiye değiş-
mektedir. Saç Simülasyonu işlemi öncesinde 
bu iş için özel olarak üretilmiş lokal anestezik 
kremlerle kafa derisinin uyuşturulması sağla-
nır. Fakat kişinin scalp derisinin hassasiyetine 
göre bir miktar acı hissedebilir.

Saç Simulasyonu’nda kullanılan dövme 
boyası mıdır?

Şimdi bu oldukça önemli bir konu. Çün-
kü aslında bu işlem Saç Dövmesi olarakta 
isimlendirilmekte fakat kullanılan boyalar 
kesinlikle dövme boyası olmamaktadır. Bu 
işlem için özel olarak üretilen boyalar kulla-
nılmaktadır. Çünkü dövme boyaları bilindiği 
gibi zaman içerinde renk değiştirirler. Örne-
ğin siyah renkler mavi renge dönüşebilir. Bu 
yüzden Saç Simülasyon boyalarında zaman 
içinde renk değişimi olmayan bu işlem için 
özel üretilmiş boyalardır.

Saç Simülasyonu yaptırdıktan sonra tek-
rar saç ekimi yapılabilir mi?

Evet, Saç Simülasyonu yapılmış olması saç 
ekimine engel teşkil eden bir durum değildir. 
Ayrıca Saç Simülasyonu işlemi ekilen saçlar-
da dökülmeye neden olmaz.

Saç Simülasyonu işlemi sonrasında aynı 
gün banyo olabilir miyim?

Soğuğa yakın ılık bir su ile banyo yapmanız-
da sakınca yoktur. Saç Simülasyonu yaptıran 

SAÇ SİMÜLASYONU NEDİR?

bir kişi işlem sonrası nasıl sıkıntılar yaşayabi-
lir? Saç Simülasyonu sonrasında ilk 1-2 gün 
kafa derinizde hafif bir şişme oluşabilir. 1 
haftada uygulama yerlerinde kabuklanma ve 
dökülmeler oluşabilir. 

Kesinlikle bu kabukların sökülmemesi gerek-
mektedir. Uygulama sonrası 4 hafta boyunca 
direkt güneş altında kalmak veya solaryuma 
girmek sakıncalıdır. Güneş altında kalınacak-
sa mutlaka şapka takılması önerilir. 

Bu işlemin ücreti ne kadardır?

İşlem ücreti uygulama yapılacak bölgenin 
büyüklüğüne göre değişmektedir. Bunun 
için uygulama öncesi  kafanızın beş ayrı açı-
dan alınmış görüntüsünü istemekteyiz. Bu 
görüntüler üzerinde yapacağımız analize 
göre alan belirlenip fiyat çalışması yapıl-
maktadır. Yani sabit bir fiyatı yoktur. Uygu-
lanacak olan alanın büyüklüğüne göre fiyat 
değişmektedir.

Saç Simülasyonu kaç seanslık bir işlem-
dir?

Saç Simülasyonu yaptıracak kişinin scalptaki 
saç eksikliğinin olduğu bölgeye göre seans 
sayısı değişiklik göstermektedir. Ortalama 
seans süreleri 30 dakika ile 3 saat arasında 
değişmektedir.

Saç Simülasyonu'nun ömür boyu kalıcılığı 
var mıdır?

Saç Simülasyonu’nun ortalama 3 ile 5 yıl ka-
lıcılığı vardır. Bu artı ya da eksi olarak kişinin 
scalp cilt yapısı türüne göre değişmektedir.

Saç Simülasyonu sonrası saç boyanabilir 
mi?

Burada önemli olan konu işlem sonrası ilk 4 
hafta saç boyaması yapılması önerilmemek-
tedir.
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İzmir Optimum yaz gecelerini renklendirecek muh-
teşem etkinliği Bahçe Konserleri’ne Jehan Barbur ile 
başladı. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlaya-
cak olan İzmir Optimum, Jehan Barbur’un sahne aldı-
ğı ilk Bahçe Konseri ile 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine 
keyif dolu anlar yaşattı.

İzmir Optimum AVM, yaz aylarının keyfini birbirinden özel konserler ile 
taçlandırıyor. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe 
alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatacak olan İz-
mir Optimum AVM’de sahne alacak isimler, temmuz ve ağustos ayları 
boyunca saat 18.30’da Farkındalık Stüdyosu organizasyonu ile buluşa-
cak.

7 Temmuz Cumartesi günü Jehan Barbur konseriyle başlayan İzmir Op-
timum AVM Bahçe Konserleri, renkli görüntülere sahne oldu. Her yaş-
tan dinleyicinin eşlik ettiği Jehan Barbur, son albümünden en sevilen 
şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Konser sırasında yeni albümünün 
müjdesini veren Jehan Barbur, İzmir Optimum’da konser vermenin çok 
keyifli olduğunu dile getirdi. 

Konser sonrasında kitabı için imza isteyen hayranlarını kırmayan Jehan 
Barbur, hayranlarıyla toplu selfie çekilmeyi de ihmal etmedi.

JEHAN BARBUR İZMİRLİ SEVENLERİYLE BULUŞTU
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Engin Yıldırım
City Mall AVM Müdürü

Planlanan veya inşaatı devam eden alışve-
riş merkezlerinde yapılması gereken işler 
ve süreç (lokasyonun belirlenmesi, konsept 
geliştirme, proje ekibine işletmeci gözüyle 
destek olunması, proje ekipleri arasında ko-
ordinasyonun sağlanması, mağaza karması/
kiralaması ve AVM Yönetim ekibi) hakkında 
genel bilgiler aşağıdaki gibidir. Her şey lo-
kasyonla başlıyor...

A) Lokasyon; Bir alışveriş merkezi için yer 
seçiminde en önemli faktör ‘bölgenin eko-
nomik potansiyelidir.’ Proje için arsanın se-
çiminde ya da değerlendirilmesinde, ‘’Sos-
yo-ekonomik analizler, demografik yapı, 
ulaşım,  hitap ettiği alanların tespiti, mevcut 
ve olası rekabet analizlerinin yapılması, satış 
ve ciro potansiyelinin belirlenmesi, görünür-
lük, ana kavşaklara ulaşım, arsanın şekli, ar-
sanın büyüklüğü, topoğrafya, imar durumu 
ve kamusal kısıtlamalar, arazi fiyatı, ticari etki 
alanı” vb. başlıklarda araştırmalar yapılarak 
uygun lokasyon belirlenir.

B) Konsept Geliştirme; Yurt dışı ve yurt 
içindeki AVM konseptlerinin incelenerek 
lokasyon ve hedef kitleye uygun konseptin 
oluşturulması ve merkez tipinin belirlenme-
si. Belirlenen konsepte uygun bir mimari ile 
projenin hayata geçirilmesi lazım. Alışveriş 
merkezinin başarısı için AVM deneyimi olan 
ve sektörel gelişmeleri takip eden mima-
ri ekip ile çalışmak gerekiyor. Mimari ekip 
AVM ve perakende sektörlerini, ziyaretçi 
istek ve beklentilerini bilmeli, yönetim/da-
nışmanlık ekipleri ile koordineli çalışmalı ve 
AVM’nin mimarisi her yerden kolaylıkla fark 
edilmelidir. 

C) Proje Ekibine İşletmeci Gözüyle Anla-
tılması ve Proje Ekipleri Arasında Koordi-
nasyonun Sağlanması; Müşteri sirkülasyo-
nunun mağazalara adil dağılımını sağlamak 
vb. nedenlerden ötürü yürüyen merdivenle-
rin ve asansörlerin yerlerinin/adedinin doğru 
belirlenmesi; ticari alanların verimliliğini ar-
tırmak, enerji tasarrufu, AVM açıldıktan son-
ra işletmenin mümkün olduğunca sorunsuz 
yönetilmesi vs. işlerin proje ekibine işletmeci 
gözüyle anlatılması ve proje ekipleri arasın-
da koordinasyonun sağlanması çok önem-
lidir. Bu koordinasyonda çekirdek yönetim 
ekibi ile danışman ekibin rolü önemlidir.

Her metrekare en iyi şekilde değerlendiril-
meli. Nasıl bir alışveriş merkezi istiyoruz? 
İmajımız ne olmalı? Bu kararlar doğrultu-
sunda mimari tasarlanmalı. İç mimaride pro-
fesyonelliğe dikkat edilmeli. Otoparkta araç 
sayısının, otoparka giriş çıkışların, otopark-
tan AVM’ye girişlerin ve yönlendirmelerin 
yeterliliği en çok dikkat edilmesi gereken 

hususlardan biridir. Bunun yanı sıra AVM ka-
pılarının yeri/adedi/büyüklüğü, anchorların 
yeri/adedi/katlara dağılımı, servis koridorları, 
depolar, mal kabul alanının ihtiyacı karşıla-
yacak büyüklükte olması, yangın merdiveni, 
ilk yardım odası, çocuk oyun alanı, organi-
zasyon alanı, mescid, bulaşık yıkama mahalli, 
oto yıkama alanı, yük asansörleri ve müşteri 
asansörlerinin yeri/adedi/kapasitesi, WC’le-
rin yeri/adedi/katlara dağılımı, bebek em-
zirme odası, ses sistemi, yağmur giderlerinin 
açısı/yeterliliği, güvenlik sistemi, çatı/tavan 
temizliği, açık alandaki peyzajın toprağa/
iklime uygunluğu, AVM içi peyzajın kapalı 
alana uygun seçilmesi, vale hizmeti, kulla-
nılan malzemelerin yoğun insan trafiği ve 
kötü hava şartlarına uygun seçilmesi, stand 
alanları, havalandırma ve ısıtma/soğutma-
nın yeterliliği, oturma grupları, mağaza vitrin 
cephesi/derinliği, kolon aralıkları vb. birçok 
konu başarılı bir AVM yönetimi ve kiralaması 
için proje aşamasında planlanmalı ve hayata 
geçirilmeli. 

AVM karma proje içinde yer alıyorsa diğer 
yapıların yetkilileri ile birlikte ortak ve farklı 
ünitelerin/alt yapının/teknik yapının/oto-
parkın vs. düzenlenmesi de sonradan çıka-
bilecek problemleri asgari düzeye indirir.  
Alışveriş merkezi projesini çizen mimari ekip 
işletmeci ve kiracı gözüyle yönlendirilirse, ki-
ralanabilir alanın verimliliği de artacaktır!

D) Mağaza Karması/Kiralaması; Lokas-
yon, konsept, gelir hedefleri ve hedef kitle-
ye uygun olarak belirlenmiş olan kiralama 
stratejisi, alışveriş merkezinde oluşturulacak 
en uygun ürün ve marka karması ile merke-
zin değerinin artırılması hedeflenmektedir. 
Amaca ulaşabilmek için başta alışveriş mer-
kezinde yer alacak kiracıları ve hedeflerini 
iyice anlayıp o bölgede açık ve boşluk varsa 
o ürün veya kiracıyı bu açığa uygun olarak 
belirlemek gerekmektedir. Alışveriş mer-
kezinin kimliğine uygun kiracı ararken yüz 
yüze iletişimden yararlanılır. Bu pazarlama 
faaliyetinin satışa dönüşmesinde bir gazete 
haberi, kulaktan kulağa bir söylenti, kiralama 
süresinde ikna gücünüzü destekler. Bu aşa-
mada yapılacak PR sadece duyurmaz, doğ-
ru algılamayı da sağlar. Kiralama sürecinde 
potansiyel kiracıların dikkatini çekecek, kira-
cı profilini yükseltecek yatırım bilgileri gibi 
unsurlar gerek medya gerekse doğrudan 
tanıtım araçlarıyla aktarılmalıdır. Bu çerçe-
vede medya mensuplarını hedefleyen basın 
çalışması ile potansiyel kiracılara dönük ta-
nıtım&pazarlama faaliyetleri gerçekleştiril-
melidir.

E) AVM Yönetim Ekibi; AVM Yönetim ekibi, 
yatırımcının kendi bünyesinde yönetim kad-

rosunu oluşturması veya dışarıdan yönetim 
hizmeti almasıyla oluşturulmaktadır. Her ha-
lukarda ekibin ve özellikle ‘AVM Genel Mü-
dürü’nün tecrübeli olması önem arz etmek-
tedir. On milyonlarca dolar yatırım yaptığınız 
bir AVM’nin yönetim ekibinin başına tecrü-
beli yönetici getirilmesi, ekibini kurmasına 
imkan verilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli 
iş planlarına sonuna kadar destek verilmesi 
çok önemlidir. 

Genellikle yönetim ekibi ‘maliyetler veya 
başka nedenlerden ötürü olabildiğince geç 
işe alınıyor.’ En azından çekirdek yönetim 
ekibi olabildiğince erken işe alınmalıdır. Bu 
yöneticilerin projenin verimliliğine katkısı, 
onlara ödenen maaşlarla mukayese edi-
lemeyecek kadar yüksek olacaktır. Üstelik 
bazı işler geç kalırsa ya değiştirilemez ya da 
değiştirilmesi çok pahalıya mal olur. Yeni 
AVM’de çekirdek yönetim ekibi ister danış-
manlık bünyesinde isterse yatırımcının kendi 
bünyesinde olsun; sahada diğer birimlerle 
işlerin eş zamanlı yürütülmesini koordine et-
mek, AVM tecrübelerini, yeni AVM’nin proje 
geliştirme ve inşaatı esnasında diğer ekip-
lerle iş birliğine gidilerek hayata geçirilmesi, 
AVM’nin işletmeye hazır hale getirilmesi, ki-
racı taleplerinin hayata geçirilmesinin takibi, 
AVM açıldıktan sonra üstü kapatılmış olacak 
teknik altyapıyı/sistemi, projeleri vb. yerinde 
görmesi/öğrenmesi, pilotaj ekibi ile koordi-
neli çalışmasında büyük fayda var. Şirketler-
de devamlılık esastır. Yönetim ekibi açılış ön-
cesi ile ilgili işler hakkında detaylara hakim 
olmalı, bilgi ve belgeleri, malzeme kodlarını, 
AVM’ye ait tüm projeleri arşivlemeli, mal-
zeme örneklerini/yedeklerini depolamalı, 
önemli görüşmelerin içinde yer almalı, yazı-
lı-sözlü anlaşmaları bilmeli.

Açıldıktan sonra ise AVM yönetim ekibi sek-
tördeki yenilikleri takip etmeli, alışveriş mer-
kezini, rakiplerini perakendecileri ve hedef 
kitleyi tanımalıdır. 

YENİ AVM’LERİN YOL HARİTASI
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“Bahçe Konserleri” kapsamında ger-
çekleşen etkinlikte sahne alan Sinan 
Akçıl, İzmirli hayranları ile buluştu. İz-
mir’i çok sevdiğini ve İzmir’e yerleşebi-
leceğini söyleyen başarılı sanatçı tam 
anlamıyla İzmirlilere unutulmaz bir gün 
yaşattı. 
 
İzmir Optimum’da yaz boyunca düzenlenecek Bah-
çe Konserleri’nin organizasyonunu üstlenen Farkın-
dalık Stüdyosu ile İzmirliler yazın keyfini çıkaracak. 
İlk konserde Jehan Barbur’a ev sahipliği yapan Bah-
çe Konserleri’nin ikinci konuğu; adından her daim 
söz ettiren, başarılı söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl 
oldu. İlginin yoğun olduğu konserde Akçıl, sevenle-
riyle unutulmaz bir akşam geçirdi. 

Sahnede Yerinde Duramadı!

Optimum Bahçe’de gerçekleşen muhteşem yaz kon-
serlerinin ikinci konuğu olan Sinan Akçıl, hem coştu 
hem coşturdu. Sahnede yerinde duramayan Akçıl, 
şarkıları ve sempatik tavırlarıyla tüm hayranlarını 
mest etti. İlginin yoğun olduğu konserde, sık sık 
hayranlarının arasına karışarak katılımcılara unu-
tulmaz anlar yaşatan Akçıl, güzel bir yaz gecesinde 
açık havada İzmirlileri doyasıya eğlendirdi.

SİNAN AKÇIL BU KEZ İZMİRLİLER İÇİN SÖYLEDİ!
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Gonca Tekeli
Avukat

Türkiye’de son yıllarda hızla artarak, özellikle 
büyükşehirlerde neredeyse aynı cadde üze-
rinde birden fazla alışveriş merkezinin (AVM) 
yer alması ile birlikte artık sosyal ve kültü-
rel hayatın bir parçası haline gelen AVM’ler 
için dünyada çeşitli sınıflandırmalar, tanım 
ve standartlar yer alır. 1957 yılında kurulan 
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin 
(International Council of Shopping Centers, 
ICSC)’nin Amerika Birlişik Devletleri için yap-
tığı sınıflandırmada AVM’ler on farklı kate-
gori altında tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki 
AVM’lere yönelik mevzuat incelendiğinde 
ise Türkiye’ye özgü bir AVM sınıflandırması 
ya da AVM’lere ilişkin bir tanımlamanın bu-
lunmadığı görüyoruz. Esasında, hayatımızda 
son derece büyük yer tutan AVM’ler için ülke-
mizde halen detaylı ve dünya kriterlerini içine 
alan bir mevzuatın yer almaması son derece 
üzücü bir durum. Zira, 1950’lerde hayatımıza 
girmeye başlayan AVM’leri odak alan düzen-
lemeler son derece yakın tarihli olarak mev-
zuata girmiş bulunan 2015 tarihli 6585 sayılı 
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile 2016 yılında yürürlüğe girmiş olan 
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’ten 
oluşmaktadır. 

Mevzuat uyarınca bir yerin AVM olarak ta-
nımlanabilmesi için öncelikle en az beş bin 
metrekare satış alanına sahip, içinde en az 
biri büyük mağaza niteliğini taşımak şartıyla 
beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kül-
türel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya 
tamamının karşılandığı en az on işyerine ya 
da büyük mağaza niteliği taşıyan işyeri bu-
lunmasa dahi beslenme, giyinme, eğlenme, 
dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir 
kısmının veya tamamının karşılandığı en az 
otuz işyerine sahip olması gerekiyor. Bu da 
ortalama bir rakamla günde en az 200 kişinin 
çalıştığı, ziyaretçi sayısı ile günde 500 ila 1000 
kişinin erişimine açık bir ortak alan paylaşımı 

anlamına geliyor. 

Böylesine çok sayıda insanın aynı anda erişe-
bileceği bir yerde ise Kanun’un 11. ve Yönet-
melik’in 6. Maddesine göre, AVM’de kullanı-
mı ücretsiz olacak şekilde; sosyal ve kültürel 
etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, iba-
det yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı 
ve dinlenme alanları ile ortaklaşa kullanma, 
korunma veya faydalanma için zorunlu olan 
diğer alanlar oluşturulması gerekli. 

Son zamanlarda yapılan metrekare alanı çok 
büyük olan AVM’leri gezdiğinizde, Yönetme-
lik’in 6. Maddesinin sosyal ve kültürel etkin-
lik alanı, ibadet yeri, bebek bakım odası gibi 
pek çok zorunluluğunun yerine getirilmekte 
olduğunu görebilirsiniz. Ancak ufak bir detay 
hariç: Panik butonu, yani acil tıbbi durum bu-
tonu!

Yönetmelik’in 8. Maddesi uyarınca acil tıbbi 
durumlarda ilk müdahalenin yapılabilmesi 
ve ihtiyaç halinde en yakın hastaneye sevkin 
sağlanabilmesi amacıyla, AVM’nin “Kolay ula-
şılabilir” bir yerinde en az yirmi metrekare bü-
yüklüğünde acil tıbbi müdahale ünitesi (yani 
revir) oluşturulur ve acil tıbbi müdahale üni-
tesinin girişinde “Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi” 
yazısı ve işareti yer alır. Acil tıbbi müdahale 
ünitesinin yeri yönlendirme levhalarıyla gös-
terilir, denilmekte. 

Yine Yönetmelik çok detaylı bir şekilde bu-
lundurulması gerekli tıbbi personel ve ilk 
yardım ekipmanlarını belirlemekte ve ayrıca 
AVM ortak kullanım alanlarının ve dört yüz 
metrekareden büyük perakende işletmele-
rin “Görünür kısımlarına” acil tıbbi müdahale 
ünitesiyle iletişimi sağlamak amacıyla yeterli 
sayıda “Acil tıbbi durum butonu” (yani panik 
butonu) yerleştirilir düzenlemesini AVM’lere 
zorunlu kılmakta. 

Tüm bu düzenlemeler, AVM’ler için olmazsa 
olmaz şartlar arasında yer almasına rağmen, 
gittiğiniz AVM’lerde mevzuatta yer aldığı şe-
kilde “Görünür” bir acil tıbbi durum butonuna 
ya da AVM’nin “Kolay ulaşılabilir” bir yerinde-
ki Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi’ne rastlamamış 
olmanız çok normal. AVM’lerde genellikle 
Revir/Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi olabilecek 
alanlar mevzuatın düzenlediği şekilde “Kolay 
ulaşılabilir” bir yerde olmadığı gibi, pek çok 
AVM’de işletmelerin “Görünür kısımlarında” 
bir panik butonu da bulunmuyor. 

Geçen hafta gittiğim henüz yeni açılmış bir 
AVM’de doktor müdahelesine ihtiyaç duyu-
lan bir olayda yanlış yönlendirme tabelaları 
nedeniyle uzun süre, hiç de kolay ulaşılabilir 
bir yerde olmayan Acil Tıbbi Müdahale Üni-
tesi’nin aranması, bulduğumuzda ise inşaat 
halinde boş bir oda ile karşılaşmamız üzeri-
ne AVM çalışanlarından henüz bu kısmın ta-
mamlanmamış olduğu bilgisini almak şaşırtıcı 
olmadı haliyle. Oysa Yönetmelik hükümleri 
yerine getirilmeksizin bir AVM’nin açılması 
ve çalışır halde bulundurulması yasal olarak 
mümkün olmamakla ve bu konuda idari para 
cezaları olmasına rağmen maalesef fiili du-
rum bunun tam tersini kanıtlar niteliktedir. 

Esasında çok önemli bir zorunluluk olan bu 
küçük detaylar, pek çok AVM’de sadece mev-
zuat gereği şekilsel olarak yerine getiriliyor. 
Oysa yüzlerce kişinin çalıştığı, her gün bin-
lerce kişinin ziyaret ettiği ve zamanın büyük 
bir kısmının artık bu ortamlarda geçirildiği 
düşünüldüğünde gerçekten acil bir tıbbi mü-
dahele gerektiğinde karşılaşılacak sıkıntı ve 
kayıplar mevzuatın önemi ve yasal gereklilik-
ler konusunda tüm AVM yönetimlerini daha 
hassas davranmaya zorlamalı. Ayrıca bu zo-
runluluklara aykırılıkların tespiti halinde idari 
para cezalarının uygulanacağı da göz ardı 
edilmemelidir.

AVM’NİZDE PANİK BUTONU YOKSA SAKIN PANİK OLMAYIN!
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Pop müziğin romantik isimlerin-
den olan Tuna Kiremitçi ve Özge 
Fışkın, İzmir Optimum’da düzenle-
nen Bahçe Konserleri’nde unutul-
maz bir performansa imza attılar.

Yazın keyfini Bahçe Konserleri ile dorukta 
yaşayan İzmirliler, Tuna Kiremitçi ve Özge 
Fışkın’ın canlı performansı için İzmir Opti-
mum’a akın etti. Farkındalık Stüdyosu’nun 
organizasyonunu üstlendiği Bahçe Konser-
leri’nin diğer konuğu Tuna Kiremitçi ve Özge 
Fışkın oldu. Birbirinden başarılı isimlere ev 
sahipliği yapan İzmir Optimum’da 21 Tem-
muz akşamı, Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın 
hayranlarını performansları ile büyüledi! 
Sevgi selinin yaşandığı konserde hayranları 
sanatçılar ile fotoğraf çektirebilmek için ade-
ta birbirleriyle yarıştılar.

TUNA KİREMİTÇİ 
VE ÖZGE FIŞKIN’IN 
MUHTEŞEM 
PERFORMANSI 
BÜYÜLEDİ!

Aşkın müzik hali hep bir ağızdan söylendi! 

Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın, kendilerini yakından görmek isteyen hay-
ranlarıyla tek tek ilgilenerek hem sohbet ettiler hem de hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. Yaz boyunca dillerden düşmeyen, en romantik aşk şarkılarını 
İzmir Optimum’da seslendiren Tuna Kiremitçi ve Özge Fışkın, sahne perfor-
manslarıyla izleyenlerden tam not aldılar.
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

Benim hiçbir beklentim yok yaşadığım ha-
yattan diyen birini daha önce duydunuz mu?  
Siz onların samimi olduklarını düşünüyor 
musunuz?  Belki bu cümleyi bizler de zaman 
zaman kurmuşuzdur. 

Hayattan bir şey beklemek hayalci olmakla, 
umut dünyası edebiyatıyla hatta bir adım ile-
riye de giderek ‘polyannacılık’la aynı kefeye 
konduğu arkadaş toplantılarında birbirimizi 
yermek için kullanmışızdır. Buradan hare-
ketle bir şeyler beklemek ve beklememek 
arasındaki o ince çizgi, hepimizi dönemsel 
olarak kafa karışıklığına ittiğini kendi tecrü-
belerime dayanarak söyleyebilirim.

İnsanoğlu avcılık, toplayıcılık dönemlerin-
den beri yaptığı her hamle karşılığında bir 
şey elde etme noktasında hareket sağlamış-
tır. Bir şeyler bekler çünkü hayatını devam 
ettirmesi gerekir. Günümüz dünyasındaki 
beklentiler maddi geçimimizi sağlamamızın 
yanında manevi olarak yaşama tutunma, 
hedeflere ulaşıp Maslov’un ihtiyaçlar pira-
midinde olduğu gibi en üst basamağa çıkıp 
kendini gerçekleştirme umudunu barındırır. 
En üst basamağa çıkma heyecanı, her kişi 
için geçerli olmasa bile bu da bir beklentidir. 
Beklentinin olması, ruh sağlığımız için, ya-

BEKLENTİLER
şamdaki görevlerimiz ve yapmak istedikleri-
miz için, ben de varım diyebilmek için gerek-
lidir.  Ve biz insanlar için oldukça faydalıdır. 
Kültürümüzün getirdiği bir dönemin mağdur 
edebiyatından sıyrılan bizler; istediğimiz za-
man harekete geçebileceğimizin de önemini  
fark etmiş bulunuyoruz.  

Bir dönem filmlerde bulunan kişinin sürek-
li etrafındaki insanlar tarafından haksızlığa 
uğratılması bununla ilgili hiçbir şey yapa-
maması ve etkisiz kalarak hayatının kontro-
lü zaten kendinden başka birilerinin elinde 
olduğu gerçeğiyle yaşaması, insanı yeterince  
hayatının önemli bir bölümünde etkisi altı-
na almıştır. Sırf bu yüzden doktor olacakken 
evlenen, istediği şehre yerleşemediği için 
hayallerini gerçekleştiremeyen, ailesi dola-
yısıyla istediğini yapmasına izin verilmeyen 
bir neslin torunlarıyız. Ama öyle torunlarız 
ki dostlar başına mı desem bilemedim... Biz-
ler, beklentilerimizi önümüze alarak hareket 
eden bunu kendine düstur edinmiş insanla-
rız artık... 

Hayal sahibi olmanın kötü bir şey olmadı-
ğını ve hedeflerine ulaşan insanların aslında 
gerçekten kendini insan yapan özellikler ile 
bezediğinde ne mutlu insanlar olacaklarını 

tahmin etmek hiç de zor gelmiyor artık...

Beklenti içinde olmanın kontrolünü eğer 
kendimiz dışında başkasına bağlamadıysak  
beklentilerin bizi istediğimiz yöne götürecek 
bir pusula olduğunu; hedefe tam anlamıyla 
ulaşamasak bile bunun için, “Elimden geleni 
tam anlamıyla yaptım” diyebilmenin sonsuz 
hafifliğini hissetmek adına denenecek en 
güzel şey olduğunu düşünüyorum. 

Her şeye rağmen hayattan bir şeyler bekle-
yin belki bir umut, belki yapmak istedikleri-
niz için küçük bir işaret, bazen de kendiniz-
den hadi ama diyecek bir ses olabilir bu...
Denemeye değer mi? Kesinlikle!
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Yaz boyunca İzmir Optimum’da 
devam eden Bahçe Konserle-
ri’nin bir diğer konuğu Sena Şe-
ner oldu. Dijital dünyanın yeni 
yıldızı Sena Şener, İzmir Optimum 
bahçe alanında sahneye çıka-
rak, sevenleriyle muhteşem bir 
konserde buluştu.  

Mahmut Orhan’ın remixlediği “Self Control” 
cover’ı, Evrencan Gündüz ile “Back to Black” 
cover düeti, “Bak bana” single’ı, “Tuna Ki-
remitçi ve Arkadaşları” albümünde seslen-
dirdiği “Birden Geldin Aklıma” ile dillerden 
düşmeyen Türk pop müziğin yetenekli ismi 
Sena Şener’in İzmir Optimum’daki konserine 
hayranları büyük ilgi gösterdi. Müzik liste-
lerinde zirveye çıkan şarkılarıyla Farkındalık 
Stüdyosu organizasyonunda sahneye çıkan 
Sena Şener, Optimum‘da konser coşkusunu 
zirveye taşıdı. 

Hayranlarından Genç Yıldıza Büyük İlgi 

Konser öncesinde sanatçıyı görebilmek için 
İzmir Optimum’a akın eden binlerce Sena 
Şener hayranı, dillerden düşmeyen şarkı-
ları keyifle seslendirdi. Bir saat süren canlı 
performansında hit şarkılarını sevenleriyle 
yorumlayan Sena Şener, büyüleyici sesiyle 
dinleyenlerden tam not aldı. Konserde coş-
ku dolu dakikalar yaşanırken, genç yıldızın 
Mahmut Orhan ile yaptığı bir diğer çalışma 
“Feel”i seslendirdiğinde binlerce kişi şarkıya 
eşlik ederek dans etti. İzmir Optimum Ins-
tagram hesabı üzerinden yapılan yarışmaya 
katılan üç şanslı takipçi de Sena Şener ile ta-
nışma ve selfie çektirme şansı kazanarak bu 
güzel konser anılarını ölümsüzleştirdi. 

Kalabalıklar 
Sena Şener 
İçin İzmir 
Optimum’a 
Akın Etti



78

Makale / MALl&MOTTO 

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

TÜRK KAHVELİ VÜCUT PEELINGİ

Malzemeler

1 kahve fincanı Türk kahvesi
1 çorba kaşığı deniz tuzu

2 çorba kaşığı çiçek yağı veya susam yağı

Hazırlanışı

2 çorba kaşığı yağda kahve ve deniz tuzunu ısıtın. Nemli vücuda 
ovarak sürün. Cildinizin pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

GÜNEŞ YANIĞINA DOĞAL ÇÖZÜMLER

Malzemeler

1 kahve fincanı maden suyu
1 salatalık
1 patates
1 çorba kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Salatalık ve patatesi kabuklarıyla beraber meyve sıkacağından geçirin. Bu karışıma zeytinyağı ve maden suyunu da ekleyip karıştırın. 
Spreyli bir şişeye koyun, cildinizi sakinleştirin.

ALOE VERALI GÜNEŞ KORUYUCU

Malzemeler

6 yaprak taze aloe vera
500 gr çiçek yağı
1 çorba kaşığı rendelenmiş kakao
1 çorba kaşığı pirinç nişastası

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Güneşten korunmak 
için yüzünüze ve vücudunuza uygulayın.
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Eski Milli Futbolcu Ümit Karan ve ekranların 
sevilen futbol yorumcusu Sinem Fıstıkoğlu, 
Dünya Kupası final maçını izlemek için Mal-
tepe Piazza AVM’ye konuk oldu. 

AVM ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan ikili, maç 
öncesinde AVM’nin ortak alanındaki oyun bölümünde 
hayranlarıyla bir araya gelerek langırt ve VR oyunlar oy-
nadılar. 

Anadolu Yakası’nın yeni ve kesintisiz yaşam merkezi Mal-
tepe Piazza AVM, futbol dünyasın sevilen ismi Ümit Karan 
ve ekranların güler yüzlü futbol yorumcusu Sinem Fıstı-
koğlu’nu ağırladı.  Dünya kupası final maçını Maltepe Pi-
azza AVM’de izleyen ve devre arasında hayranları ile bir 
araya gelen ikili, Fransa ve Hırvatistan maçını yorumladı. 
Maç öncesi gönlünün Hırvatlardan yana olduğu belirten 
Karan: “Maçın 3-1 biteceğini ve Fransa’nın kazanacağını 
tahmin ediyorum” diyerek tahmininde yanılmadı. 

Ümit Karan ve Sinem Fıstıkoğlu Dünya Kupası Final Maçını Maltepe Piazza’da izledi!
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Fatma Fidan

D vitamininin önemi, hayata gözlerimizi aç-
tığımız anda başlayıp, yaşlılığımızın sonuna 
kadar devam ediyor. Sadece kemik sağlığı 
için değil, hücresel aktivitelerimiz içinde son 
derece önemlidir.

Dünya nüfusunun yarıdan fazlasında vücut-
taki D vitamini seviyesi gereken seviyenin 
altındadır.  Türkiye’ de her on kişiden doku-
zunda eksikliği görülen bir vitamindir. Bunun 
sebebi ise insanların giderek kapalı ortamda 
çalışarak gün içerisinde yeterli miktarda gü-
neş ışığından yararlanamamalarıdır.

D vitamininin önemi ve faydaları konusun-
da yapılan çalışmalarda D vitaminin 200’den 
fazla geni etkilediği, bu genler arasında kan-
ser ve bağışıklık sistemiyle alakalı hastalıklara 
ilişkili olanların bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan diğer bir araştırma ise vücudun bağı-
şıklık sistemi için öneme sahip T hücrelerinin 
kanda D vitamini eksikliği olduğunda vücut-
taki enfeksiyonlardan haberdar olmadıkları 
ve harekete geçmedikleri belirtilmiştir.

Yapılan araştırmalarda Avrupa’daki meme 
kanserlerinin %20’sinin D vitamini eksikliğin-
den kaynaklandığı ortaya konulmuştur.

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar vücuttaki 
D vitamini eksikliğinin glukoz (şeker) dola-
şımı ve insülin seviyeleri üzerine etkili oldu-
ğunu gösteriyor. Yapılan bazı araştırmalar, 
yeterli D vitamini düzeylerinin yaşlılığa bağlı 
zihinsel işlevlerin azalmasından koruduğu, 
Tip 2 diyabet, astım, kalp damar hastalıkları 
ve bazı kanserlerden korunmak için gerekli 
olduğunu ortaya koyuyor.

Yapılan çalışmalarda; gebelikte D vitamin ek-
sikliğinin bebekte kalsiyum eksikliği, kemik 
ve diş deformiteleri yanında eklampsi/pre-
eklampsi, düşük doğum ağırlığı/prematüre 
doğum, doğumsal katarakt, çocuklarda Tip 1 

diyabet, multiple skleroz, bipolar bozukluk, 
depresyon, astım, mental retardasyon (zi-
hinsel gerilik) sıklığında artma gibi sorunlar-
la ilişkili olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Rachida 
Rafiq ve ekibinin yürüttüğü obeziteyle ilgi-
li verilere dayanarak hazırlanan çalışmada, 
karın çevresindeki yağlanma ile D vitamini 
eksikliği arasında güçlü bir ilişki olduğu be-
lirtildi. Bu çalışmada elde edilen bulgulara 
göre, daha çok bel ve göbek bölgesinde 
yağlanması olan kişilerin D vitamini eksikliği 
riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu kişilerin 
kan testiyle D vitaminine baktırması gerek-
tiğini söyledi.

D vitamini nedir?

D vitamini yağda çözünen bileşik olup insan 
vücudu tarafından üretilebilmektedir. Vücu-
da çeşitli besin yoluyla alınan Provitamin-D 
derimizde güneş enerjisi ile D vitaminine dö-
nüştürülür.

Bu vitamin vücut için oldukça önemlidir. Vü-
cuttaki kalsiyum ve fosforun sindirim yolla-
rında emilimi ve vücutta kullanımı, böbrek 
foksiyonlarının düzenlenmesi, çocuklarda 
büyüme ve gelişmesinde kas ve iskelet sis-
temi yapı taşlarının oluşmasında, Tiroid- 
paratiroid vb. hormonal olaylarda görevli 
endokrin bezlerin düzenlenmesinde, kalp 
atışlarının düzenlenmesinde kilit öneme sa-
hiptir. 

Vitamin D durumunu değerlendirmek için 

serum 25 hidroksi(OH) vitamin D düzeyi öl-
çülmelidir. Vitamin D düzeyi: >30 ng/ml du-
rumunda yeterli vitamin D düzeyi, 20-30 ng/
ml vitamin D yetersizliği, <20 ng/ml vitamin 
D eksikliği, <10 ng/ml ciddi vitamin D eksik-
liği kabul edilir. Değerin >150 ng/ml olduğu 
durumlarda ise vitamin D zehirlenmesi söz 
konusudur.

Vitamin D içeren besin sayısının az olması 
nedeniyle, bu vitaminin az bir kısmı (%10- 
20) ciğer, somon, uskumru, istiridye gibi 
yağlı balıklar, süt, peynir, yumurta en zen-
gin kaynaklarıdır. Önemli bir kısmı (%80-90) 
UVB ışınları etkisiyle ciltte sentezlenir. Sentez 
için cilde direkt güneş ışını teması gereklidir. 
Ülkemizin bulunduğu enlemde vitamin D 
sentezi mayıs ve kasım ayları arasında ger-
çekleşir. Uygun ışın açısı saat 10.00-15.00 
arasında olduğundan, D vitamini sentezi için 
bu saatlerde güneşe çıkılması önerilir. 

Yazın uygun saatlerde tüm vücudun bir tam 
gün güneş ışığı ile teması durumunda, de-
ride, ağız yoluyla alınan yaklaşık 20000 IU 
vitamin D dozuna eşdeğer düzeyde vitamin 
D sentezi gerçekleşir. Sadece el, kol ve ba-
cakların güneşe maruz kalması durumu ise 
yaklaşık 3000 IU vitamin D sentezi sağlar. 
Faktör düzeyi 15 veya üzerindeki güneş ko-
ruyucu kremlerin kullanılması güneş ışınları-
nın deriye ulaşmasını engellemektedir. Cam 
ve tül arkasından güneşlenme de vitamin D 
sentezini engeller.

Eksiklik durumunda muhakkak dışarıdan 
takviye yapılmalıdır. Sağlıklı günler.

VÜCUDUMUZDAKİ GİZLİ KORUYUCU!
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Günümüzde gelişen teknolojiler, değişen 
iş modelleri ve giderek artan rekabet ne-
deniyle şirketler, eskisinden daha karmaşık 
sorunlarla baş etmek durumundalar. Bir 
şirketin sağlıklı olabilmesi ve sağlıklı kala-
bilmesi, değişime hızlıca adapte olabilmesi 
ve olası sorunlarla baş edebilecek altyapıya 
sahip olmasına bağlı olduğundan, yeni nesil 
profesyonel danışmanlığın önemi her geçen 
gün artıyor.

Ana kaynağı insan olan, yüksek katma de-
ğerli danışmanlık hizmetleri, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de her yıl katlanarak 
büyüyor ve gelişiyor. Şirketler, gelişen tek-
nolojiler, hızlı yaşanan değişimler, rekabet 
ve artan riskler nedeniyle doğru zamanda 
doğru kararları alabilmek ve dolayısıyla re-
kabet güçlerini arttırabilmek için profesyo-
nel yardım almaya yöneliyor.

Günümüz şartlarında farklılaşabilmek, yak-
laşan riskleri görebilmek-analiz edebilmek 
ve hedef odaklı yeni yollar keşfedebilmek 
oldukça önemli. Tam da bu noktada danış-
manlık şirketlerinin önemi giderek artıyor. 
Şirketlere katma değer sunabilmek amacıyla 
gelişen ve yenilenen iş modelleriyle danış-
manlık sektörü, hem yaklaşım hem de işle-
yiş olarak evrimleşiyor. Boğaziçi Üniversitesi 
bünyesinde kurulan Boğaziçi Counseling 
For Business (BCB), yeni nesil danışmanlık 
hizmetlerini en etkin şekilde sunabilmek, bu 
alanda yeni iş modelleri geliştirmek ve uy-
gulamak üzere yola çıktı. BCB yeni nesil da-
nışmanlık hizmetlerini, danışman portföyü-
nün farklı yetkinlikleri, Boğaziçi Üniversitesi 
akademisyenleri ve öğrencilerinin oluştur-
duğu proje ekipleriyle yürütüyor.

BCB Yönetim Danışmanlık Şirketi’nin Kurucu 
Ortağı Neda Soydan: “Bugünün iş dünyası 
zorlayıcı çünkü oldukça kaygan bir zemin-
de yaşanan yüksek bir rekabet ortamı var. 
Start-up’lardan orta ölçekli şirketlere ve bü-
yük kurumsal firmalara kadar her kurum bu 

Değişen İş 
Dünyası İle Birlikte 
Gelişen Yeni Nesil 
Danışmanlık 
Hizmetleri’nin 
Önemi Artıyor

riskli ve zorlayıcı döneme uyum sağlamaya 
çalışıyor. Bu yolculuğun her aşamasında, 
profesyonel ve benzer deneyimler yaşamış 
kişilerden rehberlik hizmeti almak oldukça 
büyük bir öneme sahip.

Şirketlerin çalışan profilleri ve iş yapış mo-
delleri de tıpkı teknoloji gibi hızla gelişiyor. 
Yönetici koltuklarına geçmiş, geçmeye ha-
zırlanan ve sıra dışı düşünen genç bir kuşak 
var. Geride kalmamak için hızlı aksiyon al-
maları ve değişimlere uyum sağlayabilmeleri 
gerek. Biz de şirketlerin sadece ekonomik 
değil, sosyal, çevresel ve diğer her alanda 
yaşanan değişimlere anında uyum sağlaya-
bilmeleri, aksiyon alabilmeleri, gerektiğinde 
iş modellerini değiştirebilmeleri için çalışıyo-
ruz ve tüm bu süreçleri doğru zamanlama ile 
gerçekleştirebilmeleri için uygulanabilir yeni 

nesil modeller geliştiriyoruz.

BCB olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nin bünye-
sinde, alanında uzman kişilerden akademik 
destek alan ve zengin yetkinlikli danışmanlar 
ile şirket büyüklüğü kıstası olmadan, saha 
uygulamalı hizmet verdiğimiz özel bir yapı 
oluşturduk. Şirketlerin iş ortağı olarak iş sü-
reçlerinin her adımında yanlarında oluyor, 
durum değerlendirmeleri yaparak hedef 
odaklı sonuçlar üzerine çalışıyoruz. Farklı 
alanlarda yetenek sahibi olan danışmanla-
rımızın uzun yıllara dayanan deneyimleri ile 
geliştirdiğimiz modeller, kaçınılmaz başarı-
lar sağlayarak hepimizi mutlu ediyor. Şu an 
yaklaşık 200 kişiden oluşan danışman ha-
vuzumuzla şirketlere kılavuzluk etmenin ve 
değişimin içinde yalnız olmadıklarını hisset-
tirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Neda Soydan
BCB Yönetim Danışmanlık 
Şirketi’nin Kurucu Ortağı 
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şimdi gidiyorsun
git
oysa senden tek bir damla istemiştim
sana kocaman bir deniz sunmak için
şimdi gidiyorsun
git

ne zaman başladı bu hikâye
anımsamak zor
gençtim
hazırda fırtınalarım vardı dörtnala sevdalarım
komazdı öyle üç-beş nöbetleri
geceler içimi acıtmazdı böyle
bir insan bu kadar eksilebilir mi

hatırlarsan sesine uyku kaçmış bir adam vardı
bu şehrin bir yerlerinde
düşler ormanının gece bekçisi derdin sen ona
gözlerinde gizledi o seni sen bilmedin
o adam bendim unuttun mu
bak sevdiğin adam gülmeyi bile unuttu
seni unutamadı

işin kolayına kaçmadım
uğruna ölmedim yani
uğruna ölünecek sandığım biri için yaşadım hep
sen bunu da bilmedin
ben bir bakışına bin anlam yükledim
sen aşka kestirmeden gittin
bir hayatın özetini bırakıp avuçlarıma
şimdi gidiyorsun
git

bana karanlığın ne demek olduğunu öğretmeden
bütün ışıklarımı söndürüyorsun

bu cehennem cinayetlerini işliyorsun
sonra bunlara intihar süsü veriyorsun
yazıklar olsun yazıklar olsun
susuyorsun susuyorum susacaklarım bitmiyor
hani sen sevdiğini
yarı yolda bırakacak kadar yüreksiz değildin
hani sen bana kalkmayı değil
düşmemeyi öğretecektin nerdesin, nerdesin

uzun lafın kısası yoktur
anlatacağım çok şey var
hoyrat bir rüzgâr gibi geldin
aklımı hayatımı dağıttın şimdi gidiyorsun
git

daha ayrılığa bile çarpmadan
aşk bizden döndü
bir yılan gibi soktun koynuma kimsesiz geceleri
artık ölüm sana dokunamamaktan kötü değil
ama sana dokunmak da yasak bana
göz çukurlarımdaki karanlık bunu anlatır
sen var ya sen
allah kahretsin

yani şimdi
gözleri sana benzeyen bir kızım olmayacak mı
yani şimdi başkaları mı sevecek seni
başkaları mı tutacak ellerini
ben saçlarını okşadığım zaman
ellerin öksüz kalırdı şimdi gidiyorsun
git

git
Kahraman Tazeoğlu
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2018’in uluslararası ölçekte “Troya Yılı” ilan edil-
mesiyle birlikte Çanakkale, dünyaca ünlü isimleri 
ağırlamaya devam ediyor. Amerikalı oyuncu ve 
manken Megan Fox, özel olarak ilgilendiği mito-
lojik efsaneleri konu alan 'Myths&Mysteries with 
Megan Fox' isimli belgesel serisi için Çanakka-
le’ye geldi.

Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne ka-
bulünün 20. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 yılı ‘’Troya 
Yılı’’ ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın da destekleri 
ile Troya’nın Anadolu'nun kadim değeri olarak dünyaya tanıtılma-
sı için uluslararası ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi başlatıldı.

Troya Yılı etkinlikleri sürerken, Los Angeles merkezli, Karga7 Pi-
ctures'in yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında 
gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan 'My-
ths&Mysteries with Megan Fox' isimli belgeselin Troya Savaşı ve 
efsanesini anlatan bölümü için Megan Fox Çanakkale'ye geldi.

Megan Fox, belgesel çekimleri kapsamında, dünyanın en önemli 
antik yerleşimlerinden olan ve tarihi M.Ö. 3000’lere kadar uzanan 
Troya Antik Kenti başta olmak üzere Bozcaada ve Troya Müze-
si’nde de çekimler gerçekleştirdi.

Bölgedeki belgesel çekimlerini tamamlayan Megan Fox, daha 

MEGAN FOX 
TROYA’DA

sonra Troya Antik Kenti'ni gezdi ve cep telefonuyla çevreyi görün-
tüledi.

Troya Antik Kenti’nde gerçekleştirilen çekimlerde Fox, Troya Antik 
Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve 2018 Troya Yılı İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Rüstem Aslan’dan bilgiler aldı.

Rahat tavırları ve giyimiyle dikkat çeken ünlü oyuncu yoğun sıcak 
hava dolayısıyla sık sık hasır şapka takarak güneşten korunmaya 
çalıştı.
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AYŞE TÜTER’DEN 
Ayın Menüsü

MALZEMELER

•  500 gr bamya veya 500 gr’lık bamya 
konservesi

• 250 gr kuş başı et
• 4 su bardağı et suyu (Lapası için)

• 2 su bardağı pirinç
• 1 adet doğranmış yeşil biber

• 2 adet soğan
• 1 limon suyu

• Tuz
• 1 su bardağı domates rendesi 

• 1 kahve fincanı zeytinyağı

MALZEMELER

 • 3 adet yufka 
• 150 gr margarin

• 1 adet haşlanmış ve didilmiş tavuk göğsü
• 2,5 su bardağı soğuk tavuk suyu

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz
• Tuz

• Karabiber
• Tarçın

YAPILIŞI:

Margarin önce eritilir ve ardından soğumaya 
bırakılır. Yufkalar üst üste yağlanarak koyulur. 

Dikdörtgen fırın tepsisinin içerisine alınır. 
Dışarıda kalan kısımlar üstüne kapatılarak 

tekrar yağlanır. 200 derece ayarlanmış olan 
fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Fırından 

çıkar çıkmaz üzerine soğuk tavuk suyu 
gezdirilir. Dövülmüş cevizden iki çorba kaşığı 
ayrılarak diğer kısmı ayrı bir kapta tavuk, tuz, 

karabiber ve tarçın ile karıştırılır. Yufkanın geniş 
tarafına koyularak rulo şeklinde sarılır. Ayrılan 

ceviz üzerine serpilir ve sıcak servis yapılır, 
afiyet olsun. 

SARAY BÖREĞİ

YAPILIŞI:

      Bamyalar iyice yıkanır ve sonra ayıklanır 
(Önce ayıklanırsa salyalanır). Ardından 

soğanlar küp küp doğranır, tencereye konur 
ve zeytinyağı ilave edilir. Hafif kavrulur, 

içerisine et ilave edilir. Rengi dönene kadar 
sotelenir, domates rendesi ve yeşil biber konur 

birkaç kez çevrilir. Üzerine iki su bardağı su 
ilave edilip, kısık ateşte etler yumuşamaya 
başlayıncaya kadar pişirilir. Limon suyu ve 
tuz konur bamyalar ilave edilir. Kısık ateşte 

15 dakika daha pişirilir. Başka bir tencerede 
et suyu kaynatılır, içine pirinç ilave edilir kısık 

ateşte pişirilir (Pilav gibi değil lapa gibi bir pilav 
yapılır). Servis tabağına önce pirinç lapası 

ve üzerine bamyayı koyup servis edilir, afiyet 
olsun.

ASİDE
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Yeni nesil seyahat platformu Tri-
poki, Türk vatandaşlarından tu-
ristik gezi için vize istemeyen, on-
line vize uygulaması olan veya 
kapıda kolaylıkla vize veren 113 
ülke içerisinden, son yıllarda öne 
çıkan destinasyonları seçti. İşte 
antik çağlardan günümüze sayı-
sız olaya şahitlik eden, doğasıyla 
tarihiyle ve eğlence hayatıyla 
turistlerin gözdesi olan vizesiz şe-
hirler…

Seyahat tutkunlarının en büyük hayali dün-
yayı dolaşmak ancak vize uygulaması nede-
niyle bu hayaller bazen ertelenebiliyor. İyi 
haber! Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün 
arası turistik gezi için vize istemeyen 89 ülke 
bulunuyor. Bunlara sınır kapısından kolaylık-
la vize veren 15 ülke ve online vize uygula-
ması yapan 9 ülke de eklenince, sayı 113’e 
çıkıyor. Yeni nesil seyahat platformu Tripoki, 
vize istemeyen ülkeler içinden son dönemde 
yükselen trend olan 5 şehri sıraladı.

Belgrad, Sırbistan
Antik çağdan itibaren sayısız savaş yaşamış, 
defalarca yakılıp, yıkılıp yeniden inşa edilmiş 
Sırbistan... İlk sırada yer alan Sırbistan, geç-
mişiyle tarihe tanıklık etmek isteyenleri da-
vet ederken, son yıllarda popülerliği giderek 
artan gece hayatıyla da her yaştan tatilcinin 
uğrak noktası oluyor. Sokak müzisyenleri ve 
sevimli kafeleriyle dikkat çeken şehirde tarih 
yolculuğunuza Sırbistan Kalesi ile başlayabi-
lir, rotanıza dünyanın en ünlü kiliselerinden 
Aziz Sava Katedrali’ni, Meclis Binası’nı, Eski 
Sarayı ve Nikola Tesla Müzesi’ni ekleyebi-
lirsiniz. Tuna ve Sava’nın kesiştiği noktada 
yer alan şehri, tekne turuyla keşfetmek de 
oldukça keyifli. Bisiklet ve yürüyüş tercih 
edenler ise Sava yakasındaki Ada Ciganli-
ja’ya mutlaka uğramalı.

Saraybosna, Bosna-Hersek
Türk tatilcilerin Avrupa’da görmeyi en çok 
istediği şehirlerden biri hiç kuşkusuz Sa-
raybosna. Roma, Bizans ve Osmanlı’ya ev 
sahipliği yapmış, yakın tarihte büyük acılar 
yaşamış olan bu şehir bir yanıyla geçmişin 
izlerini taşırken bir yanıyla da adeta külle-
rinden doğarak capcanlı bir hayat sunuyor. 
Avrupa’nın Kudüs’ü olarak bilinen Saraybos-
na’da, mimarisiyle hayranlık uyandıran kilise, 
cami ve sinagogları gezebilirsiniz. Eski Şehir 
olarak bilinen Bashcharshiya ve el işçiliğinin 
en eski bölgesi Kazandžiluk (Coppersmith), 
yürüyerek keşfedilebilecek yerler arasında. 

Yine Eski Şehir’de yer alan Sebilj'in suyu-
nu içtiğinizde, hayatınızın geri kalanında 
Saraybosna ile bir bağlantınız olacağına 
inanılıyor.

Üsküp, Makedonya
Vardar Nehri yatağına kurulan ve tarihi ne-
olitik döneme kadar uzanan Üsküp, güler 
yüzlü insanları, eğlenceli gece hayatı ve 
ekonomik oluşuyla ön plana çıkan şehirler-
den biri. Makedonya Takı, şehrin tam kal-
binde yer alan Büyük İskender Heykeli, Ra-
hibe Teresa Evi, eski çarşı ve hanlar, şehirde 
yürüyerek keşfedilecek noktalar olarak öne 
çıkıyor. Üsküp'ün panoramik manzarası 
için, ulaşımın teleferikle sağlandığı Vodno 
Dağı'nın zirvesindeki Milenyum Haçı'na 
çıkmalısınız. Şehir merkezine yaklaşık 17 
kilometre uzaklıkta olan Matka Kanyonu 
ise olağanüstü güzelliğiyle Üsküp’e gitmiş-
ken görmeniz gereken yerler arasında.

Odessa, Ukrayna
Tarih, kültür ve eğlence dolu tatilinize 
deniz-kum-güneş üçlüsünü eklemek is-
tiyorsanız Karadeniz’in en büyük liman 
şehirlerinden Odessa tam da size göre. 
Bu şehirdeki keyifli yolculuğunuza, şair ve 
ressam Taras Grigoroviç Şevçenko’nun adı 
verilen antik surlarla çevrili sokaklardan 
başlayabilirsiniz. Tarihi ve mimarisiyle et-
kileyen Deribasovskaya Sokağı, Opera ve 
Bale Tiyatrosu ile şehrin en önemli simge-
lerinden Potemkin Merdivenleri mutlaka 
görmeniz gereken yerler arasında sırala-
nıyor. Odessa’da yaşanacak en etkileyici 
deneyimlerden biri de yeraltı şehirleri turu. 

Vizesiz Ziyaret Edebileceğiniz Gözde 5 Şehir!

Dünyanın en büyük labirentlerinden biri 
olan Catacombs Turu şehirden yaklaşık 
dört saat uzaklıkta olsa da bu yolculuğa 
kesinlikle değer.

Tiflis, Gürcistan
Kura Irmağı’nın her iki yanında uzanan 
Tiflis, diğer şehirlerden farklı olarak renkli 
bir gece hayatı vadetmiyor ama aradığınız 
tarih ve sakinlik ise bu şehri muhakkak gör-
melisiniz. Doğal kaplıcaları ve kükürt ban-
yoları ile ünlü şehrin en hareketli noktası, 
tarihi kiliselerin ve hayranlık uyandıran bi-
naların yer aldığı Rustaveli Caddesi. Shar-
deni Caddesi ise kafeleri, sanat galerileri ve 
restoranlarıyla modern hayattan bir kesit 
sunuyor. Tiflis’te yemek konusuna ayrı bir 
zaman ayırmak gerekiyor çünkü bu şehir et 
yemekleri, pideleri, mantısı, ekşili lahanası 
ile yalnızca tarihe değil, gastronomiye ilgi 
duyanlara da ev sahipliği yapıyor.

Tripoki ile şehir turunuzu yola çıkmadan 
yapın!
Yalnızca pasaportla hatta kimliğinizle ziya-
ret edebileceğiniz birçok ülke bulunuyor 
ancak uçak bileti, konaklama, transfer ve 
şehir turu gibi gezide ihtiyacınız olacak de-
taylar için vakit harcamak, süreci uzatabili-
yor. Sepet uygulamasını Türkiye’de hayata 
geçiren platform olan Tripoki ise ihtiyacınız 
olan her şeyi tek bir sepette toplayarak res-
mi internet sitesi üzerinden tek seferde ko-
layca satın almanıza olanak tanıyor. Üstelik 
Tripoki’de, tüm kredi kartı sahiplerine 9’a 
kadar olmak üzere diledikleri sayıda taksit 
imkanı sunuluyor.
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Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

Egzersiz öncesi streching yap-
mak gerekli mi? En iyi karına 
sahip olmak için sadece me-
kik mi çekmeliyiz? Gelin ef-
saneler ile gerçeklere bir göz 
atalım.

1- Efsane: En fazla kaloriyi yakmak için 
kardiyoya odaklanın

Gerçek: Ağırlık kaldırmak da, kardiyo eg-
zersizi de kalori yakmanıza yardımcı olur 
fakat ağırlık kaldırmak, egzersizden sonra 
metabolizmanızı 24 saate kadar artırır. Eg-
zersiz ve fitness seviyesi yoğunluğuna bağ-
lı olarak, vücudunuz ek oksijen tüketmeye 
devam eder ve egzersiz öncesi durumuna 
geri döner. Bu nedenle kalori yakmanızı 
sağlar. En iyi sonuç için tüm haftanın geri 
kalanında kardiyo yapmak yerine, iki veya 
üç gün ağırlık egzersizi ve kardiyoyu bir 
arada yapmayı deneyebilirsiniz.

2- Efsane: En iyi karın kaslarını mekik 
çekmek sağlar

Gerçek: Karın bölümü arka, ön ve yanlar ol-
mak üzere 3 ana bölüme ayrılır. Mekik çek-
mek ön kısımdaki rektus kaslarına -six pack 
oluşturmak için-, ve yanlardaki kaslara etki 
eder ama daha derin kas gruplarına etkisi 
çok az olur. Sadece mekik çekmek yerine, 
tüm ana bölümleri çalıştırabilecek ‘plank’ 
ve ‘twisting’ hareketlerini de ekleyebilirsi-
niz. Ayrıca bunlar, acı veren karın kası hare-
ketlerini daha eğlenceli hale getirebilmenizi 
sağlar.

3- Efsane: Setler arası dinlenme

Gerçek: Her egzersiz sonunda dinlenmek 
için bir dakika kadar durmak, sonuçlarınızı 
sabote edebilir. Çok fazla dinlenmek laktik 
asit dağılımı sağlar. Ve kas gelişmesi laktik 
asit gerektirir. Bunun yerine, bir egzersizden 
diğerine hızla geçmek için yoğunluğu sabit 
tutabilirsiniz. Yine de biraz olsun dinlenme-
lisiniz ama tamamen değil. Eğer ilk sette 15 
tekrar yapıp diğerinde bir iki adet fazla ya-
pabiliyorsanız, doğru yoldasınız demektir.

4- Efsane: Egzersiz için ‘her zaman’ uy-
gundur

Gerçek: Egzersiz için zaman bulmak zor 
olabilir, bu nedenle spor salonunda ge-
çirilen her zaman, kabul edilebilir. Ancak 
çeşitli hormonal dalgalanmaların sonuçlar 

üzerinde bir etkisi olabilir. Kortizol bir yağ 
yakma hormonudur ve sabahları 6-8 saatle-
ri arasında devreye girer, yani spor yapmak 
için en ideal saat aslında budur. Çok erken 
bir saat olduğu için, egzersiz öncesi küçük 
bir kahvaltı etmeyi unutmayın. (75 ila 150 
kalori arası bir protein veya karbonhidrat 
kaynağı olabilir) Eğer karbonhidrat vücutta 
mevcut olmazsa vücut onu üretmek için kas 
dokusunu kullanacaktır. Ve bu da hiç iste-
meyeceğiniz türden bir karbonhidrattır. He-
men kana karışır, insülin seviyesini yükseltir 
ve yağ yakımını engeller.

5- Efsane: Squat (çömelme hareketi) kal-
çaları sıkılaştırmak için en iyisi mi?

Gerçek: Squat hala kalçaları sıkılaştırmak 
için iyi bir hareket olarak bilinse de Ame-
rikan egzersiz konseyi tarafından yapılan 
yeni bir çalışmaya göre birkaç az popüler 
ama çok etkili hareket bulunmuştur. Araş-
tırma için deneklerden birkaç haraket yap-
maları istendi ve bu hareketler yapılırken 
deneklerin üst bacak ve kalça kısımlarının 
üç alanına bağlanan elektrotlar kas aktivas-
yonlarını ölçtü. Peki, en etkilisi neydi? "Qu-
adruped hip extension" (dört ayak üzerinde 
kalça hareketi). 

6- Efsane: Bacak çalışma aletleri kalça 
yağlarını azaltmak için en iyisidir

Gerçek: Egzersiz yaptığınız zaman, yağ sa-
dece çalıştığınız bölgede değil, tüm vücu-
dunuzun genelinde yakılmaya başlar. Bazı 
bölgeler yağ yakmada diğer yerlere göre 
daha hassas olabilir ancak zaman içinde en 
inatçı ve problemli bölgeler bile kalorileri-
nizi yakmak ve egzersiz rutininize sağdık 
kalmakla beraber incelebilir. Ne yazık ki, 
vücudunuza hangi bölgeden yağ kaybet-
mesi gerektiğini söyleyebilme imkânınız 
yoktur. Bu fizyolojik bir imkânsızlıktır. İç ve 
dış bacak egzersizlerinin herhangi bir mik-
tarı bacak yağlarınızı yakmaya yaramaz. Bu 
egzersizin yaptığı şey kalça bölgesindeki 
kası güçlendirmek ve şekil vermektir. Bu 
nedenle, yağ kaybettiğinizde daha fazla kas 
görürsünüz. Egzersizden en iyi sonuçları al-
mak için; tüm vücudunuzu çalıştıracak eg-
zersizler yapın, kalori alımını kontrol altında 
tutun ve düzenli bir rutine bağlı kalın.

7- Efsane: Her egzersiz öncesi mutlaka 
stretching (gerilme) hareketleri yapın

Gerçek: Sanılanın aksine, stretching ısın-
ma hareketinin gerekli bir parçası değildir. 
Araştırmalara göre, egzersiz öncesi stret-

ching yapmanın yaralanmaları azaltma 
üzerinde hiçbir etkisi olmadığı söyleniyor. 
Ayrıca, yoğun egzersiz öncesi statik stretc-
hing'in aslında güç üretmek için kas yetene-
ğini azaltarak performansı bozabileceğine 
dair oldukça ikna edici kanıtlar da bulun-
maktadır. Bunun yerine, 5-10 dakika kadar 
olduğunuz yerde koşabilir, etrafta yürüye-
bilir veya kan pompalanmasını sağlayacak 
herhangi bir şey yapabilirsiniz. Genellikle, 
egzersiz bitiminde kaslar hala sıcakken ve 
esnekken stretching yapmak performansı-
nızı etkilemez.

8- Efsane: Kardiyo ve ağırlık kaldırma 
günleri arasında alternatif oluşturun

Gerçek: Bu efsaneye göre egzersizler arası 
bir gün mola vermek fikri vücudun yüksek 
yoğunluklu egzersizinden dolayı oluşan kas 
hasarını onarmak için zamana ihtiyacı oldu-
ğu düşüncesidir. Ancak dürüst olmak gere-
kirse, birçok kişi gerçekten de o kadar ağır 
seviyelerde egzersiz yapmamaktadır. Eğer 
zaten bu yoğunlukta egzersiz yapıyorsanız 
muhtemelen çok sık ağırlık kaldırıyorsunuz-
dur ve bir gün atlamanıza gerek yoktur.

9- Efsane: Omurganızı güçlendirmek için 
iş yerinde sandalye yerine, fitness topu 
üzerine oturun

Gerçek: Her türlü bölgenin güçlenmesi için 
kaslara kademeli ilerleyen bir meydan oku-
ma uygulamak gerekir. Fitness topu üze-
rinde oturmak, gövdeyi stabilize etmek için 
kas koordinasyonu sağlayabilir fakat etkisi 
oldukça azdır. Ayrıca, top üzerinde oturmak 
başlangıçta sizi dik durmaya zorlar ancak 10 
dakikadan sonra yorgun hissetmeye ve ileri 
doğru çökmeye başlarsınız. Bunun yerine, 
10 dakikalık aralıklarla top üzerinde oturup, 
eğer gerçekten omurganızı güçlendirmek 
istiyorsanız plank egzersizi yapmalısınız.

EGZERSİZ EFSANELERİ
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Dr. Figen Akın
Deri Hastalıkları Uzmanı

Yağlı ciltlere losyon, kuru ciltlere krem 
formlu ürünler kullanılmalı

Güneş koruyucularında, kişinin yanmadan 
güneşte kalabileceği süreyi ifade eden SPF 
miktarının, yani koruma faktörünün açık ten-
lilerde en az 50 olması gerektiğini anlatan 
Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uz-
manı Dr. Figen Akın, “Bu ürünler suya daya-
nıklı olmadığından suya girip çıktıktan sonra 
mutlaka yenilenmeli. Ürünler açıldıktan son-
ra en fazla bir yıl kullanılmalı ve 3-4 saatte bir 
yenilenmeli” açıklamasında bulundu.

Yağlı ciltler losyon, kuru ciltler sprey ko-
ruyucu seçmeli

Güneş koruyucu seçiminde cilt tipine ba-
kılmasının önemli olduğunu hatırlatan Dr. 
Figen Akın, “Yağlı ciltlerde losyon veya jel, 

GÜNEŞ KORUYUCULARI CİLT TİPİNE GÖRE SEÇİLMELİ

kuru ciltlerde krem formları tercih edilme-
li” dedi. Dr. Figen Akın, güneş koruyucuların 
siyah nokta ve akneye sebep olabildiğinden 
çok miktarda uygulanmaması gerektiğinin 
altını çizdi.

Çocuklarda sprey formlu koruyucular ter-
cih edilebilir

Çocuklarda fiziksel güneş koruyucuların ter-
cih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Figen 
Akın, “Fiziksel güneş koruyucular sistemik 
olarak emilmezler ve güneş ışığını yansıta-
rak etki yaparlar. Bunlar en çok çinko oksit ve 
titanyum dioksit içerirler. Çocuklarda sprey 
formu ile geniş yüzey alanlarına koruyucu 
kullanılabilir” dedi. Dr. Akın, çocuklarda kul-
lanılacak nemlendiricilerin parfüm ve para-
ben içermemesine ve renksiz olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ciltte kızarıklık durumunda soğuk komp-
res uygulanabilir

Güneşe maruziyet sonrası basit bir kızarıklık 
meydana gelmişse cilde soğuk kompresler, 
epitelizan kremler ve nemlendiricilerin kul-
lanılabileceğini söyleyen Deri Hastalıkları Uz-
manı Dr. Figen Akın, “Eğer ciltte kızarıklık aşırı 
ise, su toplamaları gibi şiddetli reaksiyonlar 
varsa mutlaka dermatoloğa başvurulmalı” 
uyarısında bulundu. 

Yaz mevsiminde cildin güneşin zararlı etkilerinden korunması oldukça 
önemli. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce mutlaka güneş koruyucu-
ların kullanılması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Has-
talıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Güneş ışınlarının cildi kurutucu etkilerini 
azaltmak için cilt tipine uygun bir nemlendirici sabah-akşam düzenli 
olarak sürülmeli, cilt nemini arttırmak için günde en az 6-8 bardak su tü-
ketilmeli, A, C ve E vitamininden ve omega-3’ten zengin beslenilmeli” 
dedi.
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Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
Nöroloji Bölümü Direktörü

Uyku bozuklukları dışarıdan bakıldığında 
ilgisiz gibi görünen birçok sorunun ve has-
talığın altında yatan neden olabiliyor. Tek 
başına uykusuzluğun belli bir süreden son-
ra beyin için büyük bir stres ve yorgunluk 
kaynağı olduğunu söyleyen Anadolu Sağ-
lık Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar 
Kütükçü, “Depresyon, anksiyete, öğrenme 
ve konsantrasyon bozuklukları başlar. Has-
ta uykusuzluk çekeceğim korkusu ile yattı-
ğında ise bir kısır döngüye girer ve sorun 
gittikçe uzar” dedi. Hastanın uyku sırasında 
yaşadığı uyku apnesi, periyodik bacak hare-
ketleri, uyku davranış bozuklukları gibi du-
rumların ise uykunun kalitesini bozduğunu 
anlatan Prof. Dr. Kütükçü, “Bu durum has-
tanın yorgun uyanmasına, gündüz uyukla-
masına, bellek bozuklukları ve baş ağrısına, 
cinsel isteksizliğe, gece sık idrara çıkma gibi 
sorunlara da yol açabilir” diye konuştu. 

Uyku apne sendromu her kiloda görüle-
bilir

Yaygın kanının aksine sadece kilolu kişilerde 
değil zayıflarda da uyku apne sendromu-
nun görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Özellikle anatomik 
olarak boyun çapı geniş, çenesi küçük, ba-
demcikleri ya da küçük dili büyük ya da son 
zamanlarda hızlı kilo almış kişilerde uyku 
apne sorunu görülebilir. Uykuda davranış 
bozuklukları yani parasomniler ise çocuklar-
da daha sık olmakla birlikte herkeste görü-
lebilir” şeklinde konuştu.

Uyku check-up’ı sorunları çözebilir

Uyku check-up’ı hakkında da bilgi veren 
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Öncelikle hasta bir 
nörolog tarafından dinleniyor ve muayene 

KALİTESİZ UYKU VÜCUTTAKİ TÜM DENGEYİ BOZUYOR

ediliyor. Hastanın uyku ile ilgili olabilecek 
şikayetleri göz önüne alınarak ‘polisomnog-
rafi’ denilen bir gecelik uyku incelemesine 
alınıyor. Hastanın uykusu klinikte özel ola-
rak hazırlanan odada tüm gece elektrodlar 
yardımıyla değerlendiriliyor. Bu araştırma ile 
uyku sırasında hastanın varsa yaşadığı so-
runlar tespit edilip tedavi sürecine başlanı-
yor” dedi.

Sağlıklı bir uyku için öneriler

Sağlıklı bir uyku için uyku hijyeninin önemli 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Kütük-
çü, “Öncelikle uyku saatleri bir düzene otur-
tulmalı ve tatiller de dahil olmak üzere aynı 
saatlerde yatıp kalkılmalı” dedi. Uyku süre-
si ihtiyacının kişiden kişiye göre değiştiğini 
ve uzun uykucular ya da kısa uyuyanlar gibi 
bir ayrım olmakla birlikte en az 6-7 saatlik 

bir uykunun gerekli olduğunu belirten Prof. 
Kütükçü, sağlıklı bir uyku için şu önerilerde 
bulundu:

• Yatak odası serin ve karanlık olmalı.
• Sadece uyku geldiğinde yatağa gitmek, 
yatakta çalışmamak, yemek yememek ya da 
düşünmek için yatakta yatılmamalı.
• Uykunuz kaçtığında hemen kalkıp daha sa-
kinleştirici bir şeyler yapıp uykunuz gelince 
yatağa dönmek daha rahat uykuya dalmayı 
sağlar. 
• Uykudan 2-3 saat öncesinde egzersiz yapıl-
mamalı, sigara ya da kafeinli içecekler içme-
meli ve ağır yemekler yenmemeli.
• Uykuyu en sık bozan etkenlerden biri de 
strestir. Bunun için gece rahatlayıcı bir aktivi-
te sonrası uyumak ve baş edilemeyen stresli 
dönemlerde ise vakit kaybetmeden bir psiki-
yatriste görünmek önemli.

Sağlıklı uyku sadece beyin için değil vücuttaki her organ için oldukça 
önemli. Sağlıklı bir uyku olmadığında vücuttaki tüm sistemlerde bo-
zuklukların ortaya çıkabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöro-
loji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Uzun süreli kalitesiz uyku 
düzeni ve özellikle uyku apnesi gibi oksijen düşüklüğüne neden olan 
durumlar hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Bu durum 
fark edilmez ve tedavi edilmezse kalp ve akciğer yetmezliği hatta ani 
ölümlerle sonuçlanabilir” açıklamasında bulundu.
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Tuba Örnek
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Obezite, yaşa ve boya göre aşı-
rı yağlanma sonucunda çeşitli 
sağlık sorunlarına neden olan 
ciddi bir hastalık. Kilo vermek için 
doğru veya yanlış birçok yön-
temle karşılaşıldığını vurgulayan 
Anadolu Sağlık Merkezi Beslen-
me ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
“Kalıcı, sürdürülebilir ve sağlıklı 
olmak için en önemli konu yeter-
li ve dengeli beslenmektir. Fakat 
bunu başarabilmek hormonal 
ya da diğer sebepler nedeniyle 
zor olup, böyle durumlarda tüp 
mide ameliyatlarına başvurula-
biliyor” açıklamasında bulundu.

Tüp mide ameliyatlarının kilo vermeye yar-
dımcı olduğunu ve uygun hastaya uygun 
şartlarda başarılı yöntemlerden biri oldu-
ğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Ope-
rasyon sonucu mide hacminin küçülmesi ve 
açlık hormonlarının azalmasıyla zayıflama 
kolaylıkla gerçekleşir. Kalıcı sağlıklı bir kilo 
kaybı için bu süreçte de doğru beslenmeye 
dikkat edilmeli” dedi.

Vücuttaki kas kütlesi mümkün olduğun-
ca korunmalı

Tüp mide ameliyatından sonra gıda alımı-
nın çok küçük porsiyonlarda olması gerek-
tiğinden vücudun yağ ve fazla suyu atarken 
kas kitlesinden mümkün olduğunca kayba 
uğramaması gerektiğini vurgulayan Beslen-
me ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bunun 

için bir diyetisyen tarafından planlanmış, bu 
sürece uygun hazırlanmış beslenme prog-
ramı vücutta kaybını istemediğimiz dokula-
rı korur ve vitamin/mineral eksikliklerine de 
yol açmaz. Dolayısıyla morbid obezitenin 
cerrahi tedavisi için oluşturulmuş ekipte di-
yetisyenin rolü büyüktür” şeklinde konuştu. 

Belirli aralıklarla diyete uyum, kas, kilo 
ve su oranı kontrol edilmeli

Operasyon sonrasında belirlenen progra-
mın takibinin de son derece önemli oldu-
ğunu belirten Örnek, “Kişiye özel yaşanan 
tolerasyon sıkıntıları olabilir. Bu yüzden 
belirli aralıklarla diyetisyen takibiyle kilo, 
vücut yağ, kas, su oranları, diyete uyum, to-
lerasyon durumu gözden geçirilmeli” dedi.

Hedefler hastanın beslenme tarzı ve alış-
kanlıklarına göre belirlenmeli

Operasyon öncesi diyetisyen tarafından 
hastanın vücut analiz cihazı ile kilo, yağ, 

kas, su oranları, Beden Kitle İndeksi (BKİ), 
Bazal Metabolizma Hızı’nın (BMH) ölçüldü-
ğünü belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Tuba Örnek, “Hastanın daha önce uygula-
dığı diyetler, kilo öyküsü, son zamanlarda 
beslenme tarzı/alışkanlıkları, fiziksel aktivite 
durumu gibi bilgileri içeren bir anamnez alı-
nır, hedefler bu doğrultuda belirlenir” dedi. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, tüp 
mide ameliyatı sonrasında şu konulara dik-
kat edilmesi gerektiğini vurguladı:

• Günlük besin tüketim kaydı tutma
• Beslenme programı (sıvı-püre-katı besin-
lere geçiş ve hazırlama, pişirme yöntemleri)
•Takviye edici beslenme ürünleri ve kulla-
nımı
• Sıvı tüketimi
• Öğün planlaması
• Gerçekçi hedefler
• Ağırlık kaybının doğru yöntemlerle sağ-
lanması
• Geriye kilo kazanımının mümkün olduğu-
nun anlatılması

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI KALICI KİLO VERMEK
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Güneş tutulması sayesinde aile içinde 
yapmayı arzuladığınız değişimi gerçek-
leştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle part-
nerinizin fikrini kulak ardı etmeyin. Baş-
kalarının fikirleri ilgilendiğiniz konularda 
size anlamsız gelebilir. Fakat şunu unut-
mamanız gerekiyor, gündemdeki konu 
ile ilgili olarak en uzak ve ilgisiz bir kişi-
nin söyleyeceği tek bir kelime işin seyrini 
değiştirebilecek yeni fikirlerin kafanızda 
oluşmasını sağlayabilir. Arkadaşlarınızla 
konuşurken bazen gereksiz bir şekilde 
sivri sözler edebiliyorsunuz. Bu o kadar 
anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman 
bile bulamıyorsunuz. Bu yapınızı en kısa 
zamanda çözüme kavuşturmalısınız.

Tutulma, iletişim evinizde gerçekleşti. 
Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden 
bırakmamalısınız. Bu şekilde davrandığı-
nızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan 
başarı ile çıkacaksınız. Çevrenizde geli-
şen olumsuz olaylar karşısında gergin 
günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışın-
da kalmayı başardığınız müddetçe sinir 
sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız 
arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. 
İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebi-
lirler. Doğru işi ve doğru zamanı bu dö-
nem yakalayabilirsiniz. Kalabalık ortam-
larda gözlemciliğiniz güçleniyor. Güçlü 
isteklerinizi bir kenara bırakarak kendini-
zi sakinliğe teslim etmelisiniz. 

Tutulma ruhsal evinizi etkiledi. Bilgi sa-
hibi olmadığınız konularda fikir yürütme 
huyunuzu kontrol altına almanız sizin 
yararınıza olacak. Çünkü zor durumda 
kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kay-
bedebiliyorsunuz. Yaşam kalitenizi art-
tırma konusunda gösterdiğiniz olumlu 
çaba sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle 
görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi kar-
şı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde 
anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok 
kolaylıkla halledilebilecek durumları de-
taylarıyla konuşacaksınız. Çevrenizde sa-
natsal olayların gündem kazanacağı bir 
dönemdesiniz. Kişisel çabalarınızı işinize 
rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.

Bu ay iddialı tavırlarınız ortaya çıkıyor 
ve toplumda dikkat çekici işler yapmak 
istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek 
için elinize geçecek fırsatları akıllıca kul-
lanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla 
yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızın 
size önereceği tekliflere hayır demeden 
önce düşünmelisiniz. Maddesel konular-
da beklediğiniz fırsatları yakalamak ve 
iş olanaklarınızı genişletmek için uygun 
bir dönemdesiniz. Sadece riskleri unut-
mamalısınız. Farklı görüşteki kişiler ile 
bir araya gelebilirsiniz. Sosyal çevreniz 
içinde etkinliğiniz artıyor. Bu ay, göz dol-
duran davranışlarda bulunacak ve yeni 
arkadaşlıklar edineceksiniz.

Tutulma, yenilikler ve genişleme eviniz-
de gerçekleşti. İş ve ortaklık tekliflerine 
açıksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ta-
kışmamaya çalışmalısınız. Onların spon-
tane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, 
canınızın sıkılmasına ve o ana kadar aklı-
nıza gelmeyen konuları da düşünmenize 
neden olacaktır. Önceden paye verdi-
ğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil 
etmediğini görmek sizi garip bir duygu-
sallığa da sürükleyebilir. Daha dengeli 
ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler ve 
yeni fikirler doğrultusunda, değişik or-
ganizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi 
destekleyen kişilerle bir arada olacağınız 
günler olacak. 

Tutulma sayesinde enerjinizin farkında-
sınız. Maddi konularda kimseden yar-
dım almadan ilerliyorsunuz. Hesapları-
nızı ince bir şekilde yapmanız size belli 
bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arka-
daşlarınız da destek verecek. Hedefleri-
niz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı 
çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde 
yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin 
adımlarla şekillendiriyor. Pes etmeyerek  
sabırla yaklaşıyorsunuz. Yazışmalar ve 
haberleşme konusunda yaşayacağınız 
aksilikler, ortaklık ilişkilerinize de yan-
sıyacaktır. Finans evinizle ilgili birçok 
fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı 
değerlendireceksiniz. 
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Güneş tutulması kariyer evinizi etkiledi. 
Bu durum sizi güçlü ve baskıcı yapıyor. 
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda ku-
racağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı 
davranmak istemiyor fakat olayların bo-
yutları sizin davranış biçimlerinizi olum-
suz yönde etkileyebiliyor. Kişisel ilişkileri-
nizde karşı tarafın sorunlarını olay haline 
getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız, 
her şey daha iyi olacak. Bu ay, katılacağı-
nız toplantılarda, doğru kişilerle tanışa-
caksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü 
kişilerden destek alarak, kariyeriniz her 
gün daha fazla önem kazanacak. İkna ka-
biliyetiniz artıyor. Özellikle olaylara bakış 
açınızda gizli bir mizah gizli. 

Güneş tutulması kariyer evinize yakın 
ruhsal evinizde gerçekleşti. İş bağlama 
konusunda oldukça başarılı bir perfor-
mans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş 
yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyor-
sanız; şirketinize maddi kazanç sağlaya-
cak birçok anlaşmalara imza atacaksınız. 
Eğer çalıştığınız iş yerinde memnun ol-
madığınız durumlar söz konusu ise; de-
ğişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz. 
Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapa-
bilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara 
karşı baskıcı davranmamalısınız. Kendi-
nizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç 
birliği oluşturacak, onların desteğini his-
sedeceksiniz. 

Güneş tutulması, çalışma hayatınızla il-
gili başarıyla birlikte size parayı da ge-
tirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, 
enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kul-
lanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz 
sayesinde büyük işler başaracaksınız. 
Sosyal yaşamınızın ilginç olaylara sahne 
olduğunu görecek ve bu hareket içinde 
önemli ve enteresan kişilerle bir arada 
olacaksınız. Bu grup aktiviteleri çerçeve-
sinde, aynı görüşlere sahip olduğunuz 
kişilerle, aynı hedefler ekseninde kenet-
leneceksiniz. Kısa mesafeli yolculukların 
ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları 
hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde 
politik olun, çevrenize gülümseyin. 

Güneş tutulması değişim evinizde ger-
çekleşti. Koşullar ve içsel tepkilerinizi 
dengelemek zorundasınız. Bazı gizli ko-
nuların açığa çıkması çözüm yollarını da 
beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, 
tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek 
sizin elinizde. Riskler konusunda temkinli 
davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisi-
niz. Yeteneklerinizi baskı altında tutma-
dan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca 
yapmalısınız. Bu dönemde; huzursuz bir 
kişilik sergileyebilirsiniz. İletişim konu-
sunda oldukça başarılı işler çıkaracaksı-
nız. İkna kabiliyetiniz artıyor. Çevrenizde-
ki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda 
sorunlar yaşayacaksınız. 

Güneş tutulması, aşk ve sosyal evinizi 
hareketlendirirken,  maddi konularda iş 
imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalış-
malarından küçük ölçülerde para kaza-
nabilirsiniz. Kafanızda şekillendirdiğiniz 
uzun vadeli isteklerinizi gözden geçir-
melisiniz. Karşıtlarınızın davranışlarına 
karşı takındığınız tavırlarda, kendi gü-
cünüzden emin hareketler sergileyecek-
siniz. Kariyeriniz güçleniyor. Karşı şartlar 
sizin lehinize gelişme gösterecek. Hedef-
leriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri 
yapmamalısınız. Kendinizi denetleme 
gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde 
olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplinli 
yapınızla göz dolduracaksınız.

Güçlü duyguların sizi yakmasına izin 
vermemelisiniz. Hırslarınız yaşam akı-
şınızı yönlendirecek. Amaçlarınıza ulaş-
mak için daha güçlü bir tarzda adımlar 
atacak, baskıcı ve kışkırtıcı davranacak-
sınız. Özellikle, karşı cinsle birlikte ya-
pacağınız ortak çalışmalarda kendinizi 
daha da güçlü hissedecek ve bir başka-
sı tarafından kişiliğinizin takdir edilmesi 
hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses 
getirirken, kararlı davranışlarınız takdir 
görecek. Önemli arkadaşlarınızın gizli 
destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek 
ve ortaya yepyeni şekillerde size yeni 
pozisyon kazandıracak çalışmalar orta-
ya çıkacaktır.
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 371.173 1 ANKAmall AVM 500.299 1 Mavibahçe AVM 312.138
2 City's Nişantaşı AVM 342.760 2 Forum Ankara Outlet 141.611 2 TerraCity AVM 307.381
3 Kanyon AVM 253.257 3 ACity Outlet 102.375 3 Kulesite AVM 126.954
4 İstanbul Cevahir AVM 247.370 4 Kentpark AVM 69.297 4 Park Afyon AVM 123.217
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 207.592 5 Gordion AVM 68.664 5 Espark AVM 120.405
6 İsfanbul AVM 203.320 6 Cepa AVM 64.522 6 Forum Kayseri AVM 115.290
7 Emaar Square Mall 156.543 7 Next Level AVM 59.219 7 Forum Gaziantep AVM 114.476
8 Trump AVM 136.858 8 Atlantis AVM 49.440 8 Forum Mersin AVM 112.895
9 Marmara Park AVM 131.295 9 Taurus AVM 47.647 9 Gebze Center 112.014

10 Brandium AVYM 111.253 10 Nata Vega Outlet 42.302 10 Forum Bornova AVM 104.030
11 İstinyePark AVM 108.069 11 One Tower AVM 39.824 11 MarkAntalya AVM 99.231
12 Maltepe Park AVM 106.751 12 Antares AVM 36.061 12 Forum Trabzon AVM 97.241
13 Torium AVM 97.304 13 Podium Ankara AVM 35.996 13 Antalya Migros AVM 89.511
14 Buyaka AVM 96.592 14 Anatolium Ankara AVM 32.577 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.147
15 Palladium AVM 96.519 15 Arcadium AVM 32.119 15 Point Bornova AVM 83.862
16 Mall of İstanbul 94.445 16 Kızılay AVM 29.454 16 MalatyaPark AVM 78.085
17 Viaport Asia Outlet 93.721 17 Panora AVYM 27.407 17 Outlet Center İzmit 64.530
18 Zorlu Center 92.428 18 365 AVM 22.223 18 Deepo Outlet Center 61.226
19 Capacity AVM 91.612 19 Tepe Prime Avenue 19.558 19 Konya Kent Plaza AVYM 60.887
20 Tepe Nautilus AVM 86.777 20 Armada AVM 17.232 20 Primemall Gaziantep AVM 57.086

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 62.360 1 ANKAmall AVM 11.948 1 Adıyaman Park  AVM 7.724
2 Akyaka Park 62.317 2 Antares AVYM 9.153 2 Sera Kütahya AVM 6.439
3 ÖzdilekPark İstanbul AVM 61.225 3 Tepe Prime Avenue 4.943 3 HighWay Outlet AVM 6.337
4 Kanyon AVM 51.114 4 Atlantis AVM 4.902 4 Kayseri Park AVYM 5.506
5 Emaar Square Mall 21.278 5 Kentpark AVM 4.791 5 MalatyaPark AVM 5.444
6 Trump AVM 15.958 6 Armada AVM 4.772 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.839
7 Capitol AVM 15.646 7 Nata Vega Outlet 4.522 7 Gebze Center 4.550
8 Buyaka AVM 13.780 8 Cepa AVM 3.680 8 TerraCity AVM 4.500
9 Viaport Asia Outlet 12.713 9 Gordion AVM 2.720 9 Deepo Outlet Center 3.925

10 İstinyePark AVM 10.398 10 Panora AVYM 2.526 10 Korupark AVM 3.704
11 Astoria AVM 8.288 11 Next Level AVM 2.525 11 Espark AVM 3.432
12 Akasya AVM 7.730 12 ACity Outlet 2.322 12 17 Burda AVM 3.306
13 Zorlu Center 7.592 13 Taurus AVM 2.242 13 Antalya Migros AVM 3.021
14 ArenaPark AVYM 5.691 14 Arcadium AVM 1.947 14 Forum Mersin AVM 2.914
15 İsfanbul AVM 5.553 15 365 AVM 1.794 15 Outlet Center İzmit 2.307
16 Palladium AVM 5.263 16 Bilkent Center AVM 1.707 16 Palladium Antakya AVM 2.305
17 Marmara Forum AVM 5.092 17 Anatolium Ankara AVM 1.332 17 Forum Bornova AVM 2.248
18 Galleria Ataköy AVM 4.876 18 Podium Ankara AVM 1.257 18 Forum Gaziantep AVM 2.165
19 Watergarden İstanbul 4.826 19 Gimart Outlet 1.159 19 Zafer Plaza AVM 2.159
20 Kozzy AVM 4.657 20 One Tower AVM 836 20 Agora İzmir AVM 2.130

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 49.870 1 ANKAmall AVM 96.231 1 TerraCity AVM 64.242
2 Zorlu Center 44.648 2 Antares AVYM 27.600 2 Mavibahçe AVM 51.631
3 Akyaka Park AVM 40.394 3 Gordion AVM 22.411 3 Kulesite AVM 32.162
4 City's Nişantaşı AVM 38.359 4 Nata Vega Outlet 20.712 4 Park Afyon AVM 29.422
5 İstinyePark AVM 36.662 5 Kentpark AVM 16.914 5 M1 Adana AVM 25.707
6 Marmara Park AVM 32.042 6 Armada AVM 16.746 6 41 Burda AVM 24.249
7 İsfanbul AVM 29.268 7 ACity Outlet 15.098 7 Forum Bornova AVM 23.266
8 Mall of İstanbul 28.200 8 Podium Ankara AVM 13.450 8 Point Bornova AVM 22.891
9 Maltepe Park AVM 27.025 9 Panora AVYM 11.287 9 Optimum - İzmir 22.379

10 Kanyon AVM 26.695 10 Metromall AVM 10.763 10 Antalya Migros AVM 20.092
11 Watergarden İstanbul 25.307 11 Bilkent Center AVM 10.525 11 Endülüs Park 18.949
12 Meydan İstanbul AVM 25.289 12 Atlantis AVM 10.371 12 Westpark Outlet AVM 18.897
13 Trump AVM 20.999 13 Cepa AVM 10.195 13 Mall of Antalya AVM 18.157
14 Forum İstanbul AVYM 20.010 14 Forum Ankara Outlet 9.580 14 MNG MALL AVM 15.421
15 Hilltown AVM 19.469 15 Arcadium AVM 8.555 15 Forum Mersin AVM 15.332
16 Kale Outlet Center 17.379 16 One Tower AVM 8.349 16 17 Burda AVM 14.585
17 Buyaka AVM 14.256 17 Next Level AVM 8.331 17 Korupark AVM 14.019
18 İstanbul Cevahir AVM 13.549 18 Taurus AVM 7.915 18 67 Burda AVM 13.465
19 CanPark AVYM 11.537 19 Gimart Outlet 6.507 19 14 Burda AVM 12.108
20 212 İstanbul Power Outlet 11.481 20 Tepe Prime Avenue 3.930 20 MarkAntalya AVM 11.902
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 371.173 1 ANKAmall AVM 500.299 1 Mavibahçe AVM 312.138
2 City's Nişantaşı AVM 342.760 2 Forum Ankara Outlet 141.611 2 TerraCity AVM 307.381
3 Kanyon AVM 253.257 3 ACity Outlet 102.375 3 Kulesite AVM 126.954
4 İstanbul Cevahir AVM 247.370 4 Kentpark AVM 69.297 4 Park Afyon AVM 123.217
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 207.592 5 Gordion AVM 68.664 5 Espark AVM 120.405
6 İsfanbul AVM 203.320 6 Cepa AVM 64.522 6 Forum Kayseri AVM 115.290
7 Emaar Square Mall 156.543 7 Next Level AVM 59.219 7 Forum Gaziantep AVM 114.476
8 Trump AVM 136.858 8 Atlantis AVM 49.440 8 Forum Mersin AVM 112.895
9 Marmara Park AVM 131.295 9 Taurus AVM 47.647 9 Gebze Center 112.014

10 Brandium AVYM 111.253 10 Nata Vega Outlet 42.302 10 Forum Bornova AVM 104.030
11 İstinyePark AVM 108.069 11 One Tower AVM 39.824 11 MarkAntalya AVM 99.231
12 Maltepe Park AVM 106.751 12 Antares AVM 36.061 12 Forum Trabzon AVM 97.241
13 Torium AVM 97.304 13 Podium Ankara AVM 35.996 13 Antalya Migros AVM 89.511
14 Buyaka AVM 96.592 14 Anatolium Ankara AVM 32.577 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.147
15 Palladium AVM 96.519 15 Arcadium AVM 32.119 15 Point Bornova AVM 83.862
16 Mall of İstanbul 94.445 16 Kızılay AVM 29.454 16 MalatyaPark AVM 78.085
17 Viaport Asia Outlet 93.721 17 Panora AVYM 27.407 17 Outlet Center İzmit 64.530
18 Zorlu Center 92.428 18 365 AVM 22.223 18 Deepo Outlet Center 61.226
19 Capacity AVM 91.612 19 Tepe Prime Avenue 19.558 19 Konya Kent Plaza AVYM 60.887
20 Tepe Nautilus AVM 86.777 20 Armada AVM 17.232 20 Primemall Gaziantep AVM 57.086

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City's Nişantaşı AVM 62.360 1 ANKAmall AVM 11.948 1 Adıyaman Park  AVM 7.724
2 Akyaka Park 62.317 2 Antares AVYM 9.153 2 Sera Kütahya AVM 6.439
3 ÖzdilekPark İstanbul AVM 61.225 3 Tepe Prime Avenue 4.943 3 HighWay Outlet AVM 6.337
4 Kanyon AVM 51.114 4 Atlantis AVM 4.902 4 Kayseri Park AVYM 5.506
5 Emaar Square Mall 21.278 5 Kentpark AVM 4.791 5 MalatyaPark AVM 5.444
6 Trump AVM 15.958 6 Armada AVM 4.772 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 4.839
7 Capitol AVM 15.646 7 Nata Vega Outlet 4.522 7 Gebze Center 4.550
8 Buyaka AVM 13.780 8 Cepa AVM 3.680 8 TerraCity AVM 4.500
9 Viaport Asia Outlet 12.713 9 Gordion AVM 2.720 9 Deepo Outlet Center 3.925

10 İstinyePark AVM 10.398 10 Panora AVYM 2.526 10 Korupark AVM 3.704
11 Astoria AVM 8.288 11 Next Level AVM 2.525 11 Espark AVM 3.432
12 Akasya AVM 7.730 12 ACity Outlet 2.322 12 17 Burda AVM 3.306
13 Zorlu Center 7.592 13 Taurus AVM 2.242 13 Antalya Migros AVM 3.021
14 ArenaPark AVYM 5.691 14 Arcadium AVM 1.947 14 Forum Mersin AVM 2.914
15 İsfanbul AVM 5.553 15 365 AVM 1.794 15 Outlet Center İzmit 2.307
16 Palladium AVM 5.263 16 Bilkent Center AVM 1.707 16 Palladium Antakya AVM 2.305
17 Marmara Forum AVM 5.092 17 Anatolium Ankara AVM 1.332 17 Forum Bornova AVM 2.248
18 Galleria Ataköy AVM 4.876 18 Podium Ankara AVM 1.257 18 Forum Gaziantep AVM 2.165
19 Watergarden İstanbul 4.826 19 Gimart Outlet 1.159 19 Zafer Plaza AVM 2.159
20 Kozzy AVM 4.657 20 One Tower AVM 836 20 Agora İzmir AVM 2.130

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 49.870 1 ANKAmall AVM 96.231 1 TerraCity AVM 64.242
2 Zorlu Center 44.648 2 Antares AVYM 27.600 2 Mavibahçe AVM 51.631
3 Akyaka Park AVM 40.394 3 Gordion AVM 22.411 3 Kulesite AVM 32.162
4 City's Nişantaşı AVM 38.359 4 Nata Vega Outlet 20.712 4 Park Afyon AVM 29.422
5 İstinyePark AVM 36.662 5 Kentpark AVM 16.914 5 M1 Adana AVM 25.707
6 Marmara Park AVM 32.042 6 Armada AVM 16.746 6 41 Burda AVM 24.249
7 İsfanbul AVM 29.268 7 ACity Outlet 15.098 7 Forum Bornova AVM 23.266
8 Mall of İstanbul 28.200 8 Podium Ankara AVM 13.450 8 Point Bornova AVM 22.891
9 Maltepe Park AVM 27.025 9 Panora AVYM 11.287 9 Optimum - İzmir 22.379

10 Kanyon AVM 26.695 10 Metromall AVM 10.763 10 Antalya Migros AVM 20.092
11 Watergarden İstanbul 25.307 11 Bilkent Center AVM 10.525 11 Endülüs Park 18.949
12 Meydan İstanbul AVM 25.289 12 Atlantis AVM 10.371 12 Westpark Outlet AVM 18.897
13 Trump AVM 20.999 13 Cepa AVM 10.195 13 Mall of Antalya AVM 18.157
14 Forum İstanbul AVYM 20.010 14 Forum Ankara Outlet 9.580 14 MNG MALL AVM 15.421
15 Hilltown AVM 19.469 15 Arcadium AVM 8.555 15 Forum Mersin AVM 15.332
16 Kale Outlet Center 17.379 16 One Tower AVM 8.349 16 17 Burda AVM 14.585
17 Buyaka AVM 14.256 17 Next Level AVM 8.331 17 Korupark AVM 14.019
18 İstanbul Cevahir AVM 13.549 18 Taurus AVM 7.915 18 67 Burda AVM 13.465
19 CanPark AVYM 11.537 19 Gimart Outlet 6.507 19 14 Burda AVM 12.108
20 212 İstanbul Power Outlet 11.481 20 Tepe Prime Avenue 3.930 20 MarkAntalya AVM 11.902
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9 Viaport Asia Outlet 12.713 9 Gordion AVM 2.720 9 Deepo Outlet Center 3.925

10 İstinyePark AVM 10.398 10 Panora AVYM 2.526 10 Korupark AVM 3.704
11 Astoria AVM 8.288 11 Next Level AVM 2.525 11 Espark AVM 3.432
12 Akasya AVM 7.730 12 ACity Outlet 2.322 12 17 Burda AVM 3.306
13 Zorlu Center 7.592 13 Taurus AVM 2.242 13 Antalya Migros AVM 3.021
14 ArenaPark AVYM 5.691 14 Arcadium AVM 1.947 14 Forum Mersin AVM 2.914
15 İsfanbul AVM 5.553 15 365 AVM 1.794 15 Outlet Center İzmit 2.307
16 Palladium AVM 5.263 16 Bilkent Center AVM 1.707 16 Palladium Antakya AVM 2.305
17 Marmara Forum AVM 5.092 17 Anatolium Ankara AVM 1.332 17 Forum Bornova AVM 2.248
18 Galleria Ataköy AVM 4.876 18 Podium Ankara AVM 1.257 18 Forum Gaziantep AVM 2.165
19 Watergarden İstanbul 4.826 19 Gimart Outlet 1.159 19 Zafer Plaza AVM 2.159
20 Kozzy AVM 4.657 20 One Tower AVM 836 20 Agora İzmir AVM 2.130

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 49.870 1 ANKAmall AVM 96.231 1 TerraCity AVM 64.242
2 Zorlu Center 44.648 2 Antares AVYM 27.600 2 Mavibahçe AVM 51.631
3 Akyaka Park AVM 40.394 3 Gordion AVM 22.411 3 Kulesite AVM 32.162
4 City's Nişantaşı AVM 38.359 4 Nata Vega Outlet 20.712 4 Park Afyon AVM 29.422
5 İstinyePark AVM 36.662 5 Kentpark AVM 16.914 5 M1 Adana AVM 25.707
6 Marmara Park AVM 32.042 6 Armada AVM 16.746 6 41 Burda AVM 24.249
7 İsfanbul AVM 29.268 7 ACity Outlet 15.098 7 Forum Bornova AVM 23.266
8 Mall of İstanbul 28.200 8 Podium Ankara AVM 13.450 8 Point Bornova AVM 22.891
9 Maltepe Park AVM 27.025 9 Panora AVYM 11.287 9 Optimum - İzmir 22.379

10 Kanyon AVM 26.695 10 Metromall AVM 10.763 10 Antalya Migros AVM 20.092
11 Watergarden İstanbul 25.307 11 Bilkent Center AVM 10.525 11 Endülüs Park 18.949
12 Meydan İstanbul AVM 25.289 12 Atlantis AVM 10.371 12 Westpark Outlet AVM 18.897
13 Trump AVM 20.999 13 Cepa AVM 10.195 13 Mall of Antalya AVM 18.157
14 Forum İstanbul AVYM 20.010 14 Forum Ankara Outlet 9.580 14 MNG MALL AVM 15.421
15 Hilltown AVM 19.469 15 Arcadium AVM 8.555 15 Forum Mersin AVM 15.332
16 Kale Outlet Center 17.379 16 One Tower AVM 8.349 16 17 Burda AVM 14.585
17 Buyaka AVM 14.256 17 Next Level AVM 8.331 17 Korupark AVM 14.019
18 İstanbul Cevahir AVM 13.549 18 Taurus AVM 7.915 18 67 Burda AVM 13.465
19 CanPark AVYM 11.537 19 Gimart Outlet 6.507 19 14 Burda AVM 12.108
20 212 İstanbul Power Outlet 11.481 20 Tepe Prime Avenue 3.930 20 MarkAntalya AVM 11.902

FACEBOOK

TIWITTER

INSTAGRAM
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Sevgili Can İlhan yeni single’ınız “Beni 
Oyalar”dan kısaca bahseder misiniz?

Beni Oyalar, bir aldanma hali ve bununla 
yüzleşme şarkısı. 5 yıl önce bir akşam üzeri 
Kadıköy’de bir evin arka odasında yaptığım 
ve ardından saatlerce çalmaktan kendimi alı-
koyamadığım bir yalnızlık şarkısı.

”Beni Oyalar”ın klibini kim çekti ve klipte 
size kim eşlik etti?

Klibi arkadaşım Tayfun Çetinkaya ve Serhat 
Hayri çekerken, klipte bana İspanyol model 
Monica Aguado eşlik etti.

Müzik dışında bir çalışma hayatınız var 
mı?

Eskiden sadece bilgisayarın açma kapama 
tuşunu bilirken, bugün bilişim sektöründe C 
Sharp (C#) yazılım dili ve SQL bilen biri ola-
rak iş analistiyim.

Siz kimlerin müziğini dinlemekten zevk 
alırsınız?

Yeni çıkan isimleri ve kendine bir çıkış yolu 
bulamayan amatörlerin müziklerini çok 
merak ediyorum. Bence gelecek oralarda. 
Herkesin bildiği isimler içinde yabancı sa-
natçılardan; Coldplay, Travis, Arctic Mon-
keys, Editors, Bruno Mars, LP. Türkçe müzik 
alanında ise Onur Özdemir bestelerini takip 
etmeyi seviyorum, Bora Uzer, bunun dışında 
Simge ve Edis’in iyi ekipleri var bence, FD’nin 
kimsede olmayan bir dili var ve Yusuf Dur-

maz’ın her şarkısını dinlerim.

Can İlhan’ın bir günü nasıl geçer?

O bir gün pazar günüyse çok erken saatler-
de Belgrad Ormanı’nda koşuyla başlıyorum. 
Müthiş bir kahvaltı devamında şart, en az 
iki arkadaşıma vakit ayırırım, mümkün ol-
duğunca basket veya futbol maçı denk ge-
tirmeye çalışıp izlemeye gidiyorum, denk 
gelmediğinde müzik yapıyorumdur. Bazı ak-
şamlar da Moda’da tenis oynuyorum.

Alışveriş merkezlerine gidiyor musunuz? 
Gidiyorsanız en çok tercih ettiğiniz AVM
hangisidir?

AVM’ler zamanı kısıtlı olanların olmazsa ol-

CAN İLHAN:
“Ne istediğimi bilerek 
AVM’lere gidiyorum”
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mazıdır. Sadece alışveriş için değil yemek 
alanları olarak da bol seçenek sunduğu için 
tercih sebebim. Bu ara en çok öğlen saatle-
rimde Vadistanbul ve akşam üzeri saatlerim-
de Zorlu Center’ı tercih ediyorum.

Kıyafetlerinde olmazsa olmazınız nedir?

Rahatlık. Bol t-shirt ve bol gömlekler.

Giyim tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Rahat, salaş, sade.

Neyi asla giymezsiniz?

Mecbur kalmadıkça kundura ve takım elbise.

Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var 
mı?

Aksesuarlara çok alışamadım ama irish cap 
ve güneş gözlüğü seviyorum.

Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok han-
gi renk ağırlıklıdır?

Eskiden renklerin dikkat çeken daha keskin 

tonları hakimdi. Ancak son 1-2 yıldır daha 
mütevazi tonlar, sanırım toprak tonları ve si-
yahlar daha ağırlıklı.

Alışveriş yapmayı sever misiniz? Kiminle 
alışverişe çıkarsınız?

Çok hızlı alışveriş yapıyorum ve   Bu yüzden 
benimle hemfikir ve en yakın arkadaşım olan 
kendimle, yani tek başıma gidiyorum.

İndirimleri takip ediyor musunuz?

Kesinlikle ancak benim derdim takip ettiğim 
indirimleri yakalayabilecek vaktimin olma-
ması. Günler birazcık uzasa hiç fena olmazdı.

Son olarak sizce AVM’ler .............. (boşlu-
ğu doldurabilir misiniz?)

Zaman kazandıran, ayrıca aşırı soğuk ve sı-
caktan koruyan konforlu alanlar.
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İngiliz Efsanesi Aston Martin, yeni amiral ge-
misi olarak açıkladığı ‘DBS Superleggera'yı 
tanıttı. 715 beygirlik V12 motoru ile dikkat 
çeken otomobil, İngiliz üreticinin şu ana ka-
darki ürettiği en hırçın tasarımına sahip. Kıv-
rımlı hatlarıyla oldukça ateşli görünen aracın 
kaputunun altında 715 beygirlik V12 ünite 
bulunuyor. DBS Superleggera, 0’dan 100 
km/s hıza 3.4 saniyede ulaşıyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, 
asfaltların yeni efendisi 2019 model DBS 
Superleggera’yı tanıttı. Çift renk kullanımı, 
aracın çok daha dinamik bir görünüme sa-
hip olmasını sağlarken, oval tasarımın keskin 
çizgiler ile birleşmesi, DBS Superleggera’yı 
alışık olunan dışında çok daha agresif bir 
görüntüye kavuşturdu. Twin turbo beslemeli 
5.2 litrelik V12 motoru bulunan DBS Super-
leggera, 715 beygirlik bir güce ve 900 Nm 
torka sahip. 8 ileri tam otomatik şanzımana 
sahip olan araç, 0’dan 100 km/s hıza 3.4 sa-
niyede, 0’dan 160 km/s hıza ise 6.4 saniyede 
ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 
339 kilometre.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Aston Martin, DBS Superleggera ile V12 mo-
torun egzoz sistemini de güncellemiş du-
rumda. Dört çıkışlı yeni egzoz sistemi, gazın 

dışarıya daha iyi atılmasını sağlarken çıkar-
dığı sesle de dosta güven düşmana korku 
salıyor. Ayrıca egzoz valfi de değiştirilen sü-
rüş moduna göre açılıp kapanabiliyor. DBS 
Superleggera’nın GT, Sport ve Sport Plus 
adında üç farklı modu bulunuyor. Aracın 
alüminyum şasisi, DBS Superleggera’nın çok 
daha hafif ve güçlü olmasını sağlarken, güç-
lendirilmiş olan çift salıncaklı çoklu bağlantılı 
süspansiyon sistemi, aracın yol tutuşunu ve 
zemin geri bildirimlerini çok daha iyi hale 
getiriyor.

‘UNUTULMAZ SÜRÜŞ DENEYİMİ'

DBS Superleggera’da standart donanımda 
deri döşeme, anahtarsız giriş, anahtarsız mo-
tor çalıştırma, lastik basıncı izleme sistemi ve 
park yardımı ile 360 derecelik bir kamera 
dahil olmak üzere bir çok ekstra yer alıyor. 
Elbette bilgi eğlence sistemi, navigasyon, 
Bluetooth, telefon hattı, iPod, iPhone ve 
USB çalma özellikleri de bulunuyor. Şirketin, 
“Unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşatmak 
için tasarlandı” dediği yeni amiral gemisi, 
şimdiden global çapta tüm gözleri üzerine 
çekmiş durumda.

ASTON MARTIN’İN EN ATEŞLİSİ ‘DBS SUPERLEGGERA’ SAHNEYE ÇIKTI

Aston Martin Türkiye distribütörü olan D&D Motorlu Araçlar’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, “İngiliz devi Aston Martin’in Türkiye satış ve 
servis operasyonlarını büyük bir başarı ile devam ettiriyoruz. Tüm Aston Mar-
tin modelleri Türk otomobil tutkunları tarafından heyecan ile bekleniyor ve 
karşılanıyor. DBS Superleggera ile Aston Martin satış grafiğinde önemli yer 
tutacak bir model olarak öne çıkıyor. Yıl sonu olmadan Türkiye’deki showro-
omlarımızda yerini almasını planlıyoruz” dedi.



100

 Haberler / MALl&MOTTO 



101

MALl&MOTTO / Haberler


