




Herkese 2016’dan merhaba,

Biliyorum kararlar aldınız.
Mesela; sigarayı bıraktın, spora başlıyorsun, düzenli besleneceksin, 
sevdiklerinle daha çok vakit geçireceksin(özellikle aile), eski defterleri 
açmayacaksın, kendini odalara kapatmayacaksın. Bu yaz koşturmalı,partili 
değil de daha dinlenmeli bir tatil yapacaksın…

Biliyorum biliyorum…

Kararlar aldın!

İnan bana, listenin tamamını gerçekleştirmediğinde başarısız sayılmayacaksın!
O yüzden sık boğaz etme ne kendini ne de bir başkasını. 

Para da kazanırsın, kariyer de yaparsın, aşık da olursun, sağlığın için en iyisi 
için de uğraşırsın. 

Gezip tozarsın da, çılgınlar gibi çalışabilirsin de…

Ne yaparsan yap…tabii ki aşk ile yap ama önce mutlu olduğun için yap.

Güzel şeyler…

İşler, aşklar… Herkes için belki aynı kategoride hep aynı düzeyde olmayabilir.

Bu sene için tavsiyem…

Olmuyorsa olmuyor!

Herkese Mall&Motto adına iyi seneler dilerim!

Sevgiler,
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Uğur Berk

Kaan Akın

Elif Özkaleli Vardar

Filiz Özkol

Gül Gürer Alimgil

İbrahim Çağlar

Op.Dr.Aysun Bölükbaşı Mamak

Sosyal Medya Ligi

Hulusi Belgü

Gamze Eser

Nazlı Şişik

Yeşim Çelik

İstinyePark Genel Müdürü

Sistem 9 Medya İcra Kurulu Başkanı

Uzman Fizyoterapist

Astrolog

SMG CEO’su

İTO Başkanı

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

İlk 20

AYD Başkanı

Uzman Psikolog

Uzman Diyetisyen

Uzman Diyetisyen

İstinyePark sürekli yenilikçilik misyonuyla lüks 
tüketimin en önemli merkezleri arasında yer 
alıyor.

Gözler bilgi ve tanıtım ekranlarında.

Egzersiz yapmak ve doğru beslenmek için 
20 neden.

2016 İş Dünyası Burç Yorumları

Her mekanın müzik seçimi kendine özel olmalı.

İstanbul’un sadece bir turizm destinasyonu 
değil,önemli bir alışveriş şehridir.

Estetiğin geleceğinde neleri bekliyoruz?

Ocak ayı AVM sosyal medya verileri.

AYD Yıl sonu değerlendirmesi.

Mutlu çocuk nasıl yetiştirilir?

Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirici 
çorba tarifi.

Düşük kalorili yiyecekler kalp ritmini bozuyor.
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RIHANNA İSTİNYE PARK’DA

Rihanna’nın kreatif önderliğinde hazırlanan 
koleksiyonun ilk parçası PUMA Creeper’in  
efsanevi modeli PUMA Suede, İstinye Park AVM 
PUMA mağazasında yerini aldı!.. Sınırlı sayıda 
satışa sunulan PUMA Creeper, pembe ve beyaz 
rengi ile dikkatleri üzerine çekiyor. 

PUMA Kreatif Direktörü ve Marka Elçisi 
Rihanna, sahibi olduğu FENTY markası için 
PUMA ile beraber hazırladığı PUMA BY 
RIHANNA koleksiyonunun ilk tanıtımını Kasım 
ayında gerçekleştirmişti. PUMA Creeper, 70’li ve 
80’li yıllarda atletlerin bir numaralı tercihi, punk 
gruplarının, b-boy’ların ve kaykaycıların favorisi, 
ve Rihanna’nın da tarz gözdesi olan klasik PUMA 
Suede modelini yeniden yaratıyor. Suede tarzını 
yukarıya taşıyan ve “creeper” adı verilen platform 
topuklar, heyecan verici renk ve materyal 
seçeneklerini bir araya getiriyor.

PUMA Creeper, 410 TL satış fiyatı ile İstinye Park 
AVM PUMA mağazasında satışa sunuldu.
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TRUMP TOWER GENEL MÜDÜRÜ 
BÜLENT KURAL’DAN ANLAMLI AÇIKLAMA

ABD Cumhuriyetçi Parti 
Başkan adaylığı yarışını 
sürdüren Donald Trump, son 
yaptığı bazı açıklamalarla, 
tüm İslam dünyasını 
olduğu gibi halkının %99’u 
Müslüman olan milletimizi 
de rencide edici ifadelerde 
bulunmuştur. Müslümanlara 
karşı ayrımcılık niteliği 
taşıyan bu ifadeleri esefle 
karşılıyor ve kınıyoruz. Bu 
gibi beyanlar, bir barış ve 
hoşgörü dini olan İslamiyet’i 
hiç anlamamış veya küçük 
siyasi hesaplarla yüce 
dinimizi istismar yoluna 
gitmiş bir zihniyetin ürünü 
olmaktan öte başka bir değer 
taşıyamaz.

Bu tepkimiz, Trump 
Ailesi’ne doğrudan 
doğruya zamanında 
iletilmiş bulunmaktadır. 
Trump markası ile olan 
ilişkimizin hukuki boyutunu 
değerlendiriyoruz.

TRUMP
T O W E R S
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SELENA GOMEZ MESSIKA MÜCEVHERLERİ İLE 
VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW’DA

Selena Gomez New York City’de gerçekleşen 
Victoria’s Secret Fashion Show’da Messika 
mücevheri ile sahne aldı. Şarkıcı sahne 

kıyafetlerini, markanın imza koleksiyonu olan 
Silk’ten, Miss Dita Silk kolye ile tamamladı.

Sahne gösterisi öncesinde kırmızı halıda boy 
gösteren Selena Gomez’in halı için seçimi ise 
Messika’nın ikonik koleksiyonu Move’dan beyaz 
pırlantalı bir yüzük oldu. Yüzük dünün, bugünün 
ve yarının aşkını anlatan üç adet hareketli 
pırlantaya sahip.

Pırlanta ticareti yapan bir aileden gelen 
Valerié Messika, ailesinden miras aldığı tutku 
ile pırlantaları göz alıcı tasarımlara sahip 
mücevherlere dönüştürerek, ailenin ismini 
taşıyan Messika markasını 2005 yılında Paris’te 
kurdu.

Birçok yıldız ismin hem günlük yaşantılarında 
hem de davetlerde kullanmayı tercih ettiği 
Messika adından sıkça söz ettiriyor.

İzlemek için okutunuz
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SPORA GİDİP KAPIDAN DÖNMEYE SON

Birçok çalışan, yoğun bir iş temposu 
sonrasında yeni bir güne daha zinde 
başlamak, iş hayatının rutininin dışına 

çıkmak için spor yapıyor. Kişisel sağlığa yapılan 
bu keyifli yatırım, büyük spor salonlarında zaman 
zaman sıkıntılara sebep olabiliyor. Sensormatic, 
kişi sayma çözümlerini spor salonlarına 
taşıyarak; ertelenen programlara, yoğunluktan 
yer kalmayan koşu bantlarına, rahat yüzülemeyen 
havuzlara yönelik farklı bir çözüm sunuyor.

Kişi sayma çözümlerini kullanarak perakende 
sektöründe mağaza önü ve içindeki müşteri 
trafiğini, plazalarda yemekhane yoğunluğunu 
ölçümleyen Sensormatic, spor salonlarına yönelik 
çözümler de sunuyor.

Özellikle iş çıkış saatlerinde çok yoğun olan 
spor salonlarında, spor aletlerinde boş yer 
kalmaz, yüzme havuzu yüzemeyecek kadar dolu 

olur. Spor yapma hevesini kaçıran bu durum, 
müşteri memnuniyetsizliği yarattığı gibi üyelik 
yenilemede de kayıplara sebebiyet verir. Salona 
gelmeden müşteriyi bilgilendiren bu sistem 
ile spor salonlarında müşteri memnuniyetini 
artarken bu konfora ulaşmak isteyen yeni 
üyelerin de kazandırılmasına olanak tanır.

Müşteri salona gitmeden bilgi alabiliyor: 
Müşteriler, spor salonlarının doluluk oranlarını, 
işletmenin web sitesine girerek öğrenebiliyor. 
Bu şekilde, yoğun saatlerde salona gitmediği 
gibi, programını ona göre ayarlayabiliyor. 
Sistem üzerinden “Bu akşam kardio yerine 
pilates yapmaya ne dersiniz? “ şeklinde mesajlar 
gönderilebiliyor.

Personel ve yatırım optimizasyonu sağlıyor: Spor 
salonu işletmesi, yoğun olan günleri ve saatleri 
belirleyebiliyor. Ona göre ek personel yönetimi 
yapabiliyor. Salon idaresi müşteri trafiğine ve ilgi 
alanına göre yatırım planına da yön verebiliyor. 
Somut verilerden hareketle; bisikletleri azaltıp 
onun yerine pilates aleti alma yönünde stratejik 
kararlar da alabiliyor.



KADİR ÇÖPDEMİR & PASCAL

19 ŞUBAT 2015
CUMA GÜNÜ SAAT 13.00’DA
ANTAKYA PALLADIUM’DA
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ALIŞVERİŞ HEYECANI CANPARK’TA YAŞANIR
Canpark Avm Yeni Yılda sizi Alışverişe davet ediyor: Yeni yıla girmeye 
hazırlanırken, Canpark Alışveriş Merkezi muhteşem marka ve restoranları 
ile sizi Alışveriş’e davet ediyor.

Canpark AVM Kent hayatının merkezindeki 
konumu, ayrıcalıklı sıra dışı mimarisi, farklı gelir 
gruplarının yer aldığı etki alanı içerisinde ki en 
prestijli alışveriş ve yaşam merkezidir.

40.000 m2 kiralanabilir alan, 130 mağazası ile 
H&M, Vakko, Mango, Koton, Tommy Hilfiger, 
Pierre Cardin, Mavi, Brandy’s, Koçtaş Fix, C&A, 
LCW, Defacto, Timberland, MMM Migros, Nike, 
Superstep, SPX, Tekin Acar, FLO, Nine West, 
Madam Coco, Home Sweet Home, Colin’s Nezih, 
Teknosa, Markapark, E Bebek, Adidas gibi seçkin 
markalar ile birlikte Starbucks, Mado, Kahve 
Dünyası, HD İskender,  Burger King birbirinden 
farklı lezzetleri bünyesinde bulunduran restoran 
seçenekleri ile Canpark müşterisine keyifli yaşam 
alanlarını bir arada sunuyor. 1600 araçlık kapalı 
otopark ve 800 araçlık park&ride kapasitesi, Air 
Vale hizmeti ve Anadolu yakasındaki tek Dolby 
Atmos ses sistemi teknolojisine sahip Vip sinema 
salonları, AMF 8 Hat  Bowling Salonu ve Joypark 
Atlantis eğlence alanı seçenekleri ile çevresine 
değer katan prestijli bir buluşma ve sosyalleşme 
noktası. Yaşamın tüm renklerinin içeren bir 
alışveriş merkezi, Canpark Alışveriş Merkezi’nin 
en önemli parçalarından birini oluşturan Hilton 
Garden Inn Hotel ile yerli ve yabancı ziyaretçi 
potansiyelimizi arttırarak, otelde yer alacak 
seminer ve toplantı salonları ile iş dünyasının 
buluşma noktası haline gelecek. Ulaşım açısından 
da karmaşık yapıda olan birçok Alışveriş 
Merkezi ile kıyaslandığında Anadolu ve Avrupa 

yakasından erişimin kolaylıkla sağlandığı önemli 
bir noktada yer almaktadır. AVM ile bağlantılı 
metro hattı ile sağlanabilecek ulaşım kolaylığı 
sayesinde kent merkezi ve cadde üzeri canlı bir 
alışveriş imkanı sunuyor. 

Canpark AVM’de Yeni Yıl Konseptli Atölyeler!
Tüm özel günlerde gerçekleştirdiği etkinlikleri 
Ziyaretçileriyle buluşturan Canpark AVM, yeni 
yıl coşkusunu çocuklarla paylaştı.. Her hafta 
farklı bir konseptle gerçekleşen atölyelerde, aralık 
ayının teması ‘Yılbaşı’. Rengârenk fon kartonları, 
boncuklar, pullar, atık malzemeler, kurdeleler ve 
grafon kağıtlarıyla çocuklar birbirinden renkli 
yılbaşı süsleri yaptılar. Maskeler, yılbaşı kapı 

süsleri, parlayan yıldızlar, yılbaşı ağacı süsleri, 
kurdeleler ve rengarenk yılbaşı şapkaları 
çocukların ellerinde şekillendi.  Çocuklar,  
‘Mini Yılbaşı ağacı ve Yeni yıl kurabiyesi’ 
yapım atölyesinde buluşurken, ebeveynler 
şehrin merkezi Canpark AVM’de yeni yıla özel 
olarak hazırlanan yılbaşı koleksiyonlarına, 
fark yaratacak kombinlere, cazip kampanya 
ve avantajlara sahip oldular. Aralık ayı 
boyunca Her Cumartesi/Pazar 13:00-19:00 
saatleri arasında Canpark AVM Giriş katında 
gerçekleşen atölye etkinliklerine 5 yaş ve üzeri 
tüm çocuklar ücretsiz olarak davetliydi. Detaylı 
bilgi için www.canparkavm.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
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STARCITY GARAJ GÜNLERİ YENİ REKORLAR
KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Starcity Outlet’in 9. Garaj Günleri yeni bir rekora daha imza attı. Sezonun 
en büyük fırsatında, birbirinden ünlü markaların bulunduğu beş yüz 
binden fazla ürün, şaşırtıcı fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanyanın ilk beş gününde 338.595 kişi 9.90 
TL’ye gömlek,  99 TL’ye mont, 29.90 TL’ye 2 adet 
jean pantolon satın aldı.

5 - 13 Aralık tarihleri arasında dokuzuncusu 
düzenlenen Starcity Garaj Günleri 
kampanyasında ilk hafta sonu rekor sayıda 
ziyaretçi ağırlandı ve ciro rekoru kırıldı. 5 Aralık 
Cumartesi günü başlayan alışveriş çılgınlığına, 
yüz binlerce ziyaretçi alışveriş merkezinin 
otoparkında kurulan özel satış alanını ziyaret 
ederek büyük ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü 46 markanın giyim, oyuncak, 
ayakkabı, ev tekstili ve aksesuar ürünlerindeki 
inanılmayacak fiyatları ziyaretçilerin heyecanını 
boşa çıkarmadı.

Markaların depolarını rahatlatma ihtiyacından 
doğan Starcity Garaj Günleri, 13 Aralık akşamına 
kadar alışveriş çılgınlığına sahne olmaya devam 
etti.
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ OYUN KARTLARI
TOPPS İLE TÜRKİYE’DE

Dünyanın en değerli futbol kart oyunu lisansı 
''UEFA Şampiyonlar Ligi'' oyun ve koleksiyoner 
kartları, çıkartma albüm ve koleksiyonları 2015-
2016 sezonundan başlayarak, gelecek üç yıl için 
Topps'a geçti. Futbol menajerlik ve strateji oyunu 
olarak yenilenerek, içerik ve kalitesi geliştirilen 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni koleksiyonu 
Topps ile Türkiye'de satışa sunuldu.Koleksiyonda 
şampiyonada yer alacak 32 takım ile ilgili en son 
performans verileri, oyuncu istatistikleri ve grup 
bilgileri yer alıyor.

80'nin üzerinde ülkede bulunabilen, sadece 
İngiltere'de 1.5 milyon çocuğun oynadığı Topps 
oyun ve koleksiyon kartları, çocukların ideal 
takımlarını oluşturmak amacıyla, futbolcu 
kartlarını birbirleriyle takas etmeleri esasına 
dayanıyor. Topps Match Attax ile hem ömür boyu 
saklanacak bir albüm oluşturup, hem de 100.000 
Euro ile sınırlı takım bütçesini en iyi şekilde 
kullanarak, strateji oyunu geliştirilebiliyor.

Bu Yıl Rekora Koşan Mesut Özil'e Altın Kart

İngiltere Premier Lig'de, Arsenal forması giyen 
Mesut Özil bu yıl yaptığı 15 asist ile 10 takımın 
toplam asist sayısını geride bırakarak, büyük 
dikkat çekti. Çok iyi performans gösteren ve 
Barclays İngiltere Premier Lig'de asist rekoruna 
ulaşması beklenen yıldız oyuncunun UEFA 
Şampiyonlar Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.

İçinde Mesut Özil'in Altın Limited Edition 
kartının bulunduğu özel Booster Box kutu 
sınırlı sayıda, 990 adet üretildi. Sadece D&R 
mağazalarında bulunabilen Topps Booster Box'ın 
içinde 60 adet oyuncu kartı da yer alıyor.

Tekli ve çoklu paketler, metal kutular gibi çeşitli 
ambalajlarda, 3 TL'dan başlayan fiyatlarla D&R, 
Nezih, Remzi, İnkılap, Notebook, Loco Poco vb. 
noktalarda satışa sunulan Topps Match Attax, 
futbolun coşkusunu evlere taşıyarak, yeni yıl 
için ailelere özel bir hediye ve unutulmaz anları 
paylaşma fırsatı sunuyor.



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

3.
sa

yı
 /

 O
ca

k 
20

16

18

MARMARA FORUM VE ANADOLU EFES’TEN 
ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’de ilk kez bir alışveriş merkezi, Avrupa çapında bir spor kulübünün 
partnerleri arasında yer aldı. Marmara Forum ve Anadolu Efes arasında 
imzalanan iş birliği anlaşmasına göre, iki kurum basketbol sporunun 
gençlere sevdirilmesi ve yaygınlaşması için dikkat çeken etkinlikler 
düzenleyecek.

Marmara Forum ve Anadolu Efes Spor 
Kulübü, Türkiye’de bir ilke imza 
attı. İki kurum arasında imzalanan 

anlaşmaya göre Marmara Forum, Anadolu Efes’in 
partnerleri arasına adını yazdırdı.

2015-2016 sezonu boyunca geçerli olacak 
anlaşma kapsamında Marmara Forum ve 
Anadolu Efes, basketbol sporunun gençlere 
sevdirilmesi ve yaygınlaşması için dikkat çeken 
etkinlikler düzenleyecek.

İş birliğinin duyurulduğu basın toplantısında 
konuşan Multi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi 
Hulusi Belgü, “Anadolu Efes performansını 
ilgiyle ve beğeniyle izlediğimiz bir takım. Yurt 
dışındaki başarıları göğsümüzü kabartıyor. Diğer 
yandan aslına bakarsanız Anadolu Efes bizim 
muhitin takımı. Anadolu Efes’in merkezi ile 
komşu sayılırız. Yine Anadolu Efes’in mabedi 
Abdi İpekçi Spor Salonu da çok yakınımızda… 
Bu iş birliğinin altında yatan çok daha önemli 
bir neden var ki; o da Anadolu Efes’in temel 
amacının, basketbolumuzu tüm gençlere 

sevdirmek olması. Biz de spora ve gençlere 
büyük önem ve değer veren bir kuruluşuz. 
Gençlerin geleceğimiz olduğuna inanıyoruz. 
Projelerimizi ve iş birliklerimizi bu kapsamda 
değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu amacın da 
bizi birbirimize yakınlaştırdığını ve bugünkü 
iş birliğimizin alt yapısını oluşturduğunu 
söyleyebiliriz” dedi.

Belgü, benzer bir iş birliğinin bugüne kadar 
Multi’nin dünyadaki alışveriş merkezlerinde 
hayata geçmediğini, bu anlaşmanın Türkiye 
için de bir ilk olduğunu belirterek, “Dileğimiz, 
Marmara Forum ile Anadolu Efes Spor Kulübü 
arasındaki iş birliğinin tüm Multi dünyasında 
örnek olmasıdır” diye konuştu.

Anadolu Efes Spor Kulübü Asbaşkanı Ahmet 
Boyacıoğlu da Marmara Forum ile ortak 
platformda buluşmaktan duydukları mutluluğu 
dile getirerek, “Türk basketbolunda ilklerin 
kulübü olan Anadolu Efes, bugün burada 
Marmara Forum ile gerçekleştireceği partnerlik 
anlaşmasıyla bir ilke daha imza atmış olacaktır. 

Biz kulüp olarak yaptığımız işi bir ‘’gösteri işi’’ 
olarak tanımlıyoruz ve bu bağlamda basketbol 
severlere Abdi İpekçi Spor Salonu’nda eğlenceli 
bir maç deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 
Anadolu Efes Spor Kulübü ile Marmara Forum 
arasında oluşacak partnerlik ile Anadolu Efes 
Spor Kulübü’nün Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 
basketbol severlere sunduğu deneyimi Marmara 
Forum’a, alışveriş deneyiminin yanı sıra zengin 
sosyal ve kültürel etkinlikleri ile bir eğlence 
merkezi konumunda olan Marmara Forum da 
bu deneyimlerini Abdi İpekçi Spor Salonu’na 
taşıyacaktır. Hedefimiz; çocuklarımıza, 
gençlerimize ve onların ailelerine basketbolu 
sevdirmek ve spor kültürümüzü daha da 
geliştirmektir. ” diye konuştu.

Söz konusu anlaşma, Marmara Forum’a, Anadolu 
Efes Spor Kulübü’nün yurt içinde ev sahibi 
statüsünde olduğu tüm maçlarda pazarlama 
aktivitesi düzenleme hakkı veriyor. Ayrıca 
Marmara Forum ve Anadolu Efes, basketbol 
sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak için çeşitli 
platformlarda ortak etkinlikler düzenleyecek.
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NEZİH KİTAP KIRTASİYE 
MVK WORK SQUARE’DE 
YERİNİ ALDI

NTS Danışmanlık tarafından kiralaması ve 
yönetimi yapılan, MVK Yapı güvencesiyle inşaa 
edilen ,iş dünyasının ihtiyaçlarına göre tasarlanan 
Work Square projesinde , 1970’ten beri kitap, 
kırtasiye ve oyuncak alanlarında en yeni, en 
renkli, en ilginç ürünleri, kaliteli bir mağaza 
ortamında müşterilerine sunmayı amaç edinmiş 
olan Nezih Kitap Kırtasiye yerini aldı. 

2010-2013 yılları arasında İngiliz fon şirketi 
Ashmore ortaklığı döneminde mağaza sayısını 
15’e çıkaran Nezih Kitap Kırtasiye; 2014 yılı 
Mayıs ayında sektörün önde gelen dağıtım 
şirketlerinden Derya Dağıtım A.Ş. tarafından 
satın alındı. Bugün, İstanbul’da 18 ve Ankara’da 4 
olmak üzere toplam 22 mağaza ile hizmet veren 
Nezih Kitap Kırtasiye 2016’da da hız kesmeden 
büyümeyi hedefliyor.

Nezih, sektöründe oluşturduğu mağazacılık 
anlayışıyla birçok firmaya da örnek ve ilham 
kaynağı olmaya devam etmektedir. Kitap, 
kırtasiye, oyuncak ana kategorileri ile birlikte, 
en yeni filmler, müzik albümleri, oyunlar, hobi 
ürünleri, hediyelik eşyalar ve keyifli yiyecekleri 
Nezih raflarında bulabilirsiniz. 



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

3.
sa

yı
 /

 O
ca

k 
20

16

20

Uğur Berk
İstinyePark AVM Genel Müdürü

İstinyePark sürekli yenilikçilik misyonuyla lüks 
tüketimin en önemli merkezleri arasında yer alıyor.
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Türkiye'nin en prestijli AVM'sini 
yönetiyorsunuz. Başarılı bir Turizm ve 
perakende geçmişiniz var bu birikimlerinizi 
AVM yönetimine nasıl aktarıyorsunuz?
 
Uzun yıllar turizm, enerji ve perakende 
sektörlerinde, yerli ve yabancı firmalarda 
yöneticilik yaptım. Hem turizm hem perakende 
sektöründe çalıştığım için, bir anlamda “ağırlama 
yöneticiliği” olarak tanımlanabilen bu alanda 
uzmanlaştım. Perakendecilik geçmişimin, 
bir zamanlar onların yerinde olduğum 
kiracılarımızla kurduğum iletişimde bana 
önemli avantajlar sağladığına; onların dilinden 
anlayıp, istekleri doğrultusunda iki tarafın da 
faydalanabileceği çözümler üretebildiğime 
inanıyorum.
 
Müşteri profilinizi analiz ederseniz neden 
İstinyePark'ı tercih ediyor
ziyaretçileriniz ?
 
İstinyePark kurulduğu günden bu yana gelen 
kaliteli çizgisini aynı şekilde sürdürüyor. Hem 
AVM hem karma bir yaşam alanı olarak, öncü 

kimliğimiz, lüks markalarımız ve seçkin hizmet 
anlayışımızla her zaman farklı bir konumda 
yer aldık. Bu sebeple yeni birçok AVM’nin 
kurulmasına rağmen her sene daha başarılı bir 
ivme kaydediyoruz.
 
AVM endeksi 2015 yılında sürekli bir yükseliş 
trendinde idi bu performans 2016 yılında da 
sizce devam edecek mi ? Sektör olarak 2016 yı 
nasıl ön görüyorsunuz ?
 

Evet trendin süreceğine inanıyorum. Özellikle 
seçimlerden sonra piyasalar daha düzenli hale 
geliyor. Artan asgari ücret ve stabil ekonomik 
ortamda tüketim daha fazla olacaktır. Bu da 
sektörü olumlu yönde etkileyecektir. Tabi 
ekonomik gelişime makro düzeyde bakarsak; 
Dünya artık katma değeri yüksek üretime yatırım 
yapıyor. Bizim de uzun vadede inovasyona 
yatırım yapmamız gerekiyor. Türkiye ucuz iş gücü 
avantajını her geçen gün daha fazla kaybediyor, 
tekstil üretimimiz eskisi gibi karlı değil, montaj 
sanayi de bizden daha farklı eksenlere kaydı. 
Türkiye’nin kısa ve orta vadede ağırlıklı büyüme 
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Uğur Berk
İstinyePark AVM Genel Müdürü



Haberler / MALl&MOTTO

23

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

3.
sa

yı
 /

 O
ca

k 
20

16

stratejisi mega projelere, yani inşaat sektörüne 
dayanıyor. Bu projelerin hayat bulması için 
de yabancı yatırımcıya cazip hale gelmemiz 
lazım. Yabancı yatırımcıların globalde aldıkları 
yatırım kararlarına bakınca,  bir ülkenin politik, 
ekonomik ve hukuki yapısının baz alındığını 
görüyoruz. Bizim de, gayrimenkule yatırım 
yapılabilir ülke kriterlerimizi iyileştirmemiz 
yabancı yatırımı artıracaktır. Ülkemizde, 
önümüzdeki yıllarda, bu iyileşmelerin olacağına 
inanıyorum. Bu da yabancı yatırımcılara 
artık anlatmamız gereken yeni bir söylemin 
başlangıcını oluşturacaktır.

Avrupa yakasında olmanıza rağmen Anadolu 
yakasının da A+ Segmentinde ki müşteriler 
içinde önemli bir çekim noktasısınız .Bu 
performansı neye bağlıyorsunuz ? 

Bizim konumumuz şu an Türkiye’de ve 
İstanbul’da var olan alışveriş merkezlerinden 
çok daha farklı… İstinyePark karma proje 

olarak lokasyonu, mimari yapısı, ambiyansı, 
Markalar Sokağı, Pazar Yeri ve etkinlikleriyle 
ziyaretçilerine 360 derece kaliteli bir yaşam alanı 
sunuyor. Bu yüzden daha önce de bahsettiğim 
gibi kurulan yeni AVM’lere rağmen başarımızı 
istikrarlı bir şekilde sürdürüyor, İstanbul’un 
değişik bölgelerinden ziyaretçilerimizi 
ağırlamaya devam ediyoruz.

İstanbul'a gelen turistler için mutlaka  
görülmesi gereken bir noktadasınız bu 
bağlamda yaptığınız yenilikler nelerdir? 
uluslararası tanıtım için 2016 yılında 
planlamalarınız var mı ?
 
İstinyePark sürekli yenilikçilik misyonuyla 
lüks tüketimin en önemli merkezleri arasında 
yer alıyor. Bu kapsamda 2016’nın en önemli 
yeniliklerinde biri de yeni markalara ev 
sahipliği yapacak olmamız. Ulaşılabilir lüks 
Fransız markası Sandro 15 Ocak tarihinde, 
İtalyan markası Hogan da yine Ocak ayında 

misafirlerine kapılarını açacak. Zuma ise 
Ortaköy’den taşınarak, Ocak ortasında Markalar 
Sokağı’ndaki yerini alacak. Bu sezonun önemli 
yeniliklerinden bir diğeri Audi City olacak. 
Dünyadaki 6. mağazasını açacak marka, 
otomobil satışının yanı sıra, ziyaretçilerin Audi 
modellerini dijital ortamda deneyimlemesine de 
imkân tanıyacak.

Var olan markalarımızdan ise Markalar 
Sokağı’nda bulunan Louis Vuitton, Gucci, 
Beymen ve Burberry bu yaz yapılan tadilatlar 
sonucunda yenilendi ve genişledi. Louis Vuitton 
yenilenen mağazasının açılışı sırasında, sadece 
İstinyePark’a özel, 60 adet Frontrow modeli mavi 
sneaker ayakkabı üretti. Burberry ve Hugo Boss 
mağazaları tadilata girerek yeni konseptlerini 
getirdiler.

Kısaca, yenilenen ve genişleyen mağazalarımızla 
lüks segmentte daha da iddialı, turistler 
açısından ise daha ilgi çekici bir konumdayız.

C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Uğur Berk
İstinyePark AVM Genel Müdürü
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AVM Endeksi Ekim 2015 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi 
Belgü “Bugün 2015 yılı geneline baktığımızda AVM Endeksinin her ayı 
artışla kapattığını görüyoruz. Bu sektörümüz açısından oldukça iyi bir sonuç. 
Ekim 2015 dönemini de bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
%5,7 oranında arttığını görmekteyiz. 2015 yılı sektör olarak hem bölgesel 
sorunların hem de sancılı bir seçim yılı olması nedeniyle siyasal arenada 
belirsizliklerin yoğun yaşandığı bir yıl. Yılın tamamına baktığımızda 
böylesi bir süreçte ciroların beklenenin üzerinde artış göstermesi de bizleri 
hem şaşırtıyor hem de memnun ediyor. Ekim 2015’e kategoriler bazında 
baktığımızda ise; en yüksek artışın hipermarket kategorisinde olduğunu 
görmekteyiz. %38’lik bu artışın sebebini şu şekilde yorumlayabiliriz. 2014 
yılını genel ciro endeksinin oldukça gerisinde kapatan Hipermarket ciroları 
yılın tamamında %2,16 artış göstermiş ve Ekim 2014 döneminde ise 
%14’lük bir düşüş yaşanmıştı. Bu nedenle de Ekim 2015 döneminde yüksek 
görünen hipermarket ciro artışı aslında daha çok bir toparlanmayı işaret 
etmekte diyebiliriz. Genel ciro endeksi tablosunu incelediğimizde görmekte 
olduğumuz ise; Ekim ayında da AVM cirolarının artmaya devam ettiği. Bu 
noktada seçimin hemen öncesinde dahi bu artışın devam ediyor olması çok 
önemli bir durum. Dolayısıyla da 2015 yılının verileri dikkate alındığında 
AVM ve organize perakende sektörünün 2016’da, seçim dönemini atlatmış 
istikrar ortamında çıtayı daha da yükselteceğini öngörebiliriz.” dedi.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı 
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EKİM 2015’TE AVM CİRO ENDEKSİ %5,7 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM 
Endeksi’nin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Ekim 2015 
döneninde 2014 Ekim ayı ile karşılaştırıldığında %5,7 artarak 185 puana ulaştı.

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ekim 2015’te bir önceki yılın aynı ayına göre 10 puan arttı 
ve verimlilik m2 başına 772 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 893 TL, Anadolu’da ise 691 TL olarak gerçekleşti.
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Ekim ayında en yüksek ciro artışı hipermarket kategorisinde 
gerçekleşti...

Ziyaret Sayısı Endeksi 

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Ekim döneminde kategoriler bazında ciro endeksi %6’lık bir 
artış gösterdi. En yüksek ciro artışı hipermarket kategorisinde %38’lik artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile 
karşılaştırıldığında teknoloji hipermarket ciroları %31, ayakkabı çanta kategori ciroları %19, Yiyecek ciroları %18 ve 
giyim ciroları %2 artarken AVM’lerdeki diğer* alan cirolarında %3’lük düşüş kaydedilmiştir. 

Ekim 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinde bu dönemde 
%1,9’luk bir artış olduğunu görüyoruz.
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HER MEKANIN MÜZİK SEÇİMİ KENDİNE ÖZEL OLMALI

Türkiye’de 4000’in üzerindeki halka açık noktada yasal müzik 
yayını yapan SMG, mekanlardaki müzik seçiminin önemine 
dikkat çekiyor. Bir restoranda çalan müziğin spor merkezinde 
kullanılamayacağını belirten SMG CEO’su Gül Gürer Alimgil, müzik 
içeriğinin her mekana özel oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor.

Müziğin insan psikolojisi ve dolayısıyla davranışları üzerinde etkisi 
kanıtlanmış bilimsel bir gerçek. Ancak yapılan araştırmalar müziğin sadece 
insan davranışlarını değil tüketim tercihlerini de etkilediğini ortaya koyuyor. 

AVM’ler, mağazalar, restoranlar, kafeler, turistik mekanlar ve spor merkezlerinde 
çalınan müziğin tüketici davranışlarıyla doğrudan bir ilişkisi bulunuyor. İngiltere’de 
yapılan bir araştırmaya göre müşterilerin %90’ı müzik çalan mağazaları tercih ediyor 
ve çevrelerine öneriyor. Müşterilerin %76’sı müzik sayesinde mağazalarda daha rahat 
hissederek alışveriş yaptıklarını belirtirken %63’ü müzik çalınan mağazalarda daha 
fazla vakit ve para harcadıklarını söylüyor.

Türkiye’de 4000’in üzerindeki halka açık noktada yasal müzik yayını yapan SMG CEO’su 
Gül Gürer Alimgil, çalınan müziğin mutlaka mekana özel seçilmesi gerektiğinin altını 
çiziyor. Müziğin türü, yüksekliği ve temposunun müşteri davranışlarını etkilediğini 
belirten Alimgil, mekana göre müzik seçimlerini şöyle anlatıyor: “Markanın kimliği 
ve imajı mekandaki müzik seçimi için çok önemli bir unsur. Örneğin bir fast food 
restoranında hızlı ritimde müzikler yayınlanmalı ki yemekleri daha hızlı yensin 
ve müşterileri sirkülasyonu artsın. Şık bir butikte easy listening eserlerin çalması 
müşterilerin mağazada daha uzun süre kalmasını sağlayabilir. Fine dining restoranlarda 
müşterilerin daha uzun süre kalmasını sağlamak için caz tarzında müzikler tercih 
edilebilir. Bir fitness salonunda ritmin çok yüksek olması gerekir. AVM’lerde ise müzik 
yayını ne çok yüksek ne çok düşük düzeyde olmalı, keyifli bir fon müziği işlevini 
görmeli.”

Müziğin mağaza içi trafik akışı ve satışlar üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Alimgil, 
“Yavaş tempolu müzikler, yüksek tempolulara oranla müşterileri mağaza içinde daha 
uzun süre tutar. Uzun süre mağazada kalan müşterilerin de genellikle daha çok alışveriş 
yapacağı umulur. Öte yandan, mağazada huzurlu ve rahat bir biçimde alışveriş yapmayı 
engelleyecek şekilde çok fazla sayıda müşterinin olması durumunda yüksek tempolu 
müzik çalınarak, bu müziğin trafik akışını hızlandırıcı etkisinden yararlanılabilir.”

SMG olarak her kuruma özel müzik içeriği hazırladıklarını ve hedef müşteri kitlesine 
göre yapılan müzik yayınının farklılık gösterdiğinin altını çizen Alimgil, şunları 
söylüyor: “İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir gibi özellikle gençlerin bulunduğu 
lokasyonlarda daha ritmik, hızlı parçalara ve dans müziklerine yer veriyoruz. 
Turistlerin ağırlıkta olduğu havaalanları veya sık gidilen mekanlarda enstrümantal 
veya etnik Türk ezgilerinin bulunduğu müzikler yayınlıyoruz. Ancak Türkiye’de en çok 
kullandığımız yayınları midtempo popüler müzikler, hızlı dans şarkıları, latin müzikler 
ve dinlemesi kolay easy listening şarkılar oluşturuyor.”

Müziğin müşteriler kadar çalışanlar üzerinde de önemli bir etkisi olduğuna değinen 
Alimgil, gün içinde yayınlanacak, birkaç ayrı müzik listesi hazırlayarak hem 
müşterileri hem mağaza çalışanlarını mutlu etmeye çalıştıklarını belirtiyor ve ekliyor: 
“Günün ilk saatlerinde orta tempoda şarkılar kullanırken, öğleden itibaren ve özellikle 
iş çıkış saatlerinde ise müzik listelerini hızlandırıyoruz. Bu saatlerde özellikle enerji 
verecek, iyi hissettirecek parçalar çalmaya dikkat ediyoruz. Hazırlanan farklı listelerle 
mağazadaki müşterilerin alışveriş yaparken iyi hissetmelerini sağlayacak, çalışanların 
da motive olmalarını sağlayacak müzikler kullanmaya dikkat ediyoruz.”

Gül Gürer Alimgil
SMG CEO’su
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CAPACITY ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ 
MUHTEŞEM MODA SHOW İLE 2015’İ KAPATTI

YASEMİN ŞEFİK İLE BEST FM’DEN CANLI YAYIN

İmza attığı muhteşem organizasyonlar 
ile alışveriş dünyasında fark yaratan 
Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yılın 
bitimine sayılı günler kala, yine adından 
söz ettirecek bir organizasyona imza 
attı. Sahip olduğu dünya markaları ile 
modanın nabzını tutan Capacity, 4 Aralık 
Cuma günü, saat 16.00’da gerçekleşen, 
16 farklı markanın yeni sezon ürünlerinin 
sergilendiği Moda Show aracılığıyla da 
adeta ünlüler geçidine sahne oldu. 

Süpriz isimler podyumda
Bünyesinde bulunan dünyaca ünlü markaları 
ile modada en yeni trendlerin temsilcisi 
olarak hizmet veren Capacity Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde birbirinden ünlü isimlerin 
katılımıyla gerçekleşen Moda Show, aralarında 
Chloe Ortaç, Didem Soydan, Fatoş Kabasakal, 
Elif Ece Uzun, Yeliz Öney ve Tatsyana Tsvikeviç 
gibi ünlü modellerin yer aldığı çok özel bir defile 
ile başladı. 

Beymen Club, Faik Sönmez, Herry, Hotiç, İnci, 
Jack&Jones, Abdullah Kığılı, Koton, Mango, 
Marks &Spencer, Penti, Pierre Cardin, Roman, 
Ruck&Maul So Chic, Stylish markalarının yeni 
sezon ürünlerinin sergilediği defilede, Fox 
TV’de ekrana gelen “O hayat benim” dizisinin 
yeni transferi, güzel oyuncu Larissa Gacemer 

Moda Show’a özel olarak hazırladıkları çok özel 
bir kareografi sergiledi. İlklerin adeta birbiriyle 
yarıştığı Moda Show’da Türkiye’nin en önemli 
sosyal medya fenomenlerinden olan Anıl İlter’de 
podyumda yer aldı. 

Kareografisi C.Serhat Türkkan tarafından 
hazırlanan, sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ve 
Cansu Vatansever’in paylaştığı show’a müzik de 
damgasını vurdu. Ünlü radyocu Yasemin Şefik, 
defile için hazırladığı müziklerle, podyumlardan 
sahnelere geçiş yapan eski manken Ayşe Hatun 
Önal ise sergilediği başarılı performans ile Moda 
Show’un yıldızını parlattı. İmza attığı eserleri 
bugüne kadar çok sayıda ünlü sanatçı tarafından 
seslendirilen başarılı söz yazarı ve yorumcu Yankı 
Alper, yeni single’ını ilk defa bu organizasyon 
aracılığıyla müzik severler ile buluşturdu.

Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nden bir ilk! Defile öncesi Best FM’den canlı yayın!

Recep Altan - Yasemin Şefik - Dide Bayülkem

Yasemin Şefik - Vatan Şaşmaz

İzlemek için okutunuz
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BASIN MENSUPLARI ÜNLÜLERLE RÖPORTAJ İÇİN KULİSİ BASTI

Chloe Ortaç Fatoş Kabasakal - Yeliz Öney Anıl İlter - Fatoş Kabasakal 

Yeliz Öney - Hülya Habil - Vatan Şaşmaz
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DEFİLE SUNUCULARI VATAN ŞAŞMAZ VE CANSU VATANSEVER

Didem Soydan Chloe Ortaç

Vatan Şaşmaz - Cansu VatanseverYasemin Şefik - Vatan Şaşmaz - Cansu Vatansever
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Fatoş Kabasakal

Elif Ece Uzun
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Tatsyana Tsvikeviç

Yeliz Öney
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Vatan Şaşmaz

Seviye İkbal Tulgar
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YANKI ALPER VE AYŞE HATUN ÖNAL 
ŞARKILARI İLE DEFİLEYE RENK KATTILAR

Larissa Gacemer - Yankı Alper

Larissa Gacemer - Yankı AlperAnıl İlter

Anıl İlter - Tatsyana Tsvikeviç
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Ayşe Hatun Önal



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

3.
sa

yı
 /

 O
ca

k 
20

16

36

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

3.
sa

yı
 /

 O
ca

k 
20

16

36

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü :
 
“AYD olarak yayınladığımız AVM endeks 
verilerine göre alışveriş merkezlerinde bu yıl 
cirolar her ay artış gösterdi. Yeni açılan AVM 
sayılarına baktığımızda da bu yıl şu ana kadar 
18 yeni AVM açıldı ve toplam AVM sayısı 
Türkiye genelinde 358’e ulaştı. Sektör olarak 
2015 yılında daha durağan bir dönem ve 
cirolarda küçük bir artış bekliyorduk. Ancak 
2014 yılını 75 milyar TL ile kapatan sektör 2015 
yılını muhtemelen 90-95 milyar TL’ye ulaşan bir 
ciro ile kapatacak. Yani bizim tahminlerimizin 
üstünde bir cirosal artış söz konusu.
 
2015 yılını oldukça verimli rakamlarla 
kapatıyor olmamız bize 2016 hedefleri için 
hem çıtayı yükseltmemize olanak sağlıyor 
hem de daha temkinli ve planlı yaklaşımlar 
sergilememiz noktasında uyarı niteliği taşıyor. 
Seçim dönemlerini atlatmış olmanın getirdiği 
istikrar ortamı elbette çok önemli ancak istikrar 
sadece seçim olup olmamasına bağlı değil. 
Güçlü bir ekonomi yönetimi ve planlaması, 
bölgesel dengeler gibi unsurlar da hem kısa hem 
uzun vadede yatırımları ve gelecek planlarını 
etkileyecek. Sektörün 2016 yılından beklentisi 
elbette büyüme ve yatırımların devamı.  
 
2016 – 2017 yılları arasında toplam yeni 
açılacak AVM sayısının ise; 17’si İstanbul’da 
yaklaşık 44 olacağını öngörüyoruz. 2016 yılı 
için 100 ila 110 milyar TL ciro beklentimiz 
var.  2016 yılı sonu itibari ile yaklaşık 2 milyar 
avmlere giriş sayısının olacağını tahmin 
ediyoruz. Şu an GLA  - (Toplam Kiralanabilir 
Alan) ortalama 10,5 milyon metre kare. 2016 
– 2017 yılları içinde ise ortalama 2,3 milyon 
metre kare GLA ekleneceğini varsayarsak  
GLA’da %22’lik bir artış olacağını da 
öngörüyoruz. 2016-2017 yılında ilk kez AVM 
açılacak illerimiz ise Çorum ve Sivas… Alışveriş 
merkezleri ve perakende sektörünün 2016 yılı 
için ana gündem maddesi ülke gündemine bağlı 
olarak yakın çevremizde yaşanan gelişmeler 
olacaktır. Sektör olaraksa gündemimiz 2015 
yılında yürürlüğe giren Perakende Yasası 
kapsamında çıkacak olan yönetmelikler 
olacaktır.”

AYD YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ

Hulusi Belgü
AYD Başkanı 
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İl GLA
AVM 

Adedi
İl Nüfusu

1000 Kişi başına 

düşen GLA
İl GLA

AVM 

Adedi
İl Nüfusu

1000 Kişi başına 

düşen GLA

Adana 178,543 3 2.165.595 82 Karaman 9,689 1 240,362 40

Afyon 84,7 3 706,371 120 Kastamonu 10,036 1 368,093 27

Aksaray 22,098 2 384,252 58 Kayseri 156,121 6 1.322.376 118

Ankara 1.462.648 37 5.150.072 284 Kırıkkale 53,106 3 271,092 196

Antalya 329,249 16 2.222.562 148 Kırklareli 6,906 1 343,723 20

Artvin 5,5 1 169,674 32 Kocaeli 245,449 10 1.722.795 142

Aydın 134,142 8 1.041.979 129 Konya  224,251 8 2.108.808 106

Balıkesir 82,968 6 1.189.057 70 Kütahya 62,437 3 571,554 109

Batman 20 1 557,593 36 Malatya 64,507 2 769,544 84

Bilecik 15,146 1 209,925 72 Manisa 57,342 4 1.367.905 42

Bitlis 10 1 338,023 30 Mardin 26 1 788,996 33

Bolu 76,1 3 284,789 267 Mersin 172,95 6 1.727.255 100

Bursa 384,03 11 2.787.539 138 Muğla 156,685 11 894,509 175

Çanakkale 52,918 4 511,79 103 Nevşehir 26,034 1 286,25 91

Çankırı 14,5 1 183,55 79 Ordu 7,8 1 724,268 11

Denizli 127,096 5 978,7 130 Osmaniye 19,774 1 506,807 39

Diyarbakır 196,775 6 1.635.048 120 Sakarya 123,51 5 932,706 132

Düzce 13,5 1 355,549 38 Samsun 162,848 6 1.269.989 128

Edirne 38,435 3 400,28 96 Siirt 25 2 318,366 79

Elazığ 26,861 2 568,753 47 Şanlıurfa 73,7 3 1.845.667 40

Erzurum 46,383 2 763,32 61 Tekirdağ 90,881 6 906,732 100

Eskişehir 124,209 4 812,32 153 Trabzon 93,659 3 766,782 122

Gaziantep 246,464 6 1.889.466 130 Tokat 28 1 597,92 47

Giresun 13,782 2 429,984 32 Türkiye_57 10.502.567 357 70.398.078 149

Hatay 113 3 1.519.836 74 Türkiye_81 10.502.567 357 77.695.904 135

Isparta 26 1 418,78 62 Uşak 30,966 3 349,459 89

Istanbul 3.986.374 103 14.377.018 277 Van 9 2 1.085.542 8

İzmir 564,753 22 4.113.072 137 Yalova 26,106 2 226,514 115

Kahramanmaraş 64,3 2 1.089.038 59 Zonguldak 31,088 2 598,796 52

Karabük 48,248 3 231,333 209 TOPLAM 10.502.567 358 77.695.904
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FORUM İSTANBUL İLHAMINI DOĞADAN ALAN 
SÜSLEMELERİYLE 2016’YA HAZIRLANDI

Sunduğu alışveriş deneyiminin yanı sıra 
etkinlikleriyle de ziyaretçilerinin beğenisini 

kazanan Forum İstanbul, 2016’yı ışıl ışıl 
karşıladı. Forum İstanbul’da doğanın güzelliği 
ve enerjisinden ilham alınarak tasarlanan yılbaşı 
süslemelerinin düğmesine ünlü televizyoncu 
Burcu Esmersoy ve ünlü radyocu Yasemin Şefik 
birlikte bastı.

MK Illumination’ın kurulum ve hazırlığını 
yaptığı ışıklı yapraklar ve ağaç süslemeleri, geyik 
ve sarmaşık motifleri, doğayı yansıtan pastel 
tonlardaki dekor ve sayısız ışıklandırmayla 
Forum İstanbul, ziyaretçileri için unutulmaz bir 
görsel şölen sundu. 5 Aralık Cumartesi günü 
gerçekleşen özel bir etkinlikle ışıl ışıl bir görünüme 

kavuşan Forum İstanbul, ziyaretçilerinin yılbaşı 
coşkusunu canlı tutmayı ve onları büyülü bir 
atmosferle buluşturmayı başardı.

Bu yılın teması doğa ve doğal olanın cazibesi

Forum İstanbul AVM Müdürü Hakan Elmastaş, 
bu yıl yılbaşı süslemelerinde tema olarak 
‘doğa’yı seçtiklerini belirterek, “Klasik yeni yıl 
algısını değiştirmek istedik. Şehir yaşamının 
getirdiği doğadan uzaklaşma durumuna karşı, 
herkese ‘doğaya dönüş’ çağrısı yapıyoruz. Forum 
İstanbul yılbaşı süslemeleri ilhamını doğanın 
eşsiz güzellikleri, sonsuzluğu ve her daim canlı 
oluşundan alıyor; ziyaretçilerimizi bu büyülü 
atmosferi solumaya davet ediyoruz” dedi.
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GÖZLER BİLGİ VE TANITIM EKRANLARINDA
Dünyada ‘digital signage’ (DS) olarak bilinen dijital bilgi ve tanıtım 
ekranları sektörüne ilgi artıyor.  Türkiye’de pazarın lideri konumundaki 
Sistem 9 Medya’nın İcra Kurulu Başkanı Kaan Akın, “Sektör potansiyelinin 
henüz %20’si kullanıyor. Önümüzde kullanılmayı bekleyen ciddi bir 
potansiyel var” diyor.

Dijital çağda artık işletmelerin iş stratejisine 
değil, çağa uygun dijital bir stratejiye ihtiyaçları 
var. İnsanların bilgi, haber, maç sonuçları hava 
ile yol durumunu öğrenmek için dijital ekranlara 
bakma eğilimi artıyor. Bu eğilimi doğru okuyup, 
geliştirdikleri çağa uygun stratejileri hayata 
geçiren işletmeler, rakiplerine fark atarak bir 
adım öne geçiyor.

Dijital bilgi ve tanıtım ekranları sektörü 
dünyada ‘digital signage’ (DS) olarak biliniyor. 
Günümüzde DS, ağırlıklı olarak perakende, 
restoran, ulaştırma, konaklama, bankacılık, 
sinema ile kamu sektöründe bilgi ve tanıtım 
amacıyla kullanılıyor.  Türkiye’de ‘DS’ alanında 
%75’lik pazar payına sahip olan Sistem 9 Medya 
İcra Kurulu Başkanı Kaan Akın, sektörün 
henüz potansiyelinin %20’nin kullanıldığını 
hatırlattıktan sonra şu bilgileri veriyor: “DS 
sektörünün Türkiye’deki hacmi 700 milyon 

doları buluyor. Dünya ve Türkiye’de sektörün 
%80’lik potansiyeli kullanılmayı bekliyor. 
İnsanların bilgi, haber, maç sonuçları hava ve yol 
durumunu öğrenmek için dijital ekranlara bakma 
eğiliminin artmasına paralel olarak sektörün 
dünyada 2016-2020 yılları arasında, yılda 
ortalama %8’lik büyümeler kaydederek 2020’nin 
sonunda 23,7 milyar dolarlık iş hacmine ulaşması 
bekleniyor.”

Sektörü büyütecek nedenler

Akın, ekran üreticisi donanım firmaları arasında 
yaşanan rekabetin fiyatlara olumlu yansıdığını 
vurguladıktan sonra “Maliyetlerin düşmesi 
KOBİ düzeyindeki işletmelerin de sisteme sahip 
olmasını kolaylaştırıyor. KOBİ’lerin kurumsal 
devlerle rekabete girebilmeleri için dijital bilgi 
ve tanıtım ekranlarına ihtiyacı var. Dijital bilgi 
ekranları potansiyel müşterilerinin dikkatini 

çekip, satışlarını arttırmalarına yardımcı 
oluyor. Dijital ekranlar ayrıca bilgiye ulaşımı 
kolaylaştırdığı gibi, ekrana yansıyan görüntüler, 
müşteride satın alma duygusunu körüklüyor. 
Bu nedenlerden dolayı önümüzdeki dönemde 
DS’ye talebin artacağı ve sektörün daha da 
büyüyeceğine tanık olacağız” diyor.

Eğlence ve bilgi dolu dijital ekranlarının 
doktor, hastane, banka ve yolcu salonlarındaki 
insanlar üzerinde bekleme sürelerinin kısaldığı 
hissi uyandırdığını belirten Akın şu bilgileri 
veriyor: “Dijital bilgi ekranları bankaların sıra 
numarası sistemiyle bütünleştirilerek müşteri 
memnuniyeti arttırılıyor. Sırasını ekrandan 
takip eden müşteriye dijital ekranlardan sunulan 
bilgiler müşteride bekleme süresinin kısaldığı 
algısı yaratıyor. Dünyanın en esnek afişi olan 
dijital bilgi ekranlarındaki bilgiler anında 
güncellenebilme özelliğine de sahiptir.”

Kaan Akın
Sistem 9 Medya İcra Kurulu Başkanı



Haberler / MALl&MOTTO

41

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

3.
sa

yı
 /

 O
ca

k 
20

16

SİNAN AKÇIL PARK VERA’DA 
HAYRANLARI İLE BULUŞTU

Rahat alışverişin Ankara’daki yeni adresi Park 
Vera Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini birbirinden 
keyifli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Pop müziğin başarılı isimlerinden Sinan 
Akçıl, 2015’in son Pazar günü Park Vera’da 
hayranlarıyla buluştu. Genç hayranlarının yoğun 
ilgisiyle karşılanan Akçıl, önce sevilen şarkılarını 
sevenleriyle birlikte seslendirdi, ardından 
hayranlarına imza dağıttı. Akçıl etkinliğe gelen 
en yaşlı ziyaretçisine çiçek verip, en minik 
hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Etkinliğin 
sonunda hayranlarıyla beraber selfie çektiren 
sanatçı, sevenlerinin yoğun ilgisinden dolayı zor 
anlar yaşadı. 

İstanbul yolundaki tek sezon alışveriş merkezi 
olma özelliğiyle ilgi gören Park Vera Alışveriş 
Merkezi H&M, Sportive, Koton, Teknosa, 
Jack&Jones,  Vero Moda, Defacto, Flo, LCW gibi 
perakende sektörünün önde gelen markaları 
ve eğlenceli etkinlikleriyle Ankaralılara 
birbirinden renkli, keyifli saatler sunmaya 
devam edecek. Park Vera Alışveriş Merkezi’ndeki 
tüm kampanya, moda ve etkinlikleri facebook.
com/parkvera, twitter.com/avmparkvera ve 
instagram.com/avmparkvera adreslerinden takip 
edebilirsiniz.

İzlemek için okutunuz
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DEMİRÖREN İSTİKLAL AVM’NİN 
ZİYARETÇİLERİNE YENİ YIL SÜRPRİZİ

İstanbul’un en gözde alışveriş merkezlerinden 
birisi olan Demirören İstiklal AVM yeni yıl 
süslemelerini ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

24 personelin çalışması ile 98 saat süren titiz 
bir çalışma sonucunda  özel tasarım balon 
bulutlar 30 metre yüksekliğinde 5 metre çapında 
bir platform ile tavana çelik halatlarla asılarak 
yerleştirildi. Giriş katında 5 ana koldan toplam 
70 metre uzunluğundaki dev balon bulutlar 
420 adet özel led aydınlatma ve özel dizayn ışık 
kontrol sistemi Farkındalık Stüdyosu tarafından 
Demirören İstiklal AVM için tasarlandı. 
40.000’den fazla irili ufaklı balonun kullanıldığı 
dev bulut ziyaretçilerden tam not aldı.

İzlemek için okutunuz
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FLO YURTDIŞINDAKİ İLK MAĞAZASINI IRAK’TA AÇTI

Türkiye’nin yanı sıra, yurtdışında da mağaza sayısını artırarak global 
marka olmak yolunda hızla ilerleyen FLO, ilk yurt dışı mağazasını Irak 
Dohuk Family Mall AVM’de açtı.

Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağaza zinciri 
FLO, yurt dışında mağaza açmaya Irak’tan 
başladı. FLO, ilk yurtdışı mağazasını Irak’taki 
Dohuk Family Mall AVM’de açtı. Yaklaşık 550 
metrekarelik mağazada yüzlerce farklı model 
alıcıların beğenisine sunuldu.

Yurtdışında ilk mağazasını açarak global pazara 
merhaba diyen FLO, önümüzdeki yıllarda hem 
mağaza sayısını arttırmayı hem de Türkiye’den 
sonra dünya genelinde de sektöründe lider 
konuma erişmeyi hedefliyor. Tüm yaş gruplarına 
ve geniş bir beğeni kitlesine hitap eden ürünler 
bulunduran FLO, ürün çeşitliliği ve uluslararası 
standartlardaki üretim kalitesi ile sadece 
Türkiye’de değil, yakın coğrafyada ve Avrupa’da 
da güçlü bir marka olarak kaliteyi uygun fiyatlara 
sunmayı ve müşteri memnuniyetini ön planda 
tutmayı hedefliyor.

Mağaza açılışları sürecek
Teknolojik altyapı ve tedarik zincirlerini yeniden 
düzenleyen FLO, lojistik altyapı ve doğru 
pazar hamleleriyle hedeflerine ulaşma, müşteri 
beklentileri ile çevreye duyarlı kaliteli  ürünlerin 
geliştirilmesini göz önünde bulunduruyor.
Mağazalarında binlerce modeli bir arada sunan 
FLO, orta ve uzun vadede farklı ülkelerde mağaza 
açmayı hedefliyor.

Ziylan Grup Hakkında
Türkiye’nin en büyük ayakkabı perakendecisi 
Ziylan Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş; 
iç pazarda perakende mağazalarında, 
toptan satışta ve ihracat pazarlarında yılda 
20 milyon çiftten fazla ayakkabı satışı 
gerçekleştirmektedir. 

Türkiye genelinde FLO, Polaris ve Sport in 
Street markalarıyla 350’ye yakın mağazasıyla 
hizmet veren Ziylan Grup, dünyanın 40 
ülkesine de ihracat yapmaktadır. 2023 yılında 
Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri 
olma hedefi doğrultusunda, 2013 yılı Kasım 
ayında Gözde Girişim Sermayesi Yatırım 
ortaklığı A.Ş. , BİM ve Mater Footwear BV 
ile güçlerini birleştirerek ortaklığa imza atan 
Ziylan Grup bugün; toplam 5 bine yakın 
kişiye istihdam sağlamakta, yılda 3 milyon 
500 bin çiftin üzerinde ayakkabı üretimi 
gerçekleştirmektedir.
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ÜNLÜ ASTROLOG FİLİZ ÖZKOL ANTARES AVM’DE
ZİYARETÇİLERİNE 2016’NIN BURÇLARINI YORUMLADI

27 Aralık Pazar günü Antares AVM ‘de 
düzenlenen ‘’Astroloji Günleri ‘’ etkinliğinde 
Ankaralılar Filiz Özkol’u soru yağmuruna 
tuttular. 2016’ya dair tüm burçlara değinen 
Filiz Özkol , Antares kart sahiplerinden kartını 
ilk getiren 3 kişiye de  birebir yıldız haritalarını 
çıkarttı. Organizasyonunu Farkındalık 
Stüdyosu’nun gerçekleştirdiği ve katılımın 
oldukça yoğun olduğu etkinlik 3 saati geçti.
Uçağını kaçırmayı riske eden Özkol, tüm 
ziyaretçilere  zaman ayırdı.En kısa sürede tekrar 
geleceğini de belirtti.
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AKASYA ACIBADEM’DE SÜPER STAR RÜZGARI ESTİ

Akasya Acıbadem 2015 yılını Süper Star Ajda 
Pekkan konseriyle uğurladı.

Avrupa’nın en iyi alışveriş merkezi seçilen Akasya 
Acıbadem’de gerçekleşen Ajda Pekkan konseri 
yoğun ilgi gördü. Son albümü “Yakarım Canını” 
ile zirveden inmeyen Pekkan, Özgür Mete’nin stil 
danışmanlığında Barrus marka mavi kostümü 
ile göz kamaştırdı. Konser öncesinde basın 
mensuplarıyla selfie çektiren Süper Star, Akasya 
Acıbadem misafirleri için sevilen şarkılarını 
seslendirdi. Ajda Pekkan, her zamanki gibi 
enerjisi ve samimi tavrıyla büyük hayranlık 
uyandırdı.

Akasya Acıbadem’de konser vermekten büyük 
mutluluk duyduğunun altını çizen Süper Star 
2016’dan beklentilerini ve dileklerini sevenleri 
ile tekrar ederek, “Yeni yılın hepimize aşk, sevgi, 
şans, para, başarı, sağlık ve barış getirmesini 
diliyorum” dedi.

Türk Patent Enstitüsü tarafından “Tüm 
Zamanların Değişmeyen Markası” ödülünü alan 
tek sanatçı Ajda Pekkan’ın yılbaşına özel konseri, 
26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Akasya 
Acıbadem misafirlerine özel gerçekleşti.
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DERİMOD, TÜRKİYE’DEKİ 
100.MAĞAZASI İLE AKASYA AVM’DE

Ayakkabı modasının Türkiye’deki öncüsü Derimod, doğduğu ülkede 
büyümeye devam ediyor. Stil sahibi koleksiyonlarını kadın ve erkek 
ayakkabı severler ile buluşturan marka, Türkiye’deki 100’üncü, dünya 
çapında 120’inci mağazasını Anadolu Yakası’nın en merkezi alışveriş 
merkezlerinden biri olan Akasya AVM’de açtı.

Derinin asaletini bugünün trendleri ile bir 
araya getiren Derimod, Akasya AVM’deki 
yeni mağazasının kapılarını ayakkabı 

tutkunlarına açtı. Dünya ayakkabı modasına ışık 
tutan koleksiyonlarını İstanbullular ile buluşturan 
Derimod, yeni mağazası ile Türkiye’de 100, 
globalde 120 mağazaya ulaştı.

Akasya AVM’nin -1’inci katında yer alan 
Derimod mağazasında, her tarza uygun ve 
şıklıkları ile göz dolduran ayakkabılardan, 

tasarımları ile fark yaratan deri ceketlere ve 
aksesuarlara kadar trendy koleksiyonlar, stil 
sahibi müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim; 
“Akasya AVM mağazamız, bizim için çok özel 
bir mağaza oldu. Anadolu yakasının en çok 
ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden biri 
olan bu Akasya AVM’de bir mağazamız olması 
için müşterilerimizden çok talep aldık. Elbette 
bu talepleri göz ardı etmedik ve mağazamızı 

açtık. Türkiye’nin dört bir yanında ürünlerimizi 
kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Her sezon yeni koleksiyonları ile moda 
tutkunlarının beğenisini toplayan Derimod, 
gelecek dönemde Türkiye’nin yanı sıra yurt 
dışında da büyümeyi sürdürerek ismini yabancı 
ülkelerde duyurmaya ve Derimod kalitesini 
yabancı kullanıcılarıyla buluşturmaya devam 
edecek.
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KADINLAR KULÜBÜ NÜMEROLOJİYLE SAYILARIN GÜCÜNÜ KEŞFETTİ
Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep’te faaliyet gösteren Kadınlar 
Kulübü, Gaziantepli hanımları son yıllların yükselen isim, tarih ve karakter analiz yöntemi 
‘nümeroloji’yle tanıştırdı. Etkinlik kapsamında, nümeroloji (sayı bilimi) hakkında detaylı bilgi 
edinen hanımlar, sayıların ve tarihlerin karakter yorumlamadaki gücünü keşfetti. Nümeroloji 
uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, hanımlar sorularını yöneltme ve nümeroloji 
yöntemiyle doğum tarihlerinin/isimlerinin analizini yaptırma fırsatı buldu. 12 Aralık Cumartesi 
günü 14.00 - 15.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinlikte, nümerolojiyle numaraların gizemli 
dilini öğrenen hanımlar, bu yöntemle doğum tarihi ve isim analizi yapma fırsatı da buldu. Evrenin 
sayısal bir düzene göre işlediğini savunan nümeroloji yöntemi sayesinde hanımlar, şanslı tarih 
ve sayılarını hesaplarken, yeni yılda kendilerini nelerin beklediğine yönelik yorumları Nümeroloji 
uzmanından dinledi. 

RENGARENK BALONCUKLAR DEĞİŞİK FİGÜRLER

Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep, Çocuk Kulübü’nün ‘Bubble 
Show’ gösterisine ev sahipliği yaptı. 12 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi 
gösteren minikler, ilk defa gördükleri dev boyutlardaki balonları patlatmak için birbirleriyle 
yarıştılar. Gösterilerine hızlı bir giriş yapan ‘Bubble Show’ ekibi; kendilerini de içine alacak 
büyüklükte balonlar yaparak çocukları şaşırtırken, miniler balonları patlatmak için birbirleriyle 
yarıştılar. Gösteri ekibinin yaptığı şekilleri büyük bir hayret ve merak içinde takip eden minikler, 
Show ekibinin kendilerini de balonların içerisine sokmalarıyla birlikte coşku dolu anlar yaşadılar. 

KADINLAR KULÜBÜ GERİ DÖNÜŞÜMLE DEKORATİF OBJELER YARATTI
Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep’te faaliyet gösteren Kadınlar 
Kulübü, 13 Aralık Pazar günü düzenlediği Geri Dönüşüm Atölyesi etkinliğiyle Gaziantepli 
hanımların kullanılmış ürünleri verimli bir şekilde değerlendirmesini sağlarken, doğaya karşı 
sorumluluğun da altını çizdi. Hanımlara değişik hobiler kazandırarak keyifli vakit geçirmelerine 
olanak sağlayan Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, hem doğayı korumak, hem de hanımların el 
becerilerini kullanarak keyifli vakit geçirmesini sağlamak adına Geri Dönüşüm Atölyesi düzenledi. 
13 Aralık Pazar günü 14.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleşen atölyede, Gaziantepli hanımlar 
evde kullandıkları cam şişe, kavanoz, kutu gibi kullanılmış ürünlere cam/ahşap boyama, kolaj gibi 
tekniklerle yeniden form vermeyi öğrenerek dekoratif objeler yarattılar. Atölyede yaratıcılıklarını 
ve el becerilerini kullanma fırsatı bulan hanımlar, kullanılmış malzemeleri geri dönüşümle 
değerlendirerek israfın önüne geçmiş ve doğanın korunmasına katkıda bulunmuş oldular.

HERKES HEDİYE SAHİBİ HERKES MUTLU!

Türkiye’nin en anında kazandıran, Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum 
Gaziantep’te gökten hediye yağdı. Ziyaretçileri için yıl sonuna kadar sürecek uzun dönemli bir 
kampanya serisi tasarlayan Forum Gaziantep, her ayın üçüncü haftası gerçekleştirdiği Hediye 
Kabini kampanyasını 14-18 Aralık tarihleri arasında düzenledi. Tüm hafta boyunca 10:00 – 
22:00 saatleri arası geçerli olan kampanyada, Forum Gaziantep’te tek seferde 75 TL ve üzeri 
harcama yapanlar, Hediye Kabini’ne girerek onbinlerce hediye arasından gönlünden geçen 
hediyeyi yakalamaya çalıştı. Hediye Kabini’ne girenler Forum Gaziantep’ten tabletten sinema 
biletine, TV’den buzdolabına, ünlü markaların 100TL’lik hediye çeklerinden bulaşık makinesine, 
parfümden çamaşır makinesine, kıyafetten küçük ev aletlerine birbirinden değerli hediyelerin 
anında sahibi olurken, diğer yandan eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşadı.

MUTLU EDEN SÜRPRİZLER
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YILBAŞI KÖYÜ
ZORLU CENTER’DA

Avrupa'nın bir çok şehrinde yer alan ve yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez 
bir parçası olarak kabul edilen yılbaşı köyü, bu sene de Zorlu’nun yılbaşı 
festivali kapsamında ikinci kez hayat buldu. 11-31 Aralık tarihleri arasında 
birbirinden renkli ve özel markaların kulübeleri ve sürpriz etkinlikleri sizin 
ve sevdiklerinizin yüzünü güldürmek için Zorlu Yılbaşı Köyü’nde oldu.
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11 Aralık - 31 tarihleri arasında Zorlu 
Yılbaşı Festivali’nde birbirinden 
renkli etkinlikler, sürprizler, canlı 
müzik performansları ve ikramlar ile 
ziyaretçilerini karşıladı. Power FM, meydan 
katında yaptığı müzik yayını ile de yılbaşı 
köyüne canlılık, enerji ve hareket kattı. All 
Happy Days, Linens, Mariposa, Eataly, Bath 
& Body Works, D&R, Paşabahçe, Atelier 
Rebul gibi birbirinden değerli markalar, 
özenle süslenmiş 40 kulübe içerisinde, en 
özel ürünlerini 20 gün boyunca 12.00 - 
21.00 saatleri arasında Zorlu misafirlerinin 
beğenisine sundu.

Yılbaşı köyüne katılan diğer markalar 
ise King Naked, Malou International, 
Hamm, Begart, Sheman, Kian Hedayat, 
Atölye 11, Alaim-i Sema, Petra, Vestel, 
Tabcom, Gü&Ze, Agumigu, Lucky Culture, 
One Seramic, Mesele, Power FM, Home 
Candle, The Pawtique, Tarchy, Pap, Zorlu 
World, Byzeyn, Papabubble, Jabiroo, Naan, 
Wafflestop, Hanımeliyle, Büffeci, Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi, Ny Fries, 
Muhtelif.
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İSTANBUL SHOPPING FEST TALİHLİLERİ EV VE 
MERCEDES-BENZ VİTO’YU TESLİM ALDI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve İstanbul 
Shopping Fest İcra Kurulu Başkanı İbrahim 
Çağlar, festivalin kentin marka değerini 
artırdığını söyledi.

Bu yıl İSF’de 'Bir İstanbul Deneyimi' mottosuyla 
uluslararası tanıtıma ağırlık verdiklerini 
belirten Çağlar, İstanbul’un sadece bir turizm 
destinasyonu değil, önemli bir alışveriş şehir 
olduğunu dile getirdi.

Başkan Çağlar, “Komşularının genel siyasi ve 
ekonomik durumuna bakıldığında Türkiye’nin 
ziyaretçi sayısında yükselişe geçmesi memnun 
edici. Küresel çalkantılı politik dönemlerde 
İstanbul Shopping Fest gibi uluslararası düzeyde 
gerçekleştirilen festivallerin önemi daha da 
artıyor” dedi.

İSF’NİN YURTDIŞINDA DUYULMA ORANI %6 
YÜKSELDİ

İSF etkinliklerine yönelik olarak yerli, yabancı 
müşteri algısı ile İSF öncesi ve sonrası Genel 
İstanbul tüketici algısı üzerinde bir araştırma 
yapıldı. Araştırmaya göre İstanbul Shopping Fest’i 
'İstanbul’a gelmeden önce duyma' oranı 2014 
yılında %9.4 iken, bu yıl %6’lık bir artış oranı ile 
15.4’e yükseldi. Aynı katılımcılara 'İstanbul’a asıl 
gelme sebepleri' sorulduğunda İstanbul Shopping 

Fest'i belirtenler 2014 yılında %51.1 iken, bu yıl 
%57.4 oldu. Görüşülen yabancı ziyaretçilerin 
%98.7’sinin İSF tarihlerinde alışveriş yaptığı 
ve alışveriş yapan ziyaretçilerin de %99’unun 
indirimlerden faydalandığı görüldü. Memnuniyet 
oranı ise 2014 yılına göre %5.5 artarak %82.6 
olarak gerçekleşti.

TAX FREE HARCAMALARI, ALGI 
ARAŞTIRMASINI DOĞRULUYOR

Turistler için tax free (vergiden muaf alışveriş) 
hizmeti sunan Global Blue Türkiye verilerine 
göre 2015'in ilk 6 ayında tax free alışveriş, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %42 büyüdü. Bu 
büyümenin %48’i İstanbul Shopping Fest dönemi 
olan Haziran ayında gerçekleşti.

H. İnanç Kabadayı: “Shopping Fest gibi 
organizasyonlarda yer almak bizler için büyük 
önem taşıyor.” dedi.

İstanbul Shopping Fest sponsorluğu kapsamında 
bir talihliye 1+1 daire hediye eden EgeYapı 
Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, 
şöyle devam etti: "Tarihi ve kültürel alt yapısı, 
ekonomisi ile dünyanın sayılı metropollerinden 
ve aynı zamanda en önemli turizm 
destinasyonlarından İstanbul’un uluslararası bir 
marka olmasında büyük katkısı olan Shopping 

Fest etkinliğinin sponsorluğunu gerçekleştirmiş 
olmanın gururunu yaşadığımızı bir kez daha 
söylemek isteriz. EgeYapı olarak gayrimenkul 
sektöründe projelerimizi, bulunduğu bölgeye 
ve şehre değer katma ve insanların hayatını 
maksimum seviyede kolaylaştırma hedefleri 
ile hayata geçiriyoruz. Şirketimizin vizyon ve 
misyonu doğrultusunda, Shopping Fest gibi her 
yıl büyük başarılar elde eden bir organizasyonda 
yer almak bizler için büyük önem taşıyor. 
Etkinlik kapsamında büyük ödülü kazanan 
talihlimizi de gönülden tebrik ederek kendisine 
yeni evinde, sevdikleriyle birlikte mutlu bir 
yaşam diliyoruz."dedi.

Tufan Akdeniz: Talihlimize ve ailesine 
Mercedes-Benz Vito ile güvenli ve keyifli sürüşler 
diledi.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama 
ve Satış Türkiye Müdürü Tufan Akdeniz ise, 
“Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Shopping 
Fest’in sponsoru olmaktan dolayı gururlu ve 
sevinçliyiz. Festival süresince sergilediğimiz, 
güvenlik ve konfor anlamında pazarda öncü olan 
Vito Tourer aracımız yoğun ilgi çekerek özellikle 
geniş ailelerin gözdesi oldu. Bu ilgi için sizlere 
tekrar teşekkür eder, çekilişi kazanan talihlimize 
de ailesiyle birlikte güvenli, konforlu ve eğlenceli 
sürüşler dileriz" sözleriyle görüşlerini dile getirdi.
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FİLİZ ÖZKOL İLE 2016 BURÇ YORUMLARI PARK VERA’DAYDI

Rahat alışverişin Ankara’daki yeni adresi Park 
Vera Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini birbirinden 
keyifli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Ünlü Astrolog ve yazar Filiz Özkol 13 Aralık 
Pazar saat 15.00’de Park Vera ziyaretçileri ile 
buluştu. Filiz Özkol, 2016 yılında hangi burcu 
ne bekliyor, hangi burçlar aşkta hangi burçlar 
parada kazanacak, yıl boyunca burçların dikkat 
etmesi gerekenlerin neler olduğundan bahsetti. 
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun 
gerçekleştirdiği etkinlikte katılım oldukça yoğun 
oldu. Filiz Özkol, Park Vera ziyaretçilerinin 
2016 burçlarıyla ilgili merak ettiklerini 
cevaplandırdıktan sonra hayranlarıyla beraber 
fotoğraf çektirdi. Söyleşi sonrası hayranlarının 
yalnız bırakmadığı Özkol, özel soruları da 
yanıtladı. 

İstanbul yolundaki tek sezon alışveriş merkezi 
olma özelliğiyle ilgi gören Park Vera Alışveriş 
Merkezi H&M, Sportive, Koton, Teknosa, 
Jack&Jones,  Vero Moda, Defacto, Flo, LCW gibi 
perakende sektörünün önde gelen markaları 
ve eğlenceli etkinlikleriyle Ankaralılara 
birbirinden renkli, keyifli saatler sunmaya 
devam edecek. Park Vera Alışveriş Merkezi’ndeki 
tüm kampanya, moda ve etkinlikleri facebook.
com/parkvera, twitter.com/avmparkvera ve 
instagram.com/avmparkvera adreslerinden takip 
edebilirsiniz.
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TÜRKİYE’DE 3601 “İNDİRİMLİ MARKET” BULUNUYOR

Sektörlere yönelik detaylı raporlar sunan Maptriks’in verilerine göre 
Türkiye genelinde 3 bin 601 adet indirimli market bulunuyor. İstanbul 
iller bazında 578 adet ile birinci olsa da en fazla indirimli marketin olduğu 
ilçe 50 adet ile Bursa’nın Osmangazi ilçesi oldu.

Coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak yazılım 
ve modeller geliştiren, Türkiye’nin en büyük 
veri tabanı kaynağına sahip şirketi Maptriks, 
Türkiye’deki indirim marketleri (discount 
market) ile ilgili rakamlarını açıkladı.

Maptriks’in verilerine göre Türkiye’de 3 
bin 601 adet indirimli market bulunuyor. 
Türkiye genelinde genellikle kiraların 
yüksek olduğu ana caddelerden veya mağaza 
kiralarının göreceli olarak yüksek olduğu 
lokasyonlardan uzak açılan ve ürünlerin 
indirimli şekilde satıldığı perakende 
zincirleri olan indirimli marketlerin en 
fazla bulunduğu il ise 578 adet ile İstanbul. 
İstanbul’u sırası ile 247 indirim market ile 
İzmir ve onu 205 market ile Ankara takip 
ediyor. Türkiye’de indirimli market sayısı 
en az olan il 1 adet ile Gümüşhane olurken 
Niğde’de 2, Kilis, Batman ve Ardahan’da ise 
3’er indirimli market bulunuyor.

Türkiye'de özellikle son yıllarda hızla 
yaygınlaşan indirimli marketlerin en fazla 
bulunduğu İstanbul’un ilçesi 45 adet ile 
Maltepe oldu. Aynı verilere göre en fazla 
indirimli markete sahip olan İstanbul ilçeleri 
içerisinde Maltepe’yi sırası ile 44 adet ile 
Esenyurt, 35 adet ile Sancaktepe ve 30 adet 
ile Küçükçekmece takip etti. İndirimli 
market sayısında 8 adet ile Şişli, 7’şer adet ile 
Bakırköy ve Beyoğlu, 3 adet ile Çatalca ve 2 
adet ile Şile listenin en altında yer aldı. 

İzmir’de en fazla indirimli markete sahip 
ilçe 44 adet ile Buca olurken bu ilçeyi 25’er 
adet ile Bornova ve Konak takip etti. 42 adet 
ile Ankara’nın en fazla indirimli marketine 
sahip ilçesi Keçiören’in ardından 34 adet 
ile Çankaya ve 26 adet ile Mamak geliyor. 
Türkiye genelinde ise en fazla indirimli 
markete sahip ilçe 50 adet ile Bursa’nın 
Osmangazi ilçesi oldu. İstanbul’un Maltepe 
ilçesi ikinci olurken Antalya’nın Kepez ilçesi 
44 adet ile üçüncü oldu.

İL MARKET SAYISI ORAN

İstanbul 578 16%
İzmir 247 7%

Ankara 205 6%
Bursa 170 5%

Antalya 150 4%
Kocaeli 148 4%
Samsun 97 3%
Balıkesir 93 3%

Zonguldak 80 2%
Gaziantep 74 2%

İL İLÇE MARKET SAYISI

İstanbul Maltepe 45
İstanbul Esenyurt 44
İstanbul Sancaktepe 35
İstanbul Küçükçekmece 30
İstanbul Pendik 29
İstanbul Bağcılar 27
İstanbul Kartal 24
İstanbul Gaziosmanpaşa 21
İstanbul Avcılar 18
İstanbul Üsküdar 18
İzmir Buca 44
İzmir Bornova 25
İzmir Konak 25
İzmir Karabağlar 17
İzmir Torbalı 14
İzmir Bayraklı 12
İzmir Menderes 12
İzmir Bergama 11
İzmir Karşıyaka 11
İzmir Menemen 9

Ankara Keçiören 42
Ankara Çankaya 34
Ankara Mamak 26
Ankara Etimesgut 21
Ankara Yenimahalle 21
Ankara Sincan 19
Ankara Altındağ 8
Ankara Polatlı 8
Ankara Pursaklar 8
Ankara Gölbaşı 4

TÜRKİYE’DE EN FAZLA İNDİRİM MARKETİ BULUNAN İLK 10 İL

İLK 3 İLİN İLÇELERE GÖRE DURUMU
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MAPTRIKS 4.ÇEYREK AVM RAPORUNU AÇIKLADI

Sektörlere yönelik detaylı raporlar sunan Maptriks’in AVM Raporu’nda; 
Türkiye’de 4 ilin 2016 yılında ilk kez AVM’ye kavuşacağı ve İstanbul’a 
2016 yılında 40 yeni AVM’nin geleceği belirtilirken ülke nüfusu içerisinde 
her dört kişiden birinin 0-14 yaş grubunda olduğu kaydedildi.

Coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak 
yazılım ve modeller geliştiren, Türkiye’nin 
en büyük veri tabanı kaynağına sahip 

şirketi Maptriks, Türkiye’deki AVM dağılımını 
ortaya koyduğu 4. Çeyrek AVM Raporu’nu 
açıkladı.
 
Maptriks’in verilerine göre Türkiye’de 2014 
yılında 337 olan AVM sayısı 2015’te 361’e, 
brüt kiralanabilir alan (GLA) ise 9.723.548 
metrekareden 10.246.244 metrekareye yükseldi. 
Raporda 1000 kişiye düşen ortalama GLA 
miktarında ise Türkiye’nin Avrupa’daki önde 
gelen ülkelerin gerisinde kaldığı da görüldü. 
İngiltere’de 1000 kişiye düşen ortalama GLA 
258 metrekare, Fransa’daki 252 metrekare ve 
Almanya’da 153 metrekare iken bu miktar 
Türkiye’de 131 metrekarede kaldı.
 
2015-2016 yılları arasında Türkiye’de açılması 
düşünülen AVM sayısının 106 olduğu 
kaydedilirken bu AVM’lerin %37’sinin 
İstanbul’da olacağı belirtildi. 2016 yılının sonuna 
kadar İstanbul’da 40 yeni alış veriş merkezinin 
açılmasının planlandığına dikkat çeken raporda, 
İstanbul’u 11 AVM ile İzmir, 10 AVM ile Ankara, 
8 AVM ile Antalya, 6 AVM ile Bursa takip ediyor.
 
4 il, ilk kez AVM’ye kavuşacak

2015-2016 yılları arasında ilk defa alışveriş 
merkezi açılacak illerin Burdur, Çorum, Van ve 
Yozgat olduğunun da belirtildiği Maptriks’in 
AVM Raporu’nda İstanbul için ise “İstanbul 
için alışveriş merkezleri iş merkezlerinin 
çevresinde yoğunlaşmaktadır. Yeni açılmakta 
olan alışveriş merkezleri konut projeleri ile 

birlikte planlanmaktadır. Yoğun konut bölgeleri, 
yeni alışveriş merkezleri için yatırım projeleri 
oluşturmaktadır.” denildi. İstanbul’daki mevcut 
AVM’lerin GLA büyüklüklerine göre de 
sıralandığı raporda Forum İstanbul en fazla 
kiralanabilir alana sahip AVM olurken onu Mall 
of İstanbul, Marmara Forum, Vialand ve Cevahir 
takip etti. Yine rapora göre İstanbul’da toplam 
93 AVM bulunuyor. Şişli ilçesi 9 AVM ile ilk 
sırayı alırken ikinci sırada 8 AVM ile Bakırköy 
bulunuyor.
 
Türkiye’de her dört kişiden biri 0-14 yaş 
grubu içerisinde

Türkiye’deki AVM verileri dışında demografik, 
sosyo ekonomik ve harcama verilerinin de 
yer aldığı raporda dikkat çekici birçok sonuç 
bulunuyor. Türkiye’nin 81 ilinde cadde ve 
sokaklara kadar nokta bazında tüm coğrafyayı 
inceleyip sektörlere yönelik detaylı raporlar 
sunan Maptriks’in AVM Raporu’na göre Türkiye 
genelinde toplam 29 ilin nüfus büyüklüğü 750 
binin üzerinde. İstanbul ise Türkiye nüfusunun 
%18’lik diliminde bulunuyor. Yaş gruplarının 
Türkiye ortalamalarına göre ise 0-14 yaş 
grubunun Türkiye ortalaması %25 iken 65 ve 
üzeri yaş grubunun Türkiye ortalaması %8 oldu.
 
“Konumu ‘akıllıca’ belirlenmemiş bir AVM’nin 
başarısı hayal olur”

Yayınladıkları raporla ilgili değerlendirmede 
bulunan Maptriks Kurucu CEO’su Fatih 
Kuralkan, yeni AVM projelerinin hayata 
geçirilmeden önce konum analizlerinin çok 
dikkatli yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Doğru lokasyon seçilmedikten sonra 
milyonlarca dolar yatırım ile inşa edilmiş 
bir AVM’nin ciddi riskler ile karşı karşıya 
kalabileceği uyarısında da bulunan Kuralkan, 
“AVM inşa edilecek konumun çevresinin, 
nüfusun yapısının, rakip AVM’lerin ve daha 
birçok kriterin bilimsel analizi yapılmalıdır. 
Konum civarındaki kitlenin zevkleri, 
harcama alışkanlıkları, maddi durumu çok 
iyi bilinmelidir. Örneğin raporumuzda 
İstanbul’un Şişli ilçesindeki AVM yoğunluğunu 
gözler önüne serdik. Aynı şekilde yeni AVM 
projelerinin konut projeleri ile birlikte 
planlandığına da dikkat çektik.” şeklinde 
konuştu.
 
Bunun için yapılması gerekenin tüm gelişmiş 
ülkelerde yaygın olarak kullanılan Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ve yazılımlarına dayalı modern 
çözümlerin, Türk girişimciler tarafından 
da dikkate alınması ve buna göre yatırım 
süreçlerinin belirlenmesi olduğunu belirten 
Kuralkan, “Her gün daha da akıllanan 
dünyamızda, konumu ‘akıllıca’ belirlenmemiş 
bir AVM’nin başarılı bir performans 
sergilemesini beklemek hayal olur.” uyarısında 
bulundu.
 
Kuralkan, “Batılı büyük şirketlerin yatırım 
yapacakları alanları belirlerken kullandıkları 
Coğrafi Bilgi Sistemlerini kendi teknolojilerimiz 
ile Türk şirketlerin hizmetine sunuyoruz. 
Bu sistem ile düzenli olarak yayınladığımız 
AVM verileri dışında perakende, hızlı tüketim 
ürünleri, enerji, finans, gayrimenkul, medya ve 
daha birçok sektör için en ücra alanlara kadar 
hedef odaklı veriler sunuyoruz.” dedi.



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

3.
sa

yı
 /

 O
ca

k 
20

16

56

METRO TOPTANCI MERKET’E
GAMECHANGERS TÜRKİYE’DEN ÖDÜL

Metro Toptancı Market, Metro Sosyal Girişimci Ödülleri ile Pazarlama 
Zirvesi kapsamında düzenlenen Gamechangers Türkiye yarışmasında Vizyon 
kategorisinde ödül aldı

Metro Toptancı Market’in, sosyal girişimcilere 
destek olmak ve onların başarılarını Türkiye’ye 
duyurmak amacıyla Capital ve Ekonomist 
dergileri işbirliği ile hayata geçirdiği Metro Sosyal 
Girişimci Ödülleri Projesi,  Gamechangers’da 
Vizyon kategorisinde ödül aldı. 

Sektörün önde gelen etkinliklerinden biri 
olan Pazarlama Zirvesi kapsamında 9 Aralık 
Çarşamba günü düzenlenen ve yenilikçi 
şirketlerinin katıldığı Gamechangers’da 
Metro’nun ödülünü Metro Türkiye Pazarlama 
Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Aylin 

Mutlu, Marka antropoloğu Anouk Pappers’ın 
elinden aldı. Ödül töreninde konuşan Aylin 
Mutlu, yarışmanın toplumsal sorunlara yaratıcı 
ve yenilikçi çözümler bulunması için itici bir güç 
olduğunu ifade etti. Mutlu “Kazananlara verilen 
maddi desteğin yanı sıra proje ile girişimciliğin 
ve bu alanda çalışma yapan kişilerin seslerinin 
duyurulmasına da olanak sağlanıyor” dedi. 
 
Sosyal Girişimci Ödülleri yaşadığı toplum ve 
dünya için ekonomik, sosyal veya çevresel açıdan 
fark yaratan, kamuoyuna örnek olan projelere 
imza atmış sosyal girişimcileri seçerek, onları 

bu yolda yüreklendirmeyi ve yeni girişimcileri 
teşvik etmeyi amaçlıyor.  Proje kapsamında; 
Esnaf, Yerel Üreticiler, Oteller, Restoran-Cafe 
ve İşletme Mutfakları, Serbest Meslek Ofisleri 
kategorilerinde yarışan girişimciler arasından 
önce her kategorinin birincisi, ardından da Yılın 
Sosyal Girişimcisi seçiliyor.

Değerlendirme iş ve medya dünyasından 
önemli isimlerin yanı sıra Türkiye’nin önde 
gelen girişimcileri, iş insanları, şefleri ve 
gazetecilerinden oluşan bir jüri tarafından 
yapılıyor. 
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KARADENİZ’İN KALBİ LOVELET OUTLET’TE ATIYOR

Karadeniz’in en büyük outlet merkezi olan Seçkin 
Marka Karması, Kafeleri ve Etkinlikleri ile en çok 
tercih edilen Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi sıra 
dışı mimarisiyle de göz dolduruyor. Mini kent 
görünümüyle, Alışveriş Merkezi caddelerinde 
gezerek alışveriş yapabileceğiniz Lovelet Outlet 
doğrudan fabrika satış mağazalarının vitrinleri 
ile sizi karşılar ve avantajlarla dolu keyifli bir 
alışveriş sunar.

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezinde her alanda 
etkinlikleri süreklilik içerisinde devam ediyor. 
Ziyaretçilere sunulan fırsatlar aracılığıyla daha 
sık Alışveriş Merkezi’ne uğramaları sağlanıyor ve 
bu sayede hem etkinliğin hem de kampanyaların 
verimliliğini yaşıyor.

        

Yeni yılda nerede olmak İstersiniz?

Lovelet Alışveriş Merkezi Hayallerini süsleyen 
ülkeye yeni yılda şanslı ziyaretçisini gönderiyor. 
Benzersiz bir yeni yıl geçirmek isteyen 
ziyaretçilerine hafta sonları yaptıkları belirli 
alışverişlerde faturalarını danışmada ibraz 
ettirerek Greenbox da hayallerindeki ülkede 
fotoğraf çektiriyor. Çekilen fotoğraflar Lovelet 
Facebook sitesinde yayınlanıp 31 Aralık 2015 
tarihine kadar en çok beğeni alan şanslı bir kişi 
yeni yılda hayallerindeki ülkede unutulmayacak 
bir tatil geçirmiş olacak.

Çocuk Meslek Atölyeleri Lovelet Outlet 
Alışveriş Merkezi’nde

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi’nde çocuklar 
için özel olarak düşünülerek tasarlanan çocuk 
kulübü her hafta sonu farklı bir serüvene eşlik 
ediyor. Birbirinden farklı meslek gruplarının 
tanıtıldığı doktorluktan itfaiyeciliğe, aşçılıktan, 
bilim adamına, çiçekçilikten, polise ve ilkyardıma 
kadar her biri kendi alanında uzman olan 
eğitimcilerin yer aldığı meslek atölyelerine 
büyük ilgi gösteren aileler ve çocuklar meslek 
atölyelerini kaçırmamaya özen gösteriyor.

Türkiye’de birçok alışveriş merkezine proje üreten, kiralama ve yönetimi Inside danışmanlık 
tarafından gerçekleştirilen Lovelet Outlet Alışveriş merkezi, alışveriş sektöründe hızla değişen 
ve gelişen Samsun’un modern yüzü olmakla birlikte satış ve pazarlamanın yanında müşteri 
memnuniyetinin de sınırlarını zorluyor. Samsunda geleneksel ve kültürel tercihlerin ötesinde 
topluma daha keyifli ve hesaplı alışverişin kapılarını açan Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi, Aralık 
ayı boyunca yılbaşına özel düzenlenen etkinlikleri ve indirimleriyle de tüm hızıyla devam ediyor. 
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2015’İN YILDIZ MARKALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve BAREM işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına 
göre, tüketicinin AVM’lerde en beğendiği ve tercih ettiği perakende markaları Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde düzenlenen özel bir törenle sahiplerini buldu.

AYD - BAREM işbirliğiyle bu yıl 7’ncisi 
gerçekleştirilen “1 Numaralı Markalar - 
2015”ödül töreni CEFIC ve Zorlu Center'in özel 
sponsorluğu ile Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül gecesinde 
Türkiye’nin önemli perakende markaları toplam 
15 farklı kategoride ödüllendirilirken; bu yıl ilk 
kez verilen “Anchor Mağaza” ödülü ve geçen sene 
ilki verilen “En Beğenilen Marka Yüzü” ödülleri 
de sahiplerini buldu.

Gecenin sunuculuğunu Radyo Programcısı 
ve Showman Geveze üstlenirken, ünlü keman 
sanatçısı Canan Anderson ise keyifli bir 
performansla geceye renk kattı. Dj eşliğinde 
kokteyl alanında konuklara özel sergilenen 
ve Vakko Esmod tarafından hazırlanan özel 
tasarımlar da beğeniyle karşılandı. Alışveriş 
Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından 
düzenlenen bu özel gece, markaların yönetim 
kurulu üyelerini, üst düzey marka yöneticilerini, 
marka yüzlerini, alışveriş merkezleri 
yatırımcılarını, yöneticilerini ve sektörün diğer iş 
ortaklarını bir araya getirdi.

Ödül gecesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD) Başkanı Hulusi Belgü, konuşmasında 
“1 Numaralı Markalar - 2015”ödüllerinin 
öneminin altını çizerken ödül törenine 
desteklerinden dolayı da sponsorlar CEFIC ve 
Zorlu Alışveriş Merkezi’ne teşekkürlerini iletti. 
Belgü konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir ödül 
töreninde daha beraberiz amacımız bu ödül 
törenini daha büyüterek daha köpürterek daha 
manalı biçimde sürdürmek. Bu yıl 7’nci kez “1 
Numaralı Markalar - 2015”ödüllerini dağıtıyoruz. 
Elbette bu ödülleri zaman zaman rakipler alıyor 
ama bizim işimizde çok değişik bir his, duygu var. 
En azından alışveriş merkezlerinde ve bugüne 
kadar işbirliği yaptığımız perakendeciler de bunu 
çok net olarak görüyoruz. Biz birbirimize rakip 

değiliz, biz beraberce büyüyor ve birbirimizi 
geliştiriyoruz. Birimizin daha iyi yaptığı bir şeyi 
gördüğümüzde onu daha ileriye taşımak adına 
neler yapabileceğimizi aramızda konuşuyoruz, 
konuşabiliyoruz. AYD bunun en güzel 
örneklerinden bir tanesi. 8 yıl önce kurulan AYD 
ilk günden bugüne bu sektörü nasıl geliştiririz, 
hangi noktaya getirebiliriz gibi daha birçok fikir 
birliği ile hareket eden ve daha iyiyi hedefleyen 
bir dernek. Biliyorsunuz yaklaşık 3 yıl önce de 5 
derneğin bir araya gelmesi ile TAMPF’ı kurduk. 
Hem perakende hem alışveriş merkezlerini bir 
çatı altında toplayan başarılı bir federasyon 
olarak hizmet veriyor. Kurulduğundan bugüne 
dek de sektörümüzü büyütmek üzerine önemli 
çalışmalara imza atıyorlar. Biliyorsunuz bir 
Perakende yasasından bahsediliyor ve bununla 
ilgili de yönetmelik çalışmaları var. Bu süreçte 
uyum içeresinde tek bir metine ulaşabilmenin 
mutluluğunu yaşadık. Bu gerçekten ticaret 
hayatında, hatta dünya ticaret hayatında bile çok 
fazla görülmeyen bir şey. Bu da perakendecilerle 
alışveriş merkezlerinin nasıl iç içe ve verimli 
bir şekilde çalışmalar yaptığının en önemli 
göstergelerinden biridir diyebiliriz.”

Gecenin sponsorlarından Zorlu Center adına söz 
alan Zorlu Center AVM Yönetimi & Rezidans 
Satışından Sorumlu Genel Müdür Didem 
Aydın gece ile ilgili şunları söyledi: “Her alanda 
olduğu gibi perakende alanında da tüketicilerin 
beğenisini kazanmak hiç kolay bir iş değil.
Bunu sektörün temsilcileri olarak bizler çok iyi 
biliyoruz. Sadece markanın gücüne güvenmek 
tüketicilere ulaşmak ve onların “bir numarası” 
olmak için yeterli değil. Marka sadakati yaratmak 
müşterilerin kalplerine dokunmaktan, onların 
isteklerini ve taleplerini doğru anlamaktan 
geçiyor. Zorlu Alışveriş Merkezi olarak 
çok başarılı bir yılı geride bırakıyoruz.Bu 
sene birçok başarılı projeye ve kampanyaya 
imza attık. Bundan sonraki senelerde de 

başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 
Bu başarıda rol oynayan Zorlu ekibi kadar 
bünyemizdeki markalara ve iş ortaklarımıza 
da teşekkür etmek istiyorum. Markalarımız 
bize inanarak bu yola bizimle beraber çıktılar. 
Serüvenimizin başından beri birçok başarıya 
beraber imza attık; birçok ilki yine beraber 
gerçekleştirdik ve bundan sonraki yıllarda da 
birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğimize 
inanıyoruz. Yeni yıla sayılı günler kala 
ziyaretçilerimize en mutlu anlarını geçirdikleri 
ve gülümseyerek ayrıldıkları bir yer olmak 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak. 
2015’in en iyilerinin tüketicilerin görüşleriyle 
seçildiği bu akşam yine birçok başarılı 
markamızı hep birlikte göreceğiz. 7 yıldır 
istikrarlı bir şekilde düzenledikleri “1 Numaralı 
Markalar-2015” ödül gecesi için huzurlarınızda 
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’ne 
veBAREM’e de ayrıcateşekkür etmek istiyorum.”

CEFIC Başkanı Anthony Khoi ise konuşmasına 
5 yıldır “1 Numaralı Markalar-2015” ödül 
törenini sponsor olarak destekliyor olmanın 
gururunu yaşadıklarını bundan sonraki ödül 
törenlerinde de işbirliklerini sürdürmeyi 
umduklarını ve bundan da mutluluk 
duyacaklarını belirterek başladı. 1 Numaralı 
Markalar 2015” araştırma sonuçlarının 
tüketici davranış ve tercihlerini anlamak 
için büyük önem teşkil ettiğinin altını çizen 
Khoi konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz de 
Cefic olarak Tüketici araştırmalarından, 
alışveriş merkezlerimizdeki faaliyetlerimize 
yönelik iş planlarımızı yaparken büyük ölçüde 
faydalanmaktayız. Başarının tüketiciye yakın 
olmaktan, tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini 
anlayıp bu ihtiyaç ve beklentilere uygun 
çözümler üretebilmekten geçtiğine inanıyoruz, 
bu yönde de her yıl gerek online gerekse de bire 
bir görüşmeler ve araştırmalarla tüketicimize 
ulaşmaya özen gösteriyoruz.”
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ÖDÜL KATEGORİ 
VE 

ÖDÜL SAHİPLERİ

Kadın Giyim 
Koton

Erkek Giyim
D'S Damat

Günlük Spor Giyim
LCW

Çocuk Giyim 
Panço

Bebek-Oyuncak 
Toyzzshop

Spor Malzemeleri 
Adidas

Ayakkabı Çanta
FLO

Kişisel Bakım – Kozmetik
Gratis

Mobilya Dekorasyon
Koçtaş

Teknoloji Perakende 
Teknosa

Teknoloji Üretici 
Arçelik

Aksesuar 
Atasay

Self Servis Restoran 
Burger King

Restoran
Baydöner

Kafe
Kahve Dünyası

En Beğenilen Marka Yüzü
 MAVİ - Serenay Sarıkaya

AYD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nuri Şapkacı

Koçtaş Genel Müdürü 
Alp Önder Özpamukçu

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü

D’s Damat Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu 
Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan CEFİC Türkiye Başkanı Anthony Khoi



“SHINING STAR” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Eğlence ve rekreasyon alanlarına yönelik farkındalık yaratmak ve sektörün daha nitelikli 
hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards Eğlence Ödülleri 
Gala Gecesi düzenlendi. Geceye tiyatro ve sinema oyuncusu Cengiz Küçükayvaz esprileri ile 
damga vurdu. Her yıl sektör profesyonelleri ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gören yarışmaya 
bu yıl 13 kategoride 93 aday başvurdu. 4 Aralık 2015 Cuma günü Wow Airport Otel’de “TM Event 
Management”ın etkinlik sponsorluğunda düzenlenen ATRAX Gala Gecesi’nde dereceye girenler 
ödüllerini alırken; canlı müzik ve sürpriz gösterilerle katılımcılar eğlenceli saatler yaşadı.

Organizatör Tureks Uluslararası Fuarcılık 
Genel Müdürü Nergis Aslan; sektörün ülke 
ekonomisindeki payını yükseltmek için öncelikle 
sektörü öne çıkarmak gerektiğinin altını çizerek: 
“Eğlence sektöründeki potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirmek üzere çıktığımız yolun 4.yılında 
ATRAX Fuarı’nda bir kez daha birlikteyiz. 
Daha yolun çok başındayız ve hep beraber 
uzun yol alacağımıza inanıyoruz. Bu yolda 
bizimle yürüdüğünüz için hepinize çok teşekkür 

ediyorum. ATRAX olarak sektörü uluslararası 
düzeyde kucaklıyor, sektörün gelişimini 
yakından takip ediyor ve paydaşlarımıza 
yeni fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. 
Önümüzdeki süreçte de her yıl gelişme ve 
yeniliklerle karşınıza çıkmayı hedefliyoruz. 
Bu yıl üçüncüsünü organize ettiğimiz eğlence 
sektörünün parlayan yıldızlarını ön plana 
çıkaran, başarıları ödüllendiren SHINING 
STAR ÖDÜLLERİ sahiplerini buldu. 

Öncelikle gururla belirtmek istiyorum ki, bu yıl 
yarışmamıza çok değerli kurum ve kuruluşlar 
katıldı. Değerlendirme puanları birbirine çok 
yakındı. Bu durum jüri üyelerimizi çok zorlasa 
da sonuçta gurur verici bir tablo ortaya çıktı. 
Çıkan sonuçtan da herkesin çok memnun 
kalacağını düşünüyor ve sektörde fark yaratmak 
için düzenlemiş olduğumuz bu gala gecesinin 
tüm değerli katılımcılarımız için keyifli geçmesini 
diliyoruz.” şeklinde konuştu.



En Başarılı AVM Eğlence Alanı Ödülü

Yıldızlı Proje Ödülü

Fuarın Yıldız Standı
Out Door Factory

Fuarın Yıldız Ürünü
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BURBERRY’DEN SIRA DIŞI 
BİR REKLAM KAMPANYASI
Burberry merakla beklenen İlkbahar/Yaz 2016 
reklam kampanyasını moda severlerin beğenisine 
sundu. En yeni parçaların tanıtıldığı kampanyada 
Burberry’nin ikonikleşmiş Heritage trençkotları 
ve atkılarından sonra, koleksiyonun yıldızı “The 
Rucksack” çanta oldu.

Burberry’nin CEO’su ve Kreatif Direktörü 
Christopher Bailey’nin önderliğinde gerçekleşen 
kampanyanın tüm fotoğrafları, 14 yıldır Burberry 
ile başarılı projelere imza atan Mario Testino’nun 
objektifinden çekildi. İlkbahar/Yaz 2016 
sezonunda Kate Moss, Naomi Campbell, Elton 
John ve Rosie Huntington-Whiteley gibi dünyaca 
ünlü klasik İngiliz starlarına yer veren Burberry 
aynı zamanda Dylan Brosnan, Ruth & May Bell 
kardeşler, Misha Hart ve Eliza Fairbanks gibi 
yükselen yıldızları da kampanyaya dahil etti.

Koleksiyonun parlayan yıldızı “ The Rucksack” 
çantalar

İlk kez Eylül ayında klasik ve fonksiyonel 
parçaların birleştiği “Functionregalia” 
koleksiyonunda görücüye çıkan “The Rucksack” 
çanta kampanyanın yıldızı oldu. İngiliz ordusuna 
ait kıyafetlerden ilham alan çantanın ön 
siparişleri çoktan tükenirken, sipariş vermek 
isteyenlerin tek adresi şimdi Burberry.com
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AVM’LERDE GÜNDE 2,5 SAAT GEÇİRİYOR, 
AYDA ORTALAMA 655TL HARCIYORUZ

Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma 
şirketi DORinsight’ın yaptığı “AVM Araştırması” raporuna göre tüketiciler, 
gidecekleri AVM’leri mağaza çeşitliliğine ve ikamet ettikleri bölgeye olan 
yakınlıklarına göre seçiyor. Haftada 1-2 kere ziyaret edilen AVM’lerde 
ortalama olarak 2,5 saate yakın zaman geçiriliyor.

Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip 
online pazar araştırma şirketi DORinsight’ın 
10.573 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği AVM 
araştırması, tüketicilerin AVM’ler ile olan 
ilişkilerine ışık tutan şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

Araştırmaya göre; tüketicilerin %72’si haftada 
1 ile 3 kere AVM’lere gidiyorlar. Ayda bir 
kere de olsa AVM’ye gidenlerin oranı %22 
olarak raporun sonuçlarına yansıyor. Daha 
seyrek aralıklar ile giden tüketicilerin oranı ise 
toplamda %5 olarak belirleniyor. Araştırma 
sonuçlarında tüketicilerin ortalama AVM’ye 
gidiş frekansı, haftalık 1,31 ziyaret olarak 
istatistiklere yansıyor.

Hangi sıklıkla alışveriş merkezlerini ziyaret 
edersiniz?

Haftada bir defa %36
Haftada 2-3 defa %36
Ayda bir defa %22
Yılda 3-4 defa %4
Yılda 3-4 defadan az %1

AVM’lere giden tüketiciler çok yüksek bir 
oranla zamanlarının 1-3 saatini AVM içerisinde 
geçiriyor. AVM’lerde 1 saatten az kalan 
tüketicilerin oranı %12 olarak belirtilirken, 
4-6 saat arasında AVM’lerde vakit geçiren 
tüketicilerin oranı ise yaklaşık bir şekilde %15 
olarak sonuçlara yansıyor. 7 saatten uzun süre 
AVM’lerde kalanların oranı ise %1.

Alışveriş merkezlerinde ne kadar zaman 
harcarsınız?

1 saatten az %12
1-3 saat %71
4-6 saat %15
7 saatten fazla %1

Tüketicilerin büyük çoğunluğu gittikleri alışveriş 
merkezini seçerken mağaza çeşitliliğine %74 
oranda önem gösteriyor. Ayrıca araştırma 
katılımcılarının %46’sı evlerine yakın olmasının 
bir alışveriş merkezini tercih ederken önemli 
olduğunu vurguluyor. Tüketicilerin %29’u 
AVM’nin yerini beğendikleri için, %18’i ise 
ilgilendikleri bir etkinlik olduğu için AVM’ye 
gitmeyi tercih ediyorlar.,

Gittiğiniz alışveriş merkezini tercih ederken 
dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?

Mağaza çeşitliliği %74
Evinize yakın olması %46
Yerinin güzel olması %29
Etkinlik olması %18

AVM’lere giden tüketiciler, gün içerisinde 
çoğunlukla 50 ve 200 TL arasında para 
harcıyorlar. Gün içinde 51-100 TL harcadığını 
bildiren tüketicilerin oranı %39, 101 ve 200 TL 
arası harcama yaptığını belirten tüketicilerin 
oranı ise %31 olarak görülüyor. 50 TL altında 
harcama yapan tüketiciler %11, 201 TL üzeri 
harcama yapanlar ise %19 oranlarına sahip.

Alışveriş merkezine gittiğinizde bir günde ne 
kadar para harcarsınız?

50 TL altı %11
51-100 TL %39
101-200 TL %31
201 TL ve üzeri %19

Tüketicilerin alışveriş merkezlerine gitme 
sebeplerinin en başında, %91 oran ile alışveriş 
yapmak geliyor. AVM’lere yemek ve sinema 
için giden tüketicilerin oranları %50 olarak 
belirleniyor. Özel etkinlikler için AVM’lere 
gitmeyi tercih edenler ise %22 oran ile araştırma 
sonuçlarına yansıyor.

Tüketicilere alışveriş merkezlerinde ne gibi 
etkinlikler görmek istedikleri sorulduğunda ise 
daha eşit bir dağılım ile karşılaşılıyor. Sevgililer 
Günü, Yılbaşı, Kadınlar Günü gibi özel gün 
etkinliklerini tercih eden tüketicilerin oranı 
%62 olarak görülüyor. İmza günleri yapılmasını 
isteyen tüketicilerin oranı %51, konserler 
düzenlenmesini isteyen kullanıcıların oranı ise 
%44 olarak ölçümleniyor.
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TAG Heuer birbirinden özel ve farklı modellerine Racer 2’yi 
ekleyerek kış sporlarında kaliteden ödün vermeyenlerin 
dikkatini çekiyor.

TAG HEUER RACER 2

Gözlük dendiğinde kendine has çizgisi ve tarzı ile 
fark yaratan TAG Heuer Avant- Garde Eyewear, 
modern, dinamik yapısını geliştirerek su, dağcılık 
gibi birçok outdoor aktivitesinde ilk tercihiniz 
olacak Racer 2 modeliyle karşımızda.

Çerçeve ve lensleri; özel, tam nitelikli çalışmalarla 
oluşturulan “Racer 2” modeli, adrenalin 
sevenlerin ilgisini çekiyor. “Racer 2” dizaynındaki 
çizgilerle beğeni toplarken, modern ve kaliteli 
duruşu tam anlamıyla lüks ve kaliteden ödün 
vermeyenleri bekliyor.

Yüz şekline göre değişen 6 farklı tasarım, 
7 ayrı renk seçeneği ve tercih edilen spor 
aktivitesine uygun üretilmiş outdoor, precision 
ve polarize özellikli camları ile konforu en üst 
seviyeye taşıyan “Racer 2” modelinde akıcı ve 
aerodinamik hatlar dikkat çekiyor. Kalite ve 
stili kombinleyerek ergonomi ve yüksek kaliteli 
materyaller TAG Heuer Avant-Garde dizaynıyla 
birleşerek inovatif bir ürün halini alan “Racer 2” 
sizi kış sporlarında konfora davet ediyor!



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

3.
sa

yı
 /

 O
ca

k 
20

16

66

MODA DÜNYASI VE HOLLYWOOD ÜNLÜLERİ 
2016 PIRELLI TAKVİMİ GALASINDA BULUŞTU

Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her yıl merakla 
beklenen takvimi, Londra’da düzenlenen gala 
yemeğiyle tanıtıldı. Kentin ünlü konser alanı 
The Roundhouse’da düzenlenen gala yemeğinde 
sunuculuğu Oscar Ödüllü Aktris Cate Blanchett 
üstlendi. Amerikalı yıldız Gloria Gaynor ile 
İsrailli şarkıcı Asaf Avidan’ın sahne aldığı geceye, 
Eski Spice Girl Geri Halliwell, FIAT Ailesi 
Veliahtı Lapo Elkann, İngiliz modacı Ozwald 
Boateng gibi ünlü isimler katıldı.

Bu yıl 43’üncüsü hazırlanan 2016 Pirelli 
Takvimi’nin gala yemeği, Londra’da bulunan ve 
uzun süre 60’lı yıllarda Rock mabetlerinden biri 
olan The Roundhouse’da basın mensubu, konuk 
ve koleksiyonerlere tanıtıldı.

Pirelli Grubu CEO’su Marco Tronchetti 
Provera’nın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, 
birbirinden ünlü davetliler katıldı.

Hollywood’un iki Oscar Ödüllü yıldızı Cate 
Blanchett’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, 
2016 Pirelli Takvimi’ni fotoğraflayan ünlü 
Amerikalı fotoğrafçı Annie Leibowitz ile takvim 
için kamera karşısına geçen Çinli Sinema Yıldızı 
Yao Chen, New York Modern Sanat Müzesi 
Onursal Başkanı Agnes Gund ve Amerikalı 
Blogger ve yayıncı Tavi Gavinson boy gösterdi.

60-70’li yıllarda esen Disco Müzik rüzgarının en 
önemli temsilcisi Gloria Gaynor ve sesi ile müziğe 
farklı bir yorum getiren İsralli Asaf Avidan’ın 
sahne aldığı gala yemeğine, Eski Spice Girl Geri 
Haliwell, FIAT Ailesi’nin Valihatı Lapo Elkann, 
İngiliz Modacı Ozwald Boateng de katıldı.

Türk Pirelli’yi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ar 
ve Bölge CEO’su Murat Akyıldız’ın temsil ettiği 
gece After Party ile devam etti. Bu yıl sadece 
12.000 adet basılacak olan 2016 Pirelli Takvimi, 
her ülkede seçkin bir kesime hediye ediliyor. 
Bu yıl takvimden Türkiye’ye yaklaşık 300 adet 
gelecek.

Bu kez kariyerlerinde başarılı kadınlar yer aldı
Pirelli Takvimi’nin 43. sayısı ünlü Amerikan 
portre fotoğrafçılarından Annie Leibovitz 
tarafından New York’taki stüdyosunda çekildi. 
Leibovitz, 2000 yılında koreograf Mark Morris’in 
dansçılarının yer aldığı Pirelli Takvimi’nin de 
yaratıcısıydı.

Gloria Gaynor

Cate Blanchett
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Eva Riccobono

Livia Firth 

Giacomo Agostini Veronica Ferraro

Lapo Elkann

Tavi Gevinson

Yao Chen ve Cate BlanchettYao Chen
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ERKEKLER KENAN İMİRZALIOĞLU,
KADINLAR ELÇİN SANGU OLMAK İSTİYOR!

Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına 
sahip online pazar araştırma şirketi 
DORinsight’ın yaptığı televizyon 

dizileri araştırması, izleyici profilinin dizi ve 
karakter tercihlerini ortaya koydu. Televizyon 
izleyicisinin %45’i haftada 3 adet dizi takip 
ederken, dizi öncesi özetlerin %54 oranında takip 
edildiği sonucuna ulaşıldı. Erkeklerin yerinde 
olmak istedikleri oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 
kadınların ise Elçin Sangu olduğu belirlendi. 
Ayrıca araştırma, izleyici kitlesinin yerli dizilerde 
komediyi, yabancı dizilerde ise polisiyeyi tercih 
ettiğini ortaya çıktı.

Araştırmaya göre; izleyicilerin önemli bir 
kesimini oluşturan %45’lik dilim haftada en fazla 
3 tane dizi izliyor. Haftalık yalnızca bir tek dizi 
takip edenlerin oranı ise%28 olarak belirleniyor. 
Hiç dizi izlemeyenler %11 oranındayken, her gün 
mutlaka dizi izleyenler ise %16.

Haftada kaç dizi izliyorsunuz?
Her gün izliyorum %16
En fazla 3 tane izliyorum %45
En fazla 1 tane izliyorum %28
Hiç izlemiyorum %11

İzleyicilerin hangi tür dizileri izledikleri 
sorulduğunda ise, %60 çoğunluk tercihini yerli 
komedi dizilerinden yana kullanıyor. Sırası ile 
komediyi aşk, dram ve polisiye takip ediyor. 
Yabancı dizilerde%28 oranla en çok polisiye türü 
tercih edilirken, %8 ile en az izlenen dizi türü 
yerli korku dizileri oluyor.

Ne tür dizileri izliyorsunuz?,
Yerli-komedi %60
Yerli-aşk %45
Yerli-dram %32
Yerli-polisiye %30
Yabancı-polisiye %28
Yabancı-komedi %24
Yabancı-korku %19
Yabancı-dram %13
Yabancı-aşk %11
Yerli-korku %8

Dizi izleyenlerin %54’ü dizilerin tekrar 
bölümlerini izlerken, %46’sı ise dizi tekrarlarını 
izlemediğini belirtti. Dizi tekrarlarını izleyenlere, 
ne zaman izledikleri sorulduğunda ise %77’lik 
çok büyük çoğunluk akşam mesai bitiminden 
sonraki saatlerde seyrettiği cevabını verdi.

Dizi tekrarlarını izliyor musunuz?
Evet %46
Hayır %54

Dizi tekrarlarını hangi zaman dilimlerinde 
izliyorsunuz?
Akşam mesai bitiminde %77
Hafta sonları %17
Mesai saatim içerisinde boş vakitlerde %5
Mesai saatimde öğle yemeği molasında %1

Dizilerin özetlerini izleme durumlarını 
inceleyecek olursak izleyicilerin %52’sinin dizi 
öncesi özet bölümleri izlediği ortaya çıkıyor.

Dizi öncesi özetleri izliyor musunuz?
Evet %52
Hayır %48

Erkek izleyicilere en çok hangi oyuncunun ve 
hangi dizi karakterinin yerinde olmak istedikleri 
sorulduğunda, Engin Altan Düzyatan ile Kenan 
İmirzalıoğlu arasında kaldıkları görünüyor.

Hangi oyuncunun yerinde olmak istersiniz?
Kenan İmirzalıoğlu 17,07
Engin Altan Düzyatan 15,54
Burak Özçivit 10,25
Kıvanç Tatlıtuğ 8,56
Bilmiyorum/Cevap yok 6,8
İlker Kaleli 6,19
Barış Arduç 6,11
Erkan Petekkaya 4,61
Diğer 3,77
Buğra Gülsoy 3
Sarp Apak 2,34
Berk Oktay 2,24
Necati Şaşmaz 2,24
Mert Fırat 2,16
Tolgahan Sayışman 1,95
Engin Akyürek 1,82
Murat Yıldırım 1,55
Tolga Sarıtaş 1,5
Serkan Çayoğlu 0,9
Engin Öztürk 0,68
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Hangi dizi karakteri yerinde olmak isterdiniz?
Diriliş: Ertuğrul-Engin Altan Düzyatan 24,15
Muhteşem Yüzyıl-Halit Ergenç 13,04
Kiralık Aşk-Barış Arduç 10,24
Poyraz&Karayel-İlker Kaleli 8,3
Kara Sevda-Burak Özçivit 7,3
Aşk Yeniden-Buğra Gülsoy 6,69
Paramparça-Erkan Petekkaya 5,5
Hatırla Gönül-Engin Öztürk 2,66
Kiraz Mevsimi-Serkan Çayoğlu 2,63
İlişki Durumum: Karışık-Berk Oktay 2,61
Necati Şaşmaz 2,37
Güneşin Kızları-Tolga Sarıtaş 2,26
Asla Vazgeçmem-Tolgahan Sayışman 1,92
Diğer 1,13
Bilmiyorum/Cevap yok 8,45

Aynı sorular kadın izleyicilere sorulduğunda, her 
iki soruda da büyük oranda Elçin Sangu cevabını 
vererek tercih edilen karakter ve oyuncuyu 
özdeşleştirdikleri görülüyor.

Hangi oyuncunun yerinde olmak istersiniz?
Elçin Sangu 12,72
Fahriye Evcen 8,44
Tuba Büyüküstün 8,18
Burçin Terzioğlu 7,54
Beren Saat 6,76
Bergüzar Korel 4,96
Nurgül Yeşilçay 4,38
Serenay Sarıkaya 4,15
Meryem Uzerli 3,83
Neslihan Atagül 3,03
Gökçe Bahadır 2,42
Hande Erçel 2,16
Hatice Şendil 1,29
Özge Gürel 1
Diğer 17,91
Bilmiyorum/Cevap yok 7,15

Hangi dizi karakteri yerinde olmak isterdiniz?
Kiralık Aşk-Elçin Sangu 20,58
Kara Para Aşk-Tuba Büyüküstün 8,44
Poyraz&Karayel-Burçin Terzioğlu 7,44
Muhteşem Yüzyıl-Meryem Uzerli 6,99
Medcezir-Serenay Sarıkaya 5,8
Aşk-ı Memnu-Beren Saat 3,9
Güneşin Kızları-Hande Erçel 3,54
Paramparça-Nurgül Yeşilçay 3,32
Kiraz Mevsimi-Özge Gürel 3,09
Kara Sevda-Neslihan Atagül 3,06
Hatırla Gönül-Gökçe Bahadır 2
Kaderimin Yazıldığı Gün-Hatice Şendil 1,45
Diğer 18,62
Bilmiyorum/Cevap yok 10,08
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MICHAEL KORS 
COLLECTION 

TRANSEASON 2016
Kadının Çok Renkliliği ve Çok Sesliliğinden 

İlham Alan Yepyeni Bir Koleksiyon

Michael Kors, modern, romantik, feminen, sade, heyecanlı, 
güçlü, dişi ve her adımında kusursuz kadınlardan 

ilham alarak tasarladığı yeni koleksiyonu “Michael Kors 
Transeason 2016”yı tanıttı.

Nude renkli koleksiyonun en ilgi en ilgi çekici parçası eşsiz 
pembe. Koleksiyondaki etek ve elbiseler gizli dekolteleri 
ile göz kamaştırırken, çiçek desenler kadının narinliğini ve 
güzelliğini simgeliyor. Tasarımlardaki net çizgiler ise kadının 
gücünü temsil ediyor.
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EĞLENCE VE REKREASYON FUARI ATRAX 
4.YILINDA 8.957 ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

3-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi 9. ve 10. Hall’de düzenlenen ATRAX 
2015, profesyonel ve sektörel ziyaretçilerden 
oluşan profili ile dördüncü yılında da büyük 
bir başarı kaydetti.  Dünyanın önde gelen 
eğlence tesisi yatırımcılarını, oyun ve ekipman 
üreticilerini, etkinlik organizatörü firmalarını, 
turistik işletme sahiplerini, belediye, AVM 
yöneticilerini ve mimarları buluşturan 
Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Eğlence, 
Aktivite, Park-Rekreasyon Hizmetleri Fuarı 
ATRAX 2015,  yerli ve yabancı 8.957 ziyaretçiyi 
ağırladı.,

 Jetonlu oyun makinaları, simülasyon 
cihazları, alışveriş merkezi ekipmanları, şişme 
oyun ekipmanları, tema park ekipmanları, 
kent mobilyaları, oyun parkları, su parkları 

ekipmanları, su oyun ekipmanları, park 
bahçe dinlenme ekipmanları ve bowling tesis 
ekipmanları gibi birçok ürün grubu ATRAX 
Fuarında ziyaretçilerin de beğenisine sunuldu.
ATRAX 2015’de 33 ülkeden 198 katılımcı yer aldı
Katılımcılara uluslararası boyutta yeni iş 
bağlantıları kurma fırsatı sunan ATRAX, toplam 
33 ülkeden 198 katılımcı firmayı İstanbul’da 
ağırlayarak sektörde önemli bir etki yarattı. Bu yıl 
iki salon ve fuaye ile birlikte 3 bölümden oluşan 
ATRAX 2015’de yaklaşık 200 sektör profesyoneli 
yer aldı. Katılımcı firma sahiplerinin profesyonel 
alıcılarla buluşmaktan memnuniyet duyduklarını 
belirttikleri fuarda ciddi bir iş hacmi oluştu. Yurt 
dışından satın alma heyetlerinin ziyaret ettiği 
fuarda yeni iş anlaşmaları imzalandı.

Formula1 heyecanı ATRAX’da yaşandı.,
,
Eğlence tutkunlarını ağırlayan ATRAX 2015, 
ziyaretçilerin daha önce hiçbir yerde deneme 
imkanı bulamayacağı ürünleri tek bir çatı 
altında buluşturarak ürünleri kullanma imkanı 
sağladı. Türkiye’de hiçbir yerde bulunmayan 
ve Formula1’de yarışıyormuş hissini veren 

araç similasyonu, ziyaretçilere F1 pilotlarının 
yaşadığı heyecanı yaşattı. Ziyaretçilerin yoğun 
ilgi gösterdiği fuarda, ilk kez görücüye çıkan 
birçok ürün yer aldı.

Ayrıca, Türkiye’nin ilk hareketli motosiklet 
simülasyonu, ziyaretçilerin dört tarafını saran 
sinema salonu perdeleri ile 360 derece filmin 
kahramanı olabildiği sinema salonları, İstanbul 
semalarında uçtuktan sonra uçağın havaalanına 
indirilebileceği uçak simülasyonları, gelenlerin 
çocukluğuna inebileceği lunapark oyuncakları 
ziyaretçiler ve basın tarafından yoğun ilgi 
gördü.

Inline Skate Şampiyonalarında Adrenalin 
Pistleri ATRAX’da!,

Gençliğin bitmez tükenmez enerjisi ve farklı 
olana duyulan merak ile yola çıkan, geçmişte 
yaşadıkları imkansızlıkları yeni macera 
meraklılarına yaşatmak için çalışmalarını 
sürdüren Cino Skatepark, ATRAX fuarında 
metrelerce yükseğe sıçrayarak tüm yeteneklerini 
sergiledi. 
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GUCCI KIDS 2016 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU 

KARNAVAL HAVASI YAŞATIYOR

Gucci Kids, 2016 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla 
yeni doğandan 8 yaşa kadar çocuklar için 
hazırladığı tasarımlarıyla her zaman olduğu gibi 
bu sezon da küçük moda ikonlarının ve ailelerin 
favorisi. Birbirinden eğlenceli ve canlı desenlere 
sahip tasarımlar, çocuklar için hem rahat hem de 
keyifli bir oyun deneyimi sunarken, moda gurusu 
annelerin de kalbini fethediyor.

Küçük Prenseslere…

Bu sezon kırmızıların pembelerin ağırlıkta 
olduğu koleksiyonda, floral desenler dikkat 
çekiyor. Rengârenk dantel detaylı elbiseler, tütü 
etekler, meyve ve hayvan detaylarının kullanıldığı 
kazaklar minik hanımefendileri kendi aralarında 
şıklık yarışına çıkarıyor. Meyve detaylı sandalet 
ve babetler de kombinlerin en tatlı tamamlayıcısı 
oluyor.

Küçük Beylere…

İlkbahar - Yaz Koleksiyonunda renklerden 
nasibini alanlar yalnızca küçük hanımefendiler 
değil! Küçük beylerinde gardıropları bu sezon 
rengârenk. Pötikarelerin ağırlık gösterdiği 
koleksiyonda, şort-ceket takımları miniklere 
ciddi ama bir o kadar da eğlenceli bir hava 
katıyor. Deri montlar küçük beyleri cool bir 
görünüme kavuştururken, espadriller ve deri 
sandaletler ise sınırsız hareket özgürlüğü sunuyor.

Gucci Kids’in birbirinden güzel tasarımları, 
İstinye Park ve Nişantaşı Gucci mağazasında 
minik trendsetterları bekliyor.
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ASTORIA AVM’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI
Esentepe’de iş dünyasına yakın merkezi konum avantajıyla, alışveriş 
ve iş merkezi konseptiyle hizmet veren Astoria AVM, renovasyon 
çalışmalarının ardından geçirdiği dönüşüm sonrasında ziyaretçi sayısını 
artırarak, ofis çalışanlarının ve yöneticilerinin buluşma noktası haline 
geldi.

İş dünyasına yakın merkezi konum 
avantajıyla çalışanların günlük ihtiyaçlarını 
kolaylıkla karşılamayı hedefleyen Astoria 

AVM, plaza çalışanlarının buluşma noktası 
haline geldi. Renovasyon çalışmalarını 
tamamlayarak geçirdiği dönüşüm sonrasında 
ziyaretçi kitlesinin beklentilerine odaklanan 
Astoria, öncekinden farklı bir konseptte 
hizmet vermeye başladı.

Yeni konseptlerinin ziyaretçi sayılarında 
da önemli bir artışa sebep olduğunu 
vurgulayan Astoria AVM Genel Müdürü 
Ümit Teoman, ziyaretçilerine; sabah, öğlen 
ve akşam yemeklerinde buluşabilecekleri, 
spor yapabilecekleri, cafelerinde zaman 
geçirebilecekleri, ofis dışı toplantı 
düzenleyebilecekleri, mobil şarj üniteleri 
ile desteklenmiş rahat mekanlarda ücretsiz 
internete bağlanabilecekleri bir ortam 
oluşturduklarından söz etti. Bu sayede 
yarattıkları farkındalıkla ziyaretçilerini 
yormadan ağırlayan bir alışveriş merkezi 
haline geldiklerini ve bulundukları bölgedeki 
farklılıklarıyla konum avantajı kazandıklarını 
dile getiren Ümit Teoman, “Ziyaretçilerin 
alışveriş merkezinde rahatça gezinebilmesi 
ve her alana kolaylıkla ulaşabilmesi için, 
ilave yürüyen merdivenle, yeni teras ve cafe 
alanları oluşturduk. Zemin katta bulunan 
iki büyük teraslı restoranın öğle yemekleri 
dışında akşamları da bir buluşma noktası 
olmasını sağladık. Ayrıca bu katta; cafeler, 
hediyelik eşya, kozmetik, tekstil ve ev tekstili 
mağazalarını da konumlandırdık. Bir alt kat 
ise genelde tekstil ağırlık mağazalar başta 
olmak üzere; eczane, market ve elektronik 
market katı olarak belirlendi. En büyük 
değişiklik ise; tekstil katının altında bulunan 
yeme içme katımızda yapıldı. Bu katımızda 
24 farklı restoran hizmet veriyor. Uluslararası 
bir markanın yer aldığı fitness merkezi ve 
iş merkezine büyük kolaylık sağlayan hazır 
toplantı salonları da bu katta yer alıyor. Aynı 
zamanda etkinlik alanı olarak da kullanılacak 
olan bu kat, ziyaretçilerin beğenisini 
kazanacak bir mekan haline geldi. Kuaför, 
terzi, güzellik merkezi, kuru temizleme gibi 
ihtiyaçlara yönelik mağazaları ise en altta 
konumlandırdık” şeklinde açıkladı.
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MUTLU ÇOCUK NASIL YETİŞTİRİLİR?
Mutlu, özgüveni yüksek, kendine ve başkalarına 
karşı saygılı olmayı başarabilen bireylerin, mutlu 
bir çocukluk geçirmiş olduklarını söyleyebilirim.

Yaşamımız boyunca birçok acı-tatlı, iyi-kötü, 
güzel-çirkin, sevgi dolu-sevgisiz anlar yaşarız. 
Önemli olan bu anlarda dahi öz huzurumuzu 
elimizde tutabilmektir.

Dünyaya gelen her çocuk, annesi-babası 
tarafından yetiştirilemiyor maalesef. Bu yazı 
çocuk yetiştiren tüm bireyler için yol gösterici 
olması amacıyla kaleme alınmıştır.

TUTARLI OLUN

Tutarlılık; herkesin kendisi için istediği ama 
çoğu zaman karşısındakine uygulayamadığı bir 
kavramdır. Çocukların yetiştirildiği ortamda 
olması gereken en önemli davranış biçimi 
tutarlılıktır. Doğru rol model olabilmek; 
sözlerimizle davranışlarımızın birbirine 
örtüşmesi ile mümkün olur. Sürekli paylaşmanın 
olmazsa olmaz olduğunu konuşan bir babanın 
acil bir durumda ihtiyacı olan arkadaşına 
arabasını vermemesi tutarsızlığın en basit 
örneğidir.

SEVGİNİZİ DOĞRU GÖSTERİN

Kuşkusuz her anne-baba çocuğunu çok sever. 
Önemli olan bunu doğru biçimde göstermek ve 
sevginin koşulsuz olduğunu öğretmektir. Koşullar 
ve istekler üzerine kurulmuş sevgi ilişkileri, hem 
karşılıklı güven sorgulamasına açıktır hem de 
temel olarak değersizlik hissi yaşatır. Her birey 
koşulsuz sevildiği zaman mutludur ve koşulsuz 
sevmeyi öğrendiği zaman huzurludur.

YAPABİLECEĞİ İŞLERİ ELİNDEN ALMAYIN

Çocuklar hangi yaş grubunda olursa olsun işe 
yaradığını hissetmek ister ve bu duygu var olma 
güdülerini güçlendirir; yeterlilik hissini pekiştirir. 
Merdivenden çıkmak, masa hazırlamak, kapıyı 
açmak ve bunun gibi her yaş grubuna uygun 
birtakım fiziksel eylemleri gerçekleştirmesine izin 
vermek, çocuğunuzun özgüvenini pekiştirir ve 
başarma duygusunu tatmasını sağlar. Bu duyguyu 
çocuğunuzun elinden almayın.

REKABETİ DEĞİL İŞBİRLİĞİNİ ÖĞRETİN

Rekabetçi yaklaşım her birey için uygun değildir. 
Herkeste aynı etkiyi göstermez.Ama işbirliği 
duygusu, bütünleştirici, öğretici ve içinde 
saygı barındıran bir duygudur. Takım sporları, 
grup çalışmaları, birlikte oynadığınız oyunlar, 
okul projeleri gibi faaliyetlerde birleştirici ve 
tamamlayıcı yaklaşımda bulunmayı tercih edin.

SAYGIYI OĞRETİN

Bireyin sahip olması gereken temel duygulardan 
biri de; kendisine ve başkalarına saygı 
duymasıdır. Çocuklarımıza bu durumu ancak 
davranışlarımızla gösterebiliriz. Onlar bizim 
aynamızdır. Ne konuştuğumuza değil nasıl 
davrandığımıza bakarlar ve bu şekilde kendilerini 
yönlendirirler. Eşimize, arkadaşlarımıza 
gösterdiğimiz saygı onlar için yol gösterici olur.

MUKEMMEL DİYE BİŞEY YOKTUR

Mükemmel olmasını istemek çocuğa zarar 
verir. Kimse mükemmel değildir. Sizler de 
değilsiniz. Eksiklerimizi ve yapamadıklarımızı 
çocukların tamamlamasını istemek ve zorlamak 
mutsuz birey yetiştirmek için yapılan bilinçsiz 
davranışlardır.

GEÇMİŞTE YAŞAMAK VE YAŞATMAK

Sürekli yaşanmışlıklardan bahsetmek, yaşanan 
olumsuzlukları durmadan dillendirmek, yaptığı 
hataları affetmemek ve sürekli hatırlatmak 
çocuklarınızın sizden uzaklaşmasına ve onları 
anlayacak başka birilerini aramaya iter. Bunun 
yerine, affedin, dinleyin ve geçmişte yaşamayı 
bırakın.

ÖNEMLİ HİSSETTİRİN

Hepimiz sevdiğimiz kişiler tarafından 
değerli olduğumuzu hissetmek ve bilmek 
isteriz. Çocuklarımıza değerli olduklarını 
maddi temellerle gösteremeyiz. Bu, sadece 
onların değerli olma algısını tamamen yanlış 
şekillendirmiş olmakla kalmaz;aynı zamanda 
mutluluğun temelini paraya dayandırmış oluruz. 
Önemli hissetmek için sizin güzel sözleriniz ve 
davranışlarınız yeterlidir.

KIYASLAMAYIN

Kıyaslanmaktan hoşlanan birey yoktur. 
Hoşunuza gitmeyen, rencide edici ve özgüven 
kırıcı bu davranışı çocuklarınıza uygulamayın. 
Herkes dünyaya farklı parmak iziyle gelirken 
okulda aldığı notlar, sosyal ve fiziksel becerileri 
yüzünden kıyaslanmayı hak etmez. Herkes 
özeldir. Hepimizin becerileri farklı farklıdır. 
Mutsuz çocuk sürekli etrafındaki yaşıtlarıyla 
kıyaslanan çocuktur; unutmayın!

SORGULAMAYI ÖĞRETİN

Çocuklarımıza isteklerini, davranışlarını, 
söylemlerini sorgulamayı öğretin. Bunun 
için sorular sorun ve cevaplar bekleyin. Asla 
yargılamayın. ‘’Ben öyle istiyorum, öyle olacak!’’ 
kalıbından uzak durarak yaklaşımda bulunun. 
Çocuğunuza evet veya hayır cevabını verirken 
mutlaka gerekçesini de sunun. Bu sayede o 
da sorgulamayı, her söyleneni doğru kabul 
etmemeyi öğrenecektir.

Uzm.Psk.Gamze Eser
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YÜZLERCE DENİZLİLİ PASCAL VE MERVE 
AYDIN’IN PEŞİNDENKOŞ’TU!

Denizli’nin ilk ve en büyük alışveriş merkezi olan Teras Park alışveriş 
merkezi, Denizli’de bir ilki gerçekleştirdi. 19 Aralık Cumartesi günü 
yüzlerce Denizlili PEŞİNDENKOŞ etkinliğinde bir araya geldi. Sağlıklı 
yaşam için spora olan ilginin artırılmasına yönelik Teras Park AVM, 
Hummel ve Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi ana sponsorluğunda 
düzenlenen koşu, renkli görüntülere sahne oldu. 

19 Aralık Cumartesi günü 14:00’da Saki 
Restoran önünde başlayan koşu öncesinde göğüs 
numaraları ve kendileri için özel hazırlanan 
tişörtleri almak için hazır bulunan koşucular, 
müzik eşliğinde ısınmaya başladılar. Alana 
Pascal Nouma ve Merve Aydın’ın gelmesi ile 
koşu heyecanı artan yarışmacılar ünlü isimlerle 
fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı 
Muhammet Subaşıoğlu da alana gelerek 
koşuculara başarılar diledi. Saat 14:00’da koşu 
startını Subaşıoğlu verdi ve DRT de canlı yayınla 
koşuyu televizyon karşısındaki izleyicilerle 
buluşturdu.

3400 metrelik parkuru 9 dakika 37 saniyede 
tamamladı.

Teras Park AVM C giriş kapısında sona eren 
koşuyu Khalid Azzaloualidine isimli koşucu 
9 dakika 37 saniyede tamamlayarak 1. Olarak 
tamamlarken, Abdullah Yıldız 2., İbrahim Aköz 
de 3. Olarak koşuyu tamamlayan isimler oldu. 
Kadın koşuculardan ise 1. Liği Hacer Yıldız 
alırken, Aysel Bozkaya 2. Şengül Morca da 3. 
olarak koşuyu tamamladı.

40 yaş üzeri ise erkeklerde Turgay Baskın 
1.Abdullah Yavuz Ertekin 2. Bahri Uç 3. Olurken, 
kadınlarda Aynur Peşdereli 1. Seyhan Gümüştaş 

2. Fatma Kütükbaskın 3. Olan isimler olarak 
dereceye girdiler.

Ödül töreni ve imza etkinliği büyük ilgi gördü
Koşunun ardından 16:00’da başlayan ödül 
töreni koşucuların yanı sıra alışveriş merkezi 
ziyaretçileri tarafından da yoğun ilgi ile 
izlendi. Ödül töreninde projeye destek veren 
sponsorlardan olan Hacı Şerif, Özlemix’in 
yanı sıra Aura Spor Merkezi, Denizli Radyo 
Televizyonu, DEDA, Senayberk Matbaa, Perdece, 
Safir Kuyumculuk, Ottoman, Çelikkol, Kaynak 
Grup, Metin Meze Mangal, Poyraz Boya, İddaa 
Banko, Denizli Reklam, Kahve Sokağı, Tekden 
Hastanesi, En Vogue yetkililerine de plaketleri 
takdim edildi.
Yarışmada dereceye girenlere de madalyaları 
ve hediyelerini Merkezefendi Belediye Başkanı 
Muhammet Subaşıoğlu, Pascal Nouma ve Merve 
Aydın birlikte verdiler. 

Ödül töreninin ardından Hummel hediye tişört 
imzalayarak ziyaretçilere hediye eden Pascal 
Nouma ve Merve Aydın’a çok yoğun ilgi gösteren 
ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirebilmek için 
yarıştılar.

“Sağlığın ve güzel projelerin 
PEŞİNDENKOŞ’maya devam edeceğiz” 
Teras Park alışveriş merkezi müdürü Osman 
Koçaslan, PEŞİNDENKOŞ etkinliğine ilişkin 

şunları belirtti: “Teras Park alışveriş merkezi 
yönetimi olarak spor aktiviteleri bizim için 
ayrı önem taşıyor. Alışveriş merkezi olarak 
Denizli’de sürekli yükselen bir grafik çizdiğimiz 
2015 yılında sosyal yaşam alanı algısını da 
güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenledik 
ve önümüzdeki yıl içerisinde de düzenlemeye 
devam edeceğiz. 2015 yılında düzenlediğimiz 
satranç turnuvaları, dart turnuvası gibi 
turnuvalara PEŞİNDENKOŞ ismini verdiğimiz 
koşu yarışı ile yılı güzel bir finalle tamamlamış 
olmak bizler için mutluluk ve gurur kaynağı oldu. 
Koşucularımız arasında genç katılımcılarımızın 
yanı sıra 66 yaşındaki koşucuyu görmek de 
“her yaşta spor” ilkemize ulaştığımızı da bizlere 
göstermiş oldu. 1000 e yakın koşucunun 
yanı sıra 100 den fazla gönüllünün çalıştığı 
PEŞİNDENKOŞ etkinliğimize ilişkin aldığımız 
geri dönüşlerde de ikincisinin ne zaman 
yapılacağına dair sorularla çok karşılaştık. 2016 
yılı içerisinde de PEŞİNDENKOŞ’un devamını 
ve farklı projelerle Denizlili ziyaretçilerimiz 
ile bir araya gelmeyi planlıyoruz. Böylesine 
büyük bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde 
tamamlamamızda destek olan proje ortaklarımız 
olan Merkezefendi Belediyesi, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü, Hummel, PAÜ Spor 
Merkezi başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza 
ve gönüllü çalışan Pamukkale Üniversitesi Spor 
Yönetimi ve Organizasyonu Topluluğu (SYOT) 
öğrencilerine teşekkür ediyoruz.”
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EGZERSİZ YAPMAK VE DOĞRU 
BESLENMEK İÇİN 20 NEDEN
Fonksiyon Manuel Terapi ve Fizyoterapi 
Kliniği’nin kurucusu uzman fizyoterapist 
Elif Özkaleli Vardar, egzersiz yapmanın ve 
doğru beslenmenin önemi dikkat çekiyor. 
Kişisel ihtiyaçlarımızı, hayatımızı ve 
fiziksel aktivitelerimizi sağlıklı bir şekilde 
devam ettirebilmek için egzersizin ve yeme 
alışkanlıklarımızın son derece önemli olduğunu 
vurgulayan Vardar, sebeplerini 20 madde ile 
açıklıyor.

1.Antidepresan Görevi Görür
Aerobik egzersiz yapan kişiler 4 ay sonunda %60-
70 oranında depresyondan kurtuluyor.

2.Metabolik Sendrom Riskini Azaltır
Egzersizlerin, tüm metabolik hastalıkları 
engelleyen %100 etkili mucizevi bir ilaç olduğu ve 
neredeyse hiçbir yan etkisinin olmadığı kanıtlandı.

3.PMS Semptomlarını Azaltır
Yapılan çalışmalarda genç kızların haftada 3 
gün yaptıkları 60 dakikalık kardiyo egzersizleri 
sonunda depresyon ve sinirlenme konularında 
gözle görülür bir iyileşme kaydedilmiştir.

4.Stress ve Anksiyeteyi Düşürür
Doğru beslenme ve egzersizlerin alerjik 
semptomları ortadan kaldırmada ve kortizolü 
temizleyerek stres hormonunu azaltmada etkili 
olduğu gözlemlenmiştir. Tayland’da yapılan 
araştırmalarda günlük 30 dakikalık yürüyüşün 
hapşırma, kaşınma ve burun akması gibi 
alerjik semptomlarda %90 iyileşme sağladığı 
kaydedilmiştir.

5.Kalbi Güçlendirir
Amerikan Kalp Vakfına göre, egzersiz yapmak 
kalp kaslarını güçlendirir, kalp krizi riskini ve 
buna bağlı oluşan diğer problemleri ortadan 
kaldırır, ayrıca kardiyovasküler sendromu %30 
oranında iyileştirmeye yarar.

6.Kötü Alışkanlıklara Karşı Direnç Sağlar
Bilimsel çalışmalara göre, egzersiz sonucunda 
salgılanan endorfin hormonunun şeker, sigara, 
uyuşturucu gibi alışkanlıkları engellemede etkili 
olduğu kanıtlanmıştır.,

7.Gözlerinizi Korur
Son dönemde yapılan araştırmalarda, gözleri 
korumanın ve yaşlanmaya bağlı görme 
bozukluklarını engellemenin en iyi yolunun 
düzenli kardiyovasküler egzersizler olduğu ispat 
edilmiştir.

8.Kemikleri Güçlendirir
Yapılan araştırmalarda , kemik yoğunluğunu 

geliştirmenin yanı sıra, kırılma riskini ve ileri 
yaşlarda görülen osteoporoz rahatsızlığını 
engellemenin en iyi yolunun koşu veya dans gibi 
aktiviteler olduğu ortaya çıkmıştır.

9.Paradan Tasarruf Etmeyi Sağlar
Spor merkezleri paralı olabilir. Fakat sağlığınıza 
yatırım yapmak akıllı bir tercihtir. Fortune 
500’de yer alan bir şirketin yaptığı araştırmaya 
göre, egzersizler dahil sağlıklı yaşam için yapılan 
her 1 dolarlık harcama, ortalama 2,71 dolarlık 
gelecekteki sağlık harcamasından tasarruf sağlar.

10.Doğurganlığı Olumlu Yönde Etkiler
Harvard Üniversitesi araştırmalarına göre, 
egzersiz yapan erkeklerde sperm kalitesinin 
daha iyi olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca 27 bin 
kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, spor 
yapan kadınlarda doğurganlık oranında iyileşme 
ve düşük ihtimalinde gözle görülür bir azalma 
kaydedilmiştir. Araştırmacılar, kadınların haftada 
3 kez ve 1 saatliğine egzersiz yapmasını öneriyor.

11.Cinsel Hayatınızı İyileştirir
Egzersiz yapmak cinsel yaşantınıza da olumlu etki 
eder. Erkekler üzerinde yapılan araştırmalarda, 
egzersiz yapmanın ereksiyon bozukluklarını 
önlemekte ve orgazm kalitesini artırmakta 
etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kadınlarda ise 
doğru beslenmek ve sağlıklı besinler tüketmek 
doğurganlık oranını artırıyor.

12. Uyku Bozukluklarının Düzelmesine 
Yardımcı Olur
İyi uyku sağlıklı yaşamın en önemli 
önkoşullarından birisidir. Araştırmalara göre, 
düzenli olarak egzersiz yapan kişiler uyku 
bozukluklarını daha az yaşıyor ve daha iyi bir 
uyku kalitesine kavuşuyor.

13.Yaşlanma Karşıtıdır
Araştırmalar aynı yaştaki insanlar arasında 
egzersiz yapanların yapmayanlara göre daha genç 
hücrelere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yakın bir döneme kadar, bu yönde bir etki 
kanıtlanamamışken, son dönemde yapılan 
bir araştırmaya göre ortalama egzersiz yapan 
kişilerin egzersiz yapmayanlara göre %10 daha 
uzun kromozoma sahip olduğu tespit edilmiştir.

14.Kötü Huylu Yağlardan Kurtulmayı Sağlar
Günümüzün dünyasında yağlar 1 numaralı 
düşman olarak görülmektedir. Karın bölgesindeki 
yağlanmaların en önemli sebebi egzersiz 
yapmamaktır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bir 
araştırmada, yoğun egzersizle karın bölgesindeki 
yağlardan daha hızlı biçimde kurtulmanın 
mümkün olduğu kanıtlanmıştır.

15.Zihinsel Zindelik Sağlar
Kasların gelişmesi aynı zamanda beyin 
hücrelerini olumlu yönde etkilemektedir. 
Egzersizlerin etkilerinin araştırıldığı bir 
çalışmada, egzersiz yapmanın hafızanın 
gelişimi, hızlı öğrenme gibi etkilerinin olduğu 
gözlemlenmiştir.

16.Kronik Ağrılarla Başa Çıkmaya Yarar
Yakın tarihli bir araştırmada, ortalama bir 
egzersiz programıyla kronik ağrısı olan kişilerde 
kısa ve uzun vadeli iyileşmeler kaydedilmiştir.

17.Dirençli Bir Bağışıklık Sistemi Sağlar
Yapılan araştırmalarda, haftada 3 kez yapılan 
egzersizler ve 5 gün boyunca tüketilen sebze 
ve meyveler sayesinde bağışıklık sisteminin 
güçlendiği görülmüştür.

18.DNA’yı Onarır
Sağlıklı beslenmenin iyi DNA’yı aktive edip, 
kötü DNA’yı devreden çıkardığı, yeni yapılan 
çalışmalarla ortaya konulmuştur. Beslenmeye 
dikkat ederek, insanlar kalp rahatsızlıklarından 
korunurken, çocuklarının kalıtsal problemlere 
maruz kalmasını engellemiş oluyor.

19.İrritabl Barsak Sendromunu İyileştirir
İrritabl Barsak Sendromu (IBS) kesintili 
ağrı, kasılma ve ishal gibi belirtilerle ortaya 
çıkmaktadır. Yeni yapılan araştırmalar, düzenli ve 
probiyotik beslenmenin IBS’e yakalanma riskini 
önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Probiyotik 
beslenmede sadece yoğurt değil, kaffir limi 
bitkisi, kore kimçisi ve kambu çayı tüketmek 
gerektiğini unutmamak gerekiyor.

20.Gelecekteki Çocukların Daha Zeki Olmasını 
Sağlar
Pediyatrik bir çalışma sonucunda, omega-3 yağ 
asidi ve DHA içeren besinler tüketen hamilelerde, 
çocukların yaşıtlarına göre ilerlemiş bir IQ 
düzeyine kavuştuğu kanıtlanmıştır. Diğer bir 
araştırmaya göre, DHA ve balık tüketmenin 
çocukların zihinsel gelişimini olumlu yönde 
etkilediği görülmüştür.

Elif Özkaleli Vardar 
Uzman Fizyoterapist
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TTNET AVEA YENİ KONSEPTİ İLE
STARCITY OUTLET’TE 

TTNET Avea yeni mağazası ve yenilenen 
konsepti ile Starcity Outlet ziyaretçilerine hizmet 
vermeye başladı.

14 milyon aboneye sahip olan TTNET Avea, 
2.800’den fazla çalışanıyla sektörün en genç ve 
yenilikçi mobil iletişim şirketidir. Yeni nesil 
şebekesi ile Türkiye nüfusunun %98,1’ine hizmet 
veren ve 203 ülkede 664 operatörle uluslararası 
dolaşım anlaşması bulunan TTNET Avea, 
Türkiye'nin "en beğenilen ve tercih edilen" mobil 
iletişim şirketi olma vizyonu ile müşterilerine 
yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunmaktadır.

TTNET Avea açılışa özel fırsatları ve 
kampanyaları ile Starcity Outlet’te sizi bekliyor.
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ESTETİĞİN GELECEĞİNDE NELERİ 
BEKLİYORUZ?

Teknoloji her alanda gelişiyor. Teknolojik gelişimden her alanın faydalandığı gibi 
tıp da faydalanıyor. Yüze dolgu uygulamalarında 1900’lü yılların başlarında 
silikon enjeksiyonu yapılmaya başlanmış, bu enjeksiyonlarda yaşanan sıkıntılar 

sebebi ile 1950’lerden sonra yasaklanmış. Daha sonraları hayvansal kaynaklı kollajen 
enjeksiyonlarına geçilmiş. Bu ürünlerin etki sürelerinin çok kısa olması, allerji riskinin 
yüksek olması ve yaşanan yan etkiler bilim insanlarını başka ürün arayışlarına 
yöneltmiş.

Hyaluronik asit kökenli dolgular ilk olarak 1989 yılında doku uyumluluğu nedeni ile 
keşfedilmiş. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak’a 
göre 2000’li yılların başından beri yoğun olarak bu grup; kırışık açmaktan yüz 
şekillendirmeye kadar bir çok amaçla kullanılıyor.

 Şu anda en çok zorlandığımız yaş grubu menopoz sonrası kadınları içeriyor. Genellikle 
50 yaş sonrası olarak analiz ettiğimizde bu yaş grubunda yüz germe daha çok önerilir. 
Peki cerrahi istemeyen ya da cerrahi geçirmeye uygun olmayan kişiler için medikal 
estetik alanında neler yapabiliriz? Bu grupta yaşanılan problemler genellikle 
çene hattının bozulmuş olması, boyun bölgesinde oluşan gevşemenin 
özellikle gıdının belirgin hale gelmesi ve östrojen hormonunun 
azalmasına bağlı olarak cildin incelmesi olarak sıralanabilir. 
Hyalüronik asit dolgularının özellikle kollajen üretimini uyarması, 
cildin kendini yenilemesi anlamında çok önemli bir gelişme 
oldu. Bu konunun hala geliştiriliyor olması daha da çok kullanım 
alanı bulacağımıza işaret ediyor. Bu endüstride yer alan önemli 
şirketlerin Ar-Ge'si lifting etkisini artırabilmek için hyaluronik 
asit içerikli askı ipleri geliştirme çabası içerisinde. Önümüzdeki 
dönem içerisinde istediğimiz şekilde geliştirildiği takdirde çene 
hattını daha iyi hale getirebilmek ve özellikle gıdı bölgesini 
toparlamak için çok iyi fırsatımız olacak. Hem askı etkisinden 
faydalanacağız hem de kollajen oluşumunu uyarmasından 
dolayı cilt kalitesinde bir artış meydana gelecek.

Bir diğer gelişim ve değişim beklediğimiz konu erkek ve 
kadınlar için ayrı ürünler tasarlanması. İki ayrı cins olması 
ve yaşlanma fizyolojisinin farklı olması her iki cinse de 
farklı uygulamalar yapmamızı gerektiriyor. Şu anda bizlere 
başvuran kişilerin çoğunluğunu kadınlar oluştursa da iyi 
ve genç görünmek isteyen erkek sayısında giderek artış 
meydana gelmeye başladı. Erkeklerin bu uygulamaları 
kadınlara özgü olmadığını görmeleri ve kendilerinin de 
faydalanmak istemeleri doğrultusunda önümüzdeki 
dönemde daha da artış olmasını bekliyoruz. Spor yaparak 
elde edilen iyi bir vücuda aynı zamanda iyi görünen bir yüz 
olması son derece haklı bir gerekçe. Erkeklerde kemik yapıyı 
güçlendirmek çok daha etkin bir görünüm sağlamaktadır.  

Geçen son 5 yılda hücresel tedavilerin ön plana çıkması 
çok umut verici oldu. Hücresel tedavilerin biraz daha 
geliştirilmesi ve uygulama şekillerinin kuvvetlendirilmesi 
önümüzdeki 10 yılda beklenilen bir durum. Kök hücre tedavisi 
hacimlendirme yapmadan, cilt kalitesini artırmak için yapılan 
bir uygulamadan çıkıp aynı zamanda hacim kazandıracak şekilde 
güçlendirilmesi planlananlardan biri.
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Kahramanmaraş Piazza’da “Mağazacılar Günü” kutlandı
PIAZZA’DA MAĞAZACILARIN TATLI REKABETİ

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde “12 Aralık Mağazacılar 
Günü”ne özel yapılan etkinlikte, 

"en iyi" olmak için yarışan mağazacılardan, 
dereceye girenler sürpriz hediyeler ve kupa ile 
ödüllendirildi.

Kahramanmaraş’ın alışveriş ve sosyal yaşam 
merkezi olan Piazza’daki mağazalar arasında 
yapılan yarışma, AVM’de tatlı bir heyecan 
fırtınası estirdi. Mağaza çalışanlarının 
gönderdikleri görsellerle ücretsiz katılımlarının 
sağlandığı yarışmada, Chakra Mağazası Müdürü 
Gökçe Şirikçi birinciliği elde etti. Şirikçi’ye 
birincilik ödülü olan dizüstü bilgisayar ve kupası 
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Emin Akkurt tarafından verildi.

Yarışmanın ikincisi Dagi Mağazası Müdürü 
Nihal Pınarbaşı’na, ödülü olan kahve makinesi ve 
kupa Piazza AVM Müdürü Serbülent Tekinşen 
tarafından, üçüncülüğü elde eden Media 
Markt’tan Atalay Saraç’a ise çeyrek altın ve kupa 
Piazza AVM Müdür Yardımcısı Ali Kuloğlu 
tarafından verildi.

Neşe içinde geçen ödül töreninde bir araya gelen 
mağaza yetkilileri ve çalışanları, hep birlikte 
“12.Mağazacılar Günü” anısına topluca fotoğraf 
çektirerek, bu özel günlerini ölümsüzleştirdi.

Alışveriş ve Yaşam Merkezi
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KIŞ AYLARINDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ 
GÜÇLENDİRİCİ ÇORBA TARİFİ

Kış aylarında bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için antioksidanlardan 
zengin beslenmeye özen göstermek 
gerekiyor. Antioksidan olarak ilk 
akla gelen besin öğeleri A,C ve E 
vitaminleri, Selenyum ve Çinko 
mineralidir. 

Peki bu besin öğelerinin en iyi 
kaynakları nelerdir? 

A vitamini;  Havuç   (beta-karoten), 
ıspanak (lutein ), yumurta (retinol ), 
tatlı patates  
C vitamini; Kivi, portakal, brokoli 
E vitamini; Kuruyemişler, zeytinyağı, 
ıspanak
Selenyum; Yumurta, hindi eti, 
sarımsak, mantar
Çinko: Kuruyemişler,deniz ürünleri, 
kurubaklagiller 

KIŞ ÇORBASI 

Malzemeler: 
2 su bardağı ıspanak

1 soğan
3-4 diş sarımsak

1 adet havuç
1 tatlı patates

6 yemek kaşığı rendelenmiş taze 
zencefil

1 adet limon 
1 çay kaşığı top karabiber 

Hazırlanışı: Sebzeleri yaklaşık 40 
dakika kadar haşladıktan sonra 
zencefil ve sarımsağı ekleyip 5 

dakika daha haşlayın. Tencereyi 
ateşten alıp çorbayı blenderden 

geçirin. Son olarak limonu ekleyip 
karıştırın.

Diyetisyen Nazlı Şişik
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FİLİZ ÖZKOL’DAN
2016 BURÇ YORUMLARI

KOÇ

YENGEÇ

BOĞA

ASLAN

İKİZLER

BAŞAK

Koç burçları bu sene çok çalışacaklar ve çalış-
malarının karşılığını da alacaklar. Yeni bir sis-
temin içine giriyorlar. İlk 6 ay çok çalışacaklar. 
İkinci 6 ay daha çok ikili ilişkilere yönelecek-
ler. Birçok Koç yıl sonunda evlilik yaşayabilir. 
2016 yılının sonbaharında birçok Koç’tan ev-
lilik haberi bekliyoruz. Daha dengeli, daha iyi 
olacaklar. Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız 
etmesini engellemek sizin elinizde. Riskler ko-
nusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kont-
rol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskı altında 
tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllı-
ca yapmalısınız. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz 
anlarda, çekinmeden gerekli yerlerden yardım 
isteyebilirsiniz. 

Çok önemli bir dönem ve bol bol seyahat ede-
cekler. Bu yıl yollar Yengeç burçları için çok 
önemli. Yarım kalmış eğitimlerini tamamlaya-
caklar. Yılın ilk 6 ayı önemli, fakat çok disiplin-
li çalışmak zorundalar. Yengeç burçları biraz 
tembeldir. Disiplinli çalışmayı çevresi ona öğ-
retecek. Sağlıklarına dikkat etsinler. Kronik ra-
hatsızlıkları varsa, mide ya da kemikler ile ilgili, 
onu halledecekler. Eylül ayından sonra da ev 
değiştirebilirler. Mesleki açıdan en iyi dönem-
leri eylül ayı ama zorlu bir savaşın içinden onlar 
kazanacaklar. Risklerden korkmamayı öğrendi-
niz artık. Bir zamanlar denge ve düzen derde, 
başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sis-
temlerinize.

Bu sene çok para kazanacaklar. Özellikle yılın 
8 aylık döneminde para kazanma ile ilgili güzel 
adımlar atacaklar. Hatta yılın en şanslı burçla-
rından. Hem kariyerleri güzel hem para kazana-
caklar hem de çok önemli insanlarla tanışacak-
lar. Kurumsal işlerde başarılı olacaklar. Politika 
ile ilgilenen Aslan burçları varsa iyi işler yapa-
caklar. Yazı ya da sanat ile ilgilenen Aslan burç-
ları da başarılı olacak. Karşılaşacağınız engel-
lerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinize ait 
doğrularınızdan emin olmak için; çevrenizi sı-
namak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve 
cesaretli hissedeceksiniz. Başlayacağınız yeni 
yaşam kesitlerinde kendi inisiyatifinizi kullana-
cak ve şartlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz.

Mesleki konularda da sizi etkileyecek. Yüksek 
mevki arayışı içindeyseniz dikkatli olmalı ve 
karşına çıkan sorunlarla savaşmak yerine bek-
lemeyi tercih etmelisiniz. İş hayatınızda aksi 
davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. 
Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından 
kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar 
içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliği-
nizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Ailenize ters 
gelen düşünceleriniz nedeniyle, kendinizi ifade 
etmekte güçlükler yaşayacaksınız. Daha daya-
nıklı ve çalışkan bir performans sergilemenize 
rağmen, duygularınızı ifade etmekte zorlana-
caksınız. Çevrenizden yardım almak zorunda-
sınız. Evinizle ilgili tamiratlar ve değişimler söz 
konusu.

Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız 
destek verecekler. Hedefleriniz, uzak ülkeler-
de yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu 
ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam süreci-
nizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes etme-
yerek  sabırla yaklaşıyorsunuz. Yazışmalar ve 
haberleşme konusunda yaşayacağınız aksilik-
ler ortadan kalkacak. Güzel konuşmalarınızda 
karşınızdaki kişileri büyüleyen konuşmalara 
yapacaksınız.. Sizden, kariyer olarak oldukça 
güçlü ve üstün durumda olmalarından etkile-
neceksiniz.  Bazıları, etkilenmeye neden olacak 
birçok parametreye sahip oldukları için, daha 
olgun kişilerle gönül ilişkilerine girecekler. Bu 
yıl aşk ve sosyalliğinizin arttığı bir yıl olacak.

Sosyal kişiliğiniz güçlenen özgüveni ile ortaya 
çıkacak ve bazı  aktivitelerde beklemediğiniz 
tanışmalar olacak. Duygusal konularda açık bir 
şekilde yapacağınız hatalardan dolayı kimseyi 
sorumlu tutmaya hakkınız olmadığı bilmelisi-
niz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendi-
receksiniz. Sosyal çevrenizde direk sizinle ilgisi 
olmasa da, ağır tartışmalar meydana gelecek. 
Bu hareketli ortamlar  aşk yaşamınızda karışık-
lıklar yaşamanıza neden olabilir. Daha sonra siz, 
olayları daha objektif ve mantık çerçevesinde 
değerlendirmeye başlayacaksınız. Uzun süredir 
kavuşamadığınız beklentilerinize yeni bir for-
mül geliştirmek yerine; beklemeyi yeğleyerek, 
içinizdeki korkuları yenmelisiniz.
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KOVA

YAY
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Teraziler için önemli bir dönem. Özellikle yük-
selen Terazi ve Terazi burçları bilinç altlarını çok 
güzel formatlıyor. Artık bilinçlerini boşaltıyor-
lar. Yeni bir bilinçlenme oluyor. Sanki evrenden 
onlara gelen paket bir program gibi… “Geçmiş, 
geçmişte kaldı. Artık kendimi yenilemem la-
zım.” diyorlar. Bu yenilenme dönemi, önemli 
bir dönem. Bu arada kardeşler, yakın ilişkiler 
ve aile bağlarını gözden geçiriyorlar. Onların 
hayatını çürüten ilişkiler varsa silip atıyor ve 
yenileniyorlar. Bu yenilik de onlara iyi gelecek, 
çünkü Terazi burçlarının yenilenmeye ihtiyaçları 
var. Hatta 2017 senesine bu sene çok iyi bir ha-
zırlık yaparak girecekler. Yıllardır ön plana çık-
ma savaşı vermişler ve bu hakkı alamamışlarsa 
sonbahardan sonra alıyorlar. 

Toplumda önemli işlerin altına imzalar atacak, 
uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza 
geldiğini göreceksiniz. Artık, şans sizden yana. 
Yeni maddi kaynaklar bulacak, daha kazançlı 
işlerin altına imza atacaksınız. Yolculuklarda il-
ginç fikirleri paylaşacağınız kişilerle arkadaşlık 
edeceksiniz. Dikkatinizi çeken insanlarla farklı 
fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. 
Yıllardır istediğiniz düşleri gerçekleştirebile-
ceksiniz. Fikir birliği ettiğiniz kişiler size uygun 
kişiler olacak. Bulunduğunuz konumu destek-
leyici kurs gibi kısa eğitim çalışmalarında bulu-
nacaksınız. Bu detaylar işinizle ilgili size katkı-
larda bulunacak. Bulunduğunuz ortamlarda ilgi 
çekeceksiniz.

Kova burçları biraz zorlandılar, çünkü Kova 
burçları son 3 yıl boyunca kariyerleriyle ilgili 
çok yoruldular. Artık biraz daha rahatlar, fakat 
yine de dikkatli olsunlar. Önemli işler yapacak-
lar ama yaparken de hata yapmasınlar. Engelle-
re takılabilirler. Kova burçlarının para kazanma 
ve parayı mülk ile değerlendirme zamanları. 
Özellikle bu kış çok çalışacaklar. Yaz yani ağus-
tos ayı gibi gayrimenkul alacaklar. Eylül ayın-
dan sonra yurt dışına yönelecek ve asıl yapmak 
istediklerini bu aydan sonra yapacaklar. Maddi 
açıdan parlak bir dönemde olacaksınız. Ka-
riyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım 
almadan kendi gücünüzü ve fırsatları rahatlıkla 
kullanacaksınız.

Mesleki bir dönemleri ama kariyer savaşları var. 
Bir hayli savaşmaları gerekecek. Uzun yıllardır 
gözünü diktiği işler var ve o işler henüz tamam-
lanmadı. 2016 yılının ilk 6 ayı bunları tamam-
lamakla geçecek. İkinci 6 ayında keyfini süre-
cekler. 2016 yılının eylül ayından sonra emlak, 
yatırım, miras, poliçe gibi devlet ya da hukuksal 
sorunlarından sonra gelen para ile şenlenecek-
ler. Balıklar da yılın en şanslı burçlarından biri. 
Herkes sizi sakin ve dingin halinizle tanırken, 
Uranüs’ün burcunuza geçmesiyle bir çok de-
ğişimi de beraberinde getirdi. Artık özgürlük 
naraları atan ve her an farklı duygulara hazır bir 
kişi ortaya çıkarıyor. İletişiminizi kuvvetlendire-
cek ve aklınızı ve mantığınızı şansınızla birleş-
tireceksiniz.

Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir 
zamanlar denge ve düzen derde, başka bir şey 
demezdiniz. Geçmiş yıllarınızda bir çok hayal 
kırıklıkları yaşadınız. Eskiyi unutmak istiyorsu-
nuz. Bu yıl yaşam değerleriniz yükseliyor. Sa-
türn  18 EYLÜL 2015 de para evinizi denetleme-
ye başladı. Paranızın değerini biliyor olmanız 
sizi olumlu yatırımlara yöneltecek. Satürn orta-
lama 2.5 yıl para evinizde olacak. Maddi hırsla-
rınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde 
hissetmek istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu 
konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler 
arayacaksınız. Özelikle, bitiremediğiniz bir işi-
niz varsa bir şekilde tamamlayacaksınız. Eski 
dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere 
dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. 

Sorumluluk yılları başlıyor. Satürn onların eş, 
dost, aile kavramlarıyla ilgili gerçek kişiliklerini 
ortaya koyacak. Şimdiye kadar çok fedakarlık 
yapmışlarsa buna dur diyecekler. Sorumluluk-
larını nerede kesmeleri gerektiğini öğrenecek-
ler. Yay burçları büyük bir sorumluluk almaya 
hazırlansınlar. Enerji değiştiriyorlar. Şimdiye 
kadar çok çalışmış ve karşılığını alamamış Yay 
burçları, artık karşılığını alacaklar. Uzun yıllar 
suya yazı yazdılar; rahatlardı. Şimdi meyvele-
rini toplama zamanı ama eylül ayından sonra 
şansları artacak. Kışı biraz sert geçirecekler. 
Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. 
Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin ver-
memelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vur-
mayı biliyorsunuz.



NO AVM ADI BEĞENİ NO AVM ADI BEĞENİ NO AVM ADI BEĞENİ
1 City'S Nişantaşı 402.311 1 ANKAmall 155.554 1 Forum Kayseri 113.178
2 Forum İstanbul 389.160 2 Forum Ankara Outlet 148.386 2 Forum Mersin 108.520
3 Marmara Forum 307.681 3 Gordıon 57.242 3 Mavibahçe AVM 104.161
4 İstanbul Cevahir 251.813 4 Acity Outlet 57.021 4 Forum Gaziantep 102.734
5 Kanyon 224.978 5 Cepa 53.501 5 Forum Trabzon 101.133
6 Vialand 191.216 6 Kentpark 51.077 6 Espark 99.816
7 Özdilek Park İstanbul 139.098 7 Taurus 41.222 7 Gebze Center 96.528
8 Brandium Ataşehir 98.646 8 Nata Vega Outlet 35.589 8 MarkAntalya 83.116
9 İstinyepark 97.071 9 Next Level 31.690 9 Terracity 82.922

10 M1 Meydan Ümraniye 93.688 10 Atlantis 28.898 10 Antalya Migros AVM 74.498
11 Trump 88.864 11 Anatolium Ankara 27.818 11 Forum Bornova 69.748
12 Palladium Ataşehir 88.553 12 Panora 22.253 12 Özdilek Park Antalya 65.002
13 MarmaraPark 86.833 13 365 AVM 18.640 13 Prime Mall Gaziantep 61.197
14 Viaport Outlet 78.785 14 Antares 17.152 14 Konya Kent Plaza 59.646
15 Buyaka 74.726 15 Park Vera 15.724 15 Deepo Outlet Center 54.197
16 Akasya Acıbadem 74.462 16 Arcadium 15.584 16 PARK AFYON 53.738
17 Sapphire Çarşı 68.561 17 Tepe Prime Avenue 14.292 17 Sanko Park 50.116
18 Zorlu Center 65.337 18 Bilkent Center 13.254 18 Forum Çamlık 49.523
19 Astoria 58.055 19 Kızılay AVM 12.023 19 Prime Mall İskenderun 46.619
20 Mall Of Istanbul 55.256 20 Gimart Outlet 5.514 20 Outlet Center İzmit 44.805
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NO AVM ADI TAKİPÇİ NO AVM ADI TAKİPÇİ NO AVM ADI TAKİPÇİ
1 City'S Nişantaşı 76.268 1 ANKAmall 8.712 1 Highway Outlet 10.568
2 Kanyon 55.278 2 Antares 7.661 2 Sera Kütahya 7.865
3 Galleria İstanbul 34.955 3 Bilkent Center 5.792 3 Kayseri Park AVYM 5.612
4 Buyaka 34.683 4 Kentpark 4.691 4 Deepo Outlet Center 4.485
5 Özdilek Park İstanbul 33.501 5 Tepe Prime Avenue 4.631 5 Gebze Center 3.758
6 Capitol 18.412 6 Nata Vega Outlet 3.711 6 Özdilek Park Antalya 3.675
7 Viaport Outlet 16.670 7 Cepa 3.209 7 Korupark AVM 3.668
8 Trump 11.008 8 Armada 2.492 8 Terracity 3.547
9 İstinyepark 10.619 9 Gordıon 2.410 9 Malatya Park 3.171

10 Astoria 9.719 10 Panora 1.995 10 Espark 3.077
11 Akasya Acıbadem 8.397 11 365 AVM 1.830 11 Forum Gaziantep 2.670
12 Sapphire Çarşı 8.123 12 Acity Outlet 1.721 12 Antalya Migros AVM 2.586
13 Arena Park 6.245 13 Taurus 1.685 13 Palladium Antakya 2.399
14 Vialand 5.423 14 Atlantis 1.620 14 Forum Mersin 2.351
15 Palladium Ataşehir 5.268 15 Forum Ankara Outlet 1.428 15 Sanko Park 2.140
16 Zorlu Center 5.008 16 Next Level 1.271 16 Ceylankaravil Park 2.074
17 Kozzy 4.688 17 Anatolium Ankara 1.129 17 Zafer Plaza 2.062
18 Marmara Forum 4.481 18 Gimart Outlet 1.079 18 Agora AVM 2.009
19 Forum İstanbul 4.026 19 Park Vera 639 19 Bursa Kent Meydanı 1.764
20 Via Port Venezia Outlet 3.909 20 Kızılay AVM 181 20 Forum Bornova 1.736
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NO AVM ADI TAKİPÇİ NO AVM ADI TAKİPÇİ NO AVM ADI TAKİPÇİ
1 Zorlu Center 16.845 1 Gimart Outlet 8.902 1 Point Bornova 5.502
2 Vialand 10.444 2 ANKAmall 5.453 2 Terracity 5.468
3 Kanyon 6.158 3 Nata Vega Outlet 2.556 3 PARK AFYON 5.312
4 Mall Of Istanbul 5.010 4 Gordıon 2.050 4 Antalya Migros AVM 3.920
5 Torium 3.935 5 Next Level 1.892 5 Forum Gaziantep 3.552
6 Akasya Acıbadem 3.220 6 Tepe Prime Avenue 1.773 6 Forum Mersin 2.562
7 City'S Nişantaşı 3.005 7 Cepa 1.771 7 Korupark AVM 2.151
8 Astoria 2.681 8 Atlantis 1.717 8 Deepo Outlet Center 2.119
9 Starcity Outlet Center 2.645 9 Kentpark 1.623 9 Bursa Kent Meydanı 1.835

10 İstinyepark 2.583 10 Acity Outlet 1.538 10 Malatya Park 1.726
11 Capitol 2.170 11 Taurus 1.513 11 Sera Kütahya 1.699
12 CanPark Ümraniye 2.128 12 Armada 1.328 12 Serdivan Park 1.685
13 MarmaraPark 2.071 13 Panora 1.226 13 Mavibahçe AVM 1.658
14 Beylikdüzü Migros 2.014 14 Antares 1.038 14 Forum Bornova 1.648
15 Kale Outlet Center 1.923 15 Bilkent Center 759 15 Gebze Center 1.498
16 Forum İstanbul 1.883 16 Arcadium 701 16 MarkAntalya 1.489
17 Akbatı 1.689 17 Park Vera 639 17 Zafer Plaza 1.299
18 Trump 1.687 18 Kızılay AVM 536 18 Kayseri Park AVYM 1.288
19 Brandium Ataşehir 1.650 19 Anatolium Ankara 352 19 Yeşilyurt AVM 1.182
20 Olivium Outlet Center 1.636 20 365 AVM 279 20 Sanko Park 1.067
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TWITTER’DA 2015 YILI

2015 SOSYAL MEDYA ANALİZİ

FACEBOOK’TA 2015 YILINA DAMGA VURAN İSİMLER.

2015 YOUTUBE POPÜLER VIDEOLARI BELLİ OLDU.

2015 #TheDress tartışmasının, ABD’de eşcinsel 
evliliğin yasallaşmasının ve @OneDirection’ın 
müziğe ara vermesinin konuşulduğu yıldı. 2015’i 
sonlandırmak için ve yıllık “Year on Twitter” 
özetimizi oluşturmak için bütün verilerimizi 
araştırdık. Dünyanın dört bir yanından gelen en 
etkileyici anları ve popüler Tweetleri 2015.twitter.
com’da yeniden yaşayabilirsiniz.

2015 yılında Twitter dünyada yaşanan 
önemli olayların aynı zamanda Twitter'da da 
yankılandığı bir yıl oldu. FIFA Kadınlar Dünya 
Kupası’ndan, genel seçimlere; önemli futbol 
maçlarından Periscope’un Türkiye’de lansmanına 
kadar her ne yaşadıysak Twitter’da da eş zamanlı 
olarak o anlara tanık olduk.

En Gözde Trendler

Sonuçlar Selena Gomez’in 2015 yılında 
hayranlarının onu #SelenaForMMVA şeklinde 
Trending Topic yapması sayesinde yine 'yalnız 
yürümediğine” işaret ediyor.  #Periscope 
Türkiye’de ilk tanıtıldığında birden Türkiye’nin 
Trending Topic’i oldu. Binlerce Türk önemli 
anlarını yayınlamak ve diğerlerini takip 
etmek için Periscope’a akın etti. Türklerin 
futbol aşkına gelirsek, #fener,  #Galatasaray 
ve #Beşiktaş taraftarları destekledikleri futbol 
takımlarına olan aşklarını gösterme fırsatını 
tabii ki kaçırmadılar.

• 2 0 1 5  y ı l ı n d a  i n s a n l a r  Tw i t t e r ’d a  n e l e r i  t a r t ı ş m ı ş  g ö r m e k  i ç i n  # O n l y O n Tw i t t e r  h a s h t a g ’ i n i  k u l l a n a b i l i r s i n i z .

Facebook, 2015 yılının sonuna yaklaşırken yıl 
boyunca insanları etkileyen en önemli olayları 
hatırlatmak amacıyla 2015 Yılına Genel Bir Bakış 
videosunu http://yearinreview.fb.com/2015/ 
sitesinde yayınladı.

Facebook’un 2015 Yılına Genel Bir Bakış 
listesinde en çok konuşulan olaylarda ABD’deki 
başkanlık seçimleri ilk sıraya yerleşirken, 
hakkında en çok konuşulan müzisyen Ed 
Sheeran, dizi Game of Thrones ve film Star 
Wars: Güç Uyanıyor oldu. Hakkında en çok 
konuşulan politikacılar listesinde Barack Obama, 
Donald Trump ve Dilma Rousseff ilk üçte, Recep 
Tayyip Erdoğan ise 7’nci sırada yer aldı. 2015’te 
hakkında en çok konuşulan sporcular ise Floyd 
Maryweather Jr. ve Manny Pacquiao oldu.

2015 yılı boyunca Facebook’ta en çok 
paylaşılan olaylar şu şekilde sıralandı:

* ABD başkanlık seçimleri
* 13 Kasım’da, Paris’te gerçekleşen saldırı
* Suriye’deki iç savaş ve göçmen krizi
* Nepal depremleri
* Yunanistan’ın borç krizi
* Evlilik eşitliği
* IŞİD’e karşı savaş
* Charlie Hebdo saldırısı
* Baltimore protestoları
* Charleston’da gerçekleşen silahlı saldırı ve    
   bayrakla ilgili tartışmalar

Yılın sonuna yaklaşırken Türkiye’de ve Dünyada 2015'te YouTube'a damgasını 
vuran videolar, kanallar ve anlar 'YouTube Rewind' başlığı altında toplandı. 

Gülşen Bangır Bangır, Türkiye’de en çok izlenen müzik videosu oldu.

Türkiye'de En Çok Neler İzlendi?

1.Niloya - Çok Şeker Yedim - Yumurcak Tv
2.Çocuk Şarkıları | Sevimli Dostlar | Bebek Şarkıları
3.Tamer'i Korku Oyunu Oynarken Korkuttum - Eşek Şakası
4.Durex - #Connect II
5.Beşiktas DEMBA BA en son beste.Hakan Altun, Zafer Algöz, Umut Kurt
6.Fahriye Evcen & Burak Özçivit - Hasretinle Yandı Gönlüm
7.Dünyanın Kaydedilmiş En Gizemli 5 Video Kaydı
8.Beyaz Show - Beyaz'dan Candan Erçetin'e Erkek Dayanışmalı Cevap (16.01.2015)
9.Yalın - Benimki #AşktaCesurOlan / Cornetto
10.Orkid #KızGibi-Durdurulamaz

D a h a  f a z l a s ı  i ç i n  Yo u T u b e  R e w i n d  k a n a l ı n ı  z i y a r e t  e d i n ! 



MOTTOCAR
BORUSAN OTOMATİV JAGUAR - LAND ROVER 

AVCILAR SHOWROOM VE SERVİS AÇILDI

İncifer İbiş - Dilara Altuncu - Christian Blank - Kerem Olçum - Tolga Nehir - Levent Akgüllü - Rezzan Ekinci - Murat Radmard
Cesar Botas - Gökhan Bilgi - Simay Alsan - Yasemin Ayyıldız - Suay Yükselgil - Gökay Kayhanlı - Osman Kamer - Başak Aksu

Jaguar ve Land Rover Marka Yönetimi Ekibi
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JAGUAR LAND ROVER YENİLEMEYE TÜRKİYE’DEN BAŞLADI
Jaguar Land Rover’ın yeni konsept showroomu Türkiye’de bir ilk!

Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış 
sonrası hizmetlerini Türkiye çapında sürdüren 
Borusan Oto, Türkiye’nin ilk ve dünyadaki sayılı 
ARCH Concept olarak adlandırılan Jaguar Land 
Rover showroom ve servis konseptini hizmete 
soktu. Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, 
Türkiye’nin Avcılar’da açılan ve ilk Jaguar 
Land Rover dual tesisi özelliğini taşıyan yeni 
showroom’un sektörün en prestijli tesislerinden 
biri olduğunu belirtti. Jaguar Land Rover Genel 
Müdürü Simay Alsan ise “Jaguar ve Land Rover, 
bu iki İngiliz marka, Borusan Otomotiv’in 
güvencesi ve gelişen yetkili satıcı ağı ile daha 
da başarılı günlere doğru ilerliyor. Jaguar’da 
hedefimiz 2020 yılında 3000 adetlik satışa 
ulaşmak. 2017 yılı sonuna kadar, Türkiye’deki 
bütün yetkili satıcılarımız gerekli yatırımları 
yaparak ARCH konsepte sahip showroomlara 
sahip olacak” dedi. 

Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış 
sonrası hizmetlerini Türkiye çapında sürdüren 
Borusan Oto, Jaguar ve Land Rover markalarına 
yönelik yeni showroom ve servis konseptini 
hayata geçirdi. Kısa bir süre önce Jaguar 
markasının da Borusan Otomotiv bünyesine 

geçmesiyle tüm dünyada olduğu gibi Jaguar ve 
Land Rover markalarının aynı çatıda ve yeni bir 
kurumsal kimlik altında satılma kararı alınması 
sonrasında, Borusan Oto da bu yönde ilk önemli 
adımını attı. Borusan Oto, Türkiye’nin ilk Jaguar 
Land Rover dual tesisini Avcılar’da hizmete 
geçirdi. Türkiye’nin ilk ve dünyadaki sayılı ARCH 
Concept olarak adlandırılan Jaguar Land Rover 
showroom ve servisi, her iki markaya da hizmet 
verecek. Yeni showroom ve servis modern 
ekipman ve teknolojinin yanı sıra donanımlı, 
hizmet odaklı personeliyle premium hizmet 
sunacak. 

3.5 milyon TL’lik yatırım
Yeni showroomun açılışında konuşan Borusan 
Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, 3.5 milyon 
TL’lik renovasyon yatırımıyla son derece 
etkileyici Türkiye’nin ilk Jaguar Land Rover 
dual tesisini faaliyete geçirdiklerini belirtti. Yeni 
showroomun sektörün en prestijli tesislerinden 
biri olduğuna işaret eden Sakarya, “Yıllardır 
Land Rover markasına hizmet veren Borusan 
Oto Avcılar tesisi 525 metrekarelik alana sahip 
showroom ve 12 Jaguar ve Land Rover araç 
sergileme kapasitesine ulaştı. Yeni tesisimiz 

en modern ekipman ve teknolojinin yanı sıra 
donanımlı personeli ile nezih bir ortamda Land 
Rover ile birlikte Jaguar sahiplerine de Borusan 
Oto’nun yüksek standartlardaki hizmet kalitesini 
sunacak. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren 
gerçek lüksü ve kaliteyi hissettiğiniz, sektörün 
en prestijli tesislerinden biri oldu. Showroom 
tasarımı, kafeteryası, konforlu servis müşteri 
kabul alanı ve araç teslim alanları ile Jaguar ve 
Land Rover markalarının müşterilerine yakışan 
bir tesis oldu” diye konuştu. 

Jaguar Land Rover yatırımlarının süreceğini 
kaydeden Sakarya, önümüzdeki dönemde 
satış hedefleriyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: 
“Yatırımlarımız 2016 yılında Ankara ve Adana-
Mersin bölgesinde, 2017 yılı başlarında da 
İstanbul’da inşa edeceğimiz ikinci tesisimiz 
ile devam edecek. 2015 yılını Borusan Oto 
olarak 800 adet Land Rover, 110 adet Jaguar 
satışıyla kapatıyoruz. 2016 yılında ise 1,000 adet 
Land Rover, 380 adet de Jaguar satışı yapmayı 
planlıyoruz. Jaguar satışlarını bu yıl yenilenen 
XE, XF modelleri ve 2016 yılında satışına 
başlanacak ilk Jaguar SUV modeli olan F-Pace ile 
arttıracağız.”
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2020 hedefi 3 bin Jaguar
Jaguar Land Rover Genel Müdürü Simay Alsan 
ise “Jaguar ve Land Rover, bu iki İngiliz marka, 
Borusan Otomotiv’in güvencesi ve gelişen yetkili 
satıcı ağı ile daha da başarılı günlere doğru 
ilerliyor. Jaguar’da hedefimiz 2020 yılında 3,000 
adetlik satışa ulaşmak. Dünyada performans ile 
tasarımı birleştiren, farklı olmak isteyenlerin 
tercihi Jaguar, 2015 yılında lansmanı yapılan 
yepyeni 2 modeli XE ve XF ile daha da güçlendi. 
Off road kabiliyetini lüks bir atmosferde sunan 
Land Rover ise ürün gamını 2.0 Ingenium dizel 
motorlu Evoque ve Discovery Sport modelleri 
ile genişletti. 2017 yılı sonuna kadar, Türkiye’deki 
bütün yetkili satıcılarımız gerekli yatırımları 
yaparak ARCH konsepte sahip showroomlara 
sahip olacak” dedi. 

Borusan Oto Avcılar Jaguar Land Rover tesis 
açılışına katılan Jaguar Land Rover Avrupa 
Bölgesi Satış Müdürü Christian Blank, Borusan 
Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya’ya markalar 
adına bu yatırım için teşekkür ederek plaket 
verdi. Christian Blank Borusan Oto’nun yaptığı 
bu ilk tesisin beklentilerinin de üzerinde 
olduğunu ve yeni kurumsal kimlik açısından tüm 
Avrupa ülkelerine örnek olarak gösterileceğini 
ifade etti.   

Simay Alsan 
Jaguar Land Rover 

Genel Müdürü

Uğur Sakarya
Borusan Oto

Genel Müdürü

Cristian Blank
Jaguar Land Rover

Avrupa Bölgesi Satış Müdürü
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Türkiye’ de ilk ve 
dünyadaki sayılı olan 
ARCH Concept, aslında 
yaşam tarzı sunmaktadır. 
Araç Satış ve servis 
hizmetlerine ek olarak 
mücevherden sanata, 
hobiye hatta tekstile 
kadar Jaguar ve Land 
Rover kullanıcılarına 
çok zengin hizmetler 
vermektedir.
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DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER KALP RİTMİNİ BOZUYOR
Obezite nedeniyle yılda 2,8 milyon insan 

hayatını kaybediyor. Fazla kilolardan 
kurtulmak ve özellikle günümüzde önemi 
gitgide artan zayıf beden imajına kavuşmak 
için yapılan şok diyetler ise sağlığa büyük zarar 
veriyor. Zayıflamak ve kilo kontrolünü sağlamak 
için uzman yardımı almak ve belli başlı diyet 
kurallarına dikkat etmek gerekiyor. 

Şok diyetler iç organlar için büyük tehlike 

Kilo verme sürecinde yapılan en büyük hataların 
başında kısa sürede mucizevi kilolar verdirdiğini 
vadeden sağlıksız diyet listelerin uygulanmasıdır. 
Aç kalarak kilo vermeye çalışmak, öğün atlamak, 
tek tip beslenmek ve şok diyetler yapmak sağlığı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sık sık tekrar 
edilen bu diyetler, kısa vadede birçok hastalığa 
sebep olurken, uzun vadede hayati organları 
tehlikeye atmaktadır.  

Yanlış diyet bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelini 
oluşturmaktadır. İnsan vücudunun büyüyüp 
gelişebilmesi ve sağlıklı bir şekilde uzun süre 
yaşayabilmesi için birçok farklı besin öğesine 
gereksinimi vardır. Hızlı kilo vermek uğruna 
bilinçsizce yapılan diyetlerin sağlığa etkileri şu 
şekilde sıralanabilir: 

•Sağlıksız ve zayıf bir görünüş
•Baş dönmesi, baş ağrısı 
•Halsizlik
•Yorgunluk
•Üşüme
•İsteksiz ve ağır hareketler
•Unutkanlık, konsantrasyon eksikliği, asabi ruh 
hali
•Kabızlık
•Adet düzensizlikleri
•Kansızlık, demir eksikliği, kemik yoğunluğunda 

azalma
•Sağlıksız ve kuru cilt yapısı, saç dökülmesi 
ve bozuk tırnak yapısı
•Düşük bağışıklık sistemi ve sık sık 
hastalanma 

Düşük kalorili diyet kalp ritmini bozuyor

Haftada 4-5 kilo verdiren diyetler, düşük 
kalorili olmakta ve gerekli besin öğelerini 

içermemektedir. Bu diyeti yapanlarda ağırlık 
kaybı yağ kütlesinden değil,  kas ve su oranında 
olmaktadır. Bu kayıp, kalp kaslarında da söz 
konusu olabilir ve kalp ritminde bozukluklar 
meydana gelebilir. Metabolizma hızını düşüren 
bu diyetler sonrası verilen kilolar, hızla geri
alınmakta ve daha sonra yapılan diyetlerle kilo 

vermek daha da zorlaşmaktadır.
 Protein diyetinde denge önemli 

Protein içerikli diyetler son 
zamanlarda ön plana çıkarak 

dikkat çekmektedir. İnsan 
vücudu proteinden zengin 

gıdaları sindirebilmek için 
daha fazla enerji harcar. 

Bu besinler, mideyi geç 
terk ettiği için daha 

uzun süreli tokluk 
sağlar. Fakat günlük 

tüketilecek protein 
miktarına, 

fiziksel özellikler ve kan değerleri göz önünde 
bulundurularak diyetisyen tarafından karar 
verilmeli ve bu yiyecekler beslenme planına 
dengeli bir şekilde yer almalıdır. 

Fazla protein böbrek ve karaciğerde kalıcı 
hasar bırakabilir

Protein ağırlıklı besinler kolesterol ve 
yağ içerir. Doymuş yağların ve trans 
yağ asitlerinin fazla tüketimi damar 
tıkayıcı özelliktedir ve kalp hastalıkları ile 
ilişkilendirilmektedir. Uzun süreli uygulanan 
protein diyetleri böbrekler üzerinde geçici 
ya da kalıcı hasara neden olabilir. Bilinçsiz 
diyetlerle kilo vermeye çalışırken hayati 
önem taşıyan böbrek, karaciğer ve kalp 
gibi organlar riske girebilir. Yüksek protein 
içerikli diyetlerde yeteri kadar sebze ve 
meyve tüketilmez. Ancak yeterli sebze ve 
meyve tüketimi kardiyovasküler hastalıklar, 
mide kanseri ve kolorektal kanser riskini 
azaltmaktadır.

Beslenme kişiye özel olmalı 

Zayıflama programının ilk adımı doktor 
kontrolüdür. Ardından bireyin yaşı, boyu, 
cinsiyeti, mesleği, mevcut hastalıkları ve 
beslenme alışkanlıkları incelenir. Bütün 
bunların sonucunda diyetisyen tarafından 
beslenme programı hazırlanır. Gazete, dergi 
ve internette yayınlanan diyetler herkes için 
uygun değildir. 

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin 
sürdürülebilir olması gerekiyor

Diyet, kısa vadeli ve sadece zayıflama amaçlı 
olmamalıdır. İdeal kiloya ulaşıldıktan 
sonra kişiye mutlaka kilo koruma programı 
düzenlenerek yaşam tarzına adapte edilmeli 
ve bu uzun vadede sürdürülebilir olmalıdır. 
Yaşamın her evresinde yeterli ve dengeli 
beslenme, temel unsurdur. Uzun vadede 
maksimum sağlık için yeterli ve dengeli 
beslenmeye ek olarak şunlar yapılmalıdır:
 
•Düzenli fiziksel aktivite (Her gün 30 dk./
orta şiddette)
•Düzenli uyku
•Stresten uzak bir yaşam tarzı 
•Düzenli sağlık kontrolü 

Memorial Sağlık Grubu’nun Katkılarıyla...



B1 Katında

14:00 - 16:00

YASEMİN ŞEFİK İLE İKİ KOLTUK

Best FM Canlı yayı
n Ocak Ayı

11 Ocak

GÖKHAN TÜRKMEN ASLI DEMİRER
18 Ocak 18 Ocak
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18 Ocak 18 Ocak



Enlightening  
 your vision.

Visionary conceptual festive lighting in every aspect.

Mk Illumination - Türkiye 
turkiye@mk-illumination.com.
Tel : +90 212 886 72 65 - 66

www.mk-illumination.com 
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