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ZUHAL TOPAL İLE ANNELER GÜNÜ ÖZEL SÖYLEŞİSİ

Zuhal Topal
Anneler Günü’nde,
sizlerle buluşuyor.

Lafı, anne olmaktan
çalışan annelerden

yuvaların
dişi kuşlarından

açıyor.

8 Mayıs 2016



Mayısın baharından; çiçeklerinden, festivallerinden, yaza başlangıcından,
herkese merhaba,

Size bir astrolog gibi bu ay şu olacak, şöyle hissedeceksiniz demek isterdim.
Ancak tek bildiğim güneş tepede ne kadar uzun ve güçlü kalırsa o kadar iyi
hissedebiliriz. Bu ay Mall&Motto dergimizde yine birbirinden çarpıcı 
röportaj, haber, yeni sezon bilgileri ve incelemeler bulunuyor.

Sosyal Medya üzerinde en iyi performansı sergileyen alışveriş merkezinden 
tutun da en tatlı etkinliklere kadar bir çok konuyu işledik.

Madem havalar güzel, hepimizin havası güzel olur dedik.

Aydınlık mekanların maça bir sıfır önde başladığı, içeriğini zengin tutan 
işletmelerin de bahar ayında çiçekler gibi görüneceğini söyleyebilirim.

Bir de düğün sezonu memlekette açılmış bulunuyor.
Bu ne demek derseniz eğer; ihtiyaç listesi ve alışveriş gereksinimleri de
mevsime göre şekil değiştiriyor.

İyi olanın kazanmasının yanı sıra, iyi olduğunu daha iyi gösteren de 
kazanıyor.

Anneler gününde sadece ünlü anne ve çocuklarının dışında daha aktif,
yaşam alanlarını farklı konseptlerle değerlendiren tüm AVM’ler de farkını
ortaya koyacak.

Farkındalık Stüdyosu ekibimizin ve Serhat Türkkan’ın girişimleriyle,
yine bu sayıyı uzun aylar saklamak isteyeceksiniz.

İyi Okumalar!

MErhABA

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü
Yasemin ŞEFİK

Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü

Yasemin Şefik

Genel Koordinatör
C.Serhat Türkkan

Editör
Özgür Dere

Sinem Özkardeşler

Reklam Müdürü
Emine Türkkan

Görsel Yönetmen
Barış Karaoğlu

Fotoğraf
Tunay Komut

Baskı
Maviay Ofset

Yönetim Merkezi
Mimar Sinan Mah.
Zümrüt Sokak No:24 
Kemerburgaz - İST.

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Aylık Yayınlanır

Web
www.mallandmotto.com

www.fsreklam.com.tr

Telefon
 +90 212 351 54 48
 +90 530 218 49 43

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

Facebook / Twitter
/mallandmotto

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri 
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.

Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da 
yazıyı yazana aittir.  

FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

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





İçİndekİler

40

75

86

36

43

79

88

3920

46

85

96

Mustafa Süzen

Bahar Özürün

Dilara Koçak

Filiz Özkol

İrfan Nalçacı

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak

Sosyal Medya Ligi
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Lovelet AVM Genel Müdürü

Uzman Diyetisyen

Astrolog

Konyalı Saat Genel Müdürü

Global Restoran Yatırımları A.Ş. 
Genel Müdürü

İlk 20

Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Marka ve İmaj danışmanıSMG CEO’su

Fiyatların ve markaların çeşitliliği tüm bölgede 
marka olmamızı sağladı.

Hayvancılığa önem verilirse et fiyatları düşer.

Dijitalde acemi diyetisyenin mobil uygulaması.

İş Dünyası Burç Yorumları

Başarı tesadüf değildir.

Müşteriler müzik çalmayan mağazaya gitmiyor.

Çocukda yaparız güzelde kalırız.

Alışveriş merkezleri sosyal medya verileri.

Biz grup olarak istikrar ve büyümeye her zaman 
inanıyoruz.

Güçlü bir stil için “Siyah”ın tartışmasız 
gücünden yararlanın!

Bahadır Tatlıöz ile uzun lafın kısası.

Bel ağrıları tanı ve tedavi yaklaşımları.

ASTROLOJİ SOSYAL MEDYA SAĞLIK

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
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FAruK GüLLüOğLu KurtKÖy MVK WOrK-SquAre 
CADDe’De KApILArINI AçIyOr

Kiralaması NTS Danışmanlık tarafından 
gerçekleştirilen MVK Work Square, yeme 

içme sektöründen önemli bir markayı daha 
marka karmasına ekledi. Kurtköy’ün en değerli 
noktasında iş dünyasının ihtiyaçlarına göre 
tasarlanan MVK Work-Square projesinde Faruk 
Güllüoğlu İstanbul konseptiyle açılacak olan cafe, 
bu yeni iş ve yaşam merkezini tercih edenlere 
özgün Faruk Güllüoğlu lezzetlerini sunacak.

Geniş ofis ve toplantı mekanlarının yanı sıra 
ev-ofis tarzı çalışanlara da hitap eden MVK 
Work-Square iş ve yaşam merkezi, geniş alışveriş 
caddesi düzlenmesiyle de dikkat çekiyor. Bu 
sosyal alanda açılacak olan Faruk Güllüoğlu 
İstanbul Cafe konseptli mağaza ise, 100 
metrekaresi açık alan olmak üzere toplam 385 
metrekarelik bir alanda yer alacak. Konforun 
ön planda olduğu tesiste çocuk oyun odası gibi 
hizmetler de yer alırken, Faruk Güllüoğlu’nun 
geleneksel lezzetleri dünya mutfağından 
seçmelerle birleştirdiği benzersiz menü de ağız 
tadını bilenlerle buluşacak.
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VAN AVM yAtIrIMCILArIN yÖNüNü DOğu’yA çeVİrDİ

Türkiye’de yatırımın yönünü değiştirerek 
Doğu Anadolu’ya gelen Global Yatırım 
Holding, 50 milyon dolarlık VAN AVM 

projesiyle bölge ekonomisi ve sosyal hayatına 
büyük katkı sağladı. Van tarihindeki en büyük 
özel sektör yatırımı olma özelliği taşıyan ve 15 
Aralık’ta hizmete açılan VAN AVM beklentilerin 
de ötesinde yoğun ilgi gördü. VAN AVM’yi 
yılın ilk 100 gününde, 1 Ocak-9 Nisan tarihleri 
arasında ziyaret edenlerin sayısı 1 milyon 804 
bini buldu. VAN AVM’yi açıldığı günden 23 
Nisan’a kadar her gün ortalama 18 bin 616, 
toplamda tam 2 milyon 420 bin 108 kişi ziyaret 
etti. Sadece Vanlıların değil çevre illerden, hatta 

İran’dan gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan VAN 
AVM, 7’den 70’e herkes için bir cazibe merkezi 
haline geldi.

Şık kafeleri, ünlü restoranları ve dünya 
markası mağazalarıyla kentin yeni buluşma 
noktası olan VAN AVM, kentteki sosyal yaşam 
alışkanlıklarını değiştirdi. Konforlu sinemasında 
vizyon filmlerini izleyen Vanlılar, sanatsal 
faaliyetlerin de keyfini çıkardı. VAN AVM’nin 
açılmasına en çok sevinenler çocuklar oldu. 
Sık sık gerçekleştirilen bir birinden renkli 
etkinliklerde bol bol eğlenen çocuklar, hızlarını 
alamayınca kendilerini Toru Entertainment’ta 
buldu.

“Vanlılar da mutlu, iş yapanlar da…”

VAN AVM’yi hayata geçiren Global Yatırım 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, 
“Bazıları hep Batı’ya giderken, kimsenin 
gelmeye cesaret bile edemediği bölgeye yatırım 
yaptık. Projemiz kısa zamanda başarıya ulaştı. 
Başta yerel yöneticiler olmak üzere, sivil toplum 
kuruluşları ve özellikle bölge halkı, VAN AVM’yi 
sahiplendi. Engeller bu sinerjiyle aşıldı. Sonuçta 
Van yeni imkânlara kavuştu, Hem Vanlılar 
mutlu oldu, hem iş yapanlar” diye konuştu.

“Büyük yatırımcılar Van’a gelmek için bize 
danışıyor”

Ayşegül Bensel özetle şunları söyledi: “VAN 
AVM, hep Batı’ya giden yatırımcıların yönünü 
değiştirdi. Ancak gelinen noktada VAN AVM’nin 
başarısı, yatırımcıları cesaretlendirdi. Şimdi 
birçok büyük yatırımcı Van’a yatırım yapmak 
için bize danışıyor. VAN AVM kent tarihinde bir 
ilk oldu. İnanıyorum ki bundan sonra işler çok 
daha kolay olacaktır. Önümüzdeki günlerde Van’a 
birçok yatırımcının geleceğinden, çok sayıda 
yatırım yapılacağından hiç şüphe duymuyorum.”

“VAN AVM Doğu Anadolu’da rekora gidiyor”

“VAN AVM, giyimden kozmetiğe, gıdadan 
konfeksiyona kadar Türkiye çapında çok sayıda 
yeni mağazayı kente kazandırdı. 55 bin metrekare 
gibi geniş bir kullanım alanı olan Van AVM’de 
90 markayı bir araya getirdik. VAN AVM kısa 
zamanda sadece kentin ve bölgenin değil komşu 
ülkelerin de uğrak noktası oldu. Yaklaşık 1000 
kişiye istihdam sağlandı. Doğu Anadolu’da 
rekora giden, Türkiye’nin en büyük kentlerini 
kıskandıracak ziyaretçi rakamlarına ulaşan VAN 
AVM artık Global Yatırım Holding’in değil, çok 
değerli Vanlılarındır.”

Ayşegül Bensel
Global Yatırım
Holding Yönetim Kurulu Üyesi









MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

7.
Sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

16

14

LİMAK, NİteLİKLİ İNSAN GüCüNü ArtIrMAK 
AMACIyLA LİMAK VAKFI’NI KurDu

Limak Şirketler Grubu, toplumun genç 
ve dinamik potansiyelini nitelikli 

insan gücüne dönüştürmek amacıyla 
Limak Vakfı’nı kurdu.

Limak Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı 
ismini taşıyan ve Resmi Gazete’de yer alan 
Vakıf, ilk etapta 1 milyon TL’lik varlık ile 
kuruldu.

Vakfedenler olarak Limak İnşaat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'den Nihat Özdemir, Ebru 
Özdemir, Turhan Serdar Bacaksız, Sezai 
Bacaksız, Batuhan Özdemir ile Mehmet 
Serhan Bacaksız’ın isimleri yer aldı.

Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 
tescil kararıyla kurulan Vakfın yönetim 
kurulu ise Ebru Özdemir, Turhan 
Serdar Bacaksız ve Elif İrte Alptekin'den 
oluşuyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan 
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı 
Ebru Özdemir, şunları söyledi:

“Limak Vakfı’nı kurmak uzun zamandan 
bu yana hayalini kurduğumuz bir 
konuydu. Limak olarak bugüne kadar pek 
çok yardım ve sosyal sorumluluk projesi 
yaptık. Bunlar artarak devam ediyor. Son 
olarak, kadınların mühendislik alanında 
daha fazla var olmasını desteklemek 
üzere, kapsamlı ve uzun vadeli bir sosyal 
sorumluluk projesi olarak, Türkiye’nin 
Mühendis Kızları Projesi’ni başlattık. 
Vakfı kurmaktaki amacımız yürütmekte 
olduğumuz böylesi sosyal sorumluluk 
ve yardım projelerini tek bir çatı altında 
toplamak ve daha kurumsal ve etkili 
olarak devamını sağlamaktı. Ülkemiz için 
hayırlı uğurlu olsun”.

Ebru Özdemir
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı
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İtO BAşKANI İBrAhİM çAğLAr
"yüksek faiz ayağımızda öyle bir pranga ki, bırakın koşmamızı, yürümemize bile engel"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı İbrahim Çağlar, yeni 

Merkez Bankası yönetiminin 20 
Nisan'da faizleri indirmesi kadar, 
bankaların da ara finansmanda 
reel sektörün yanında daha sağlam 
durmasına ihtiyaç olduğunu 
vurguladı.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın 
faizleri indireceği yönünde bir 
beklenti oluştuğunu belirten Çağlar, 
"İki yıldır finansman maliyeti çok 
arttı. Yüksek faiz ayağımızda öyle 
bir pranga ki bırakın koşmamızı, 
yürümemize bile engel" dedi.

'BANKALARIN DA BİZE 
İHTİYACI VAR'

"Reel sektör ve bankalar aynı 
gemideyiz. Unutulmamalı ki, bizim 
finansmana ne kadar ihtiyacımız 
varsa, aynı oranda da bankaların bize 
ihtiyacı var" diyen Çağlar, bankaların 
sunacağı likiditenin, piyasada vade 
uyumsuzluğu sorununa karşı kaynak 
arayan tüm sektörler için hayati 
olduğunu söyledi.

İbrahim Çağlar, şunları kaydetti:

"Reel sektör ara finansman, yani 
önceden planlanmamış ihtiyacını 
karşılamakta zorlanırken, TCMB de 
bankalar da ayrı ayrı duyarlı olmak 
zorunda. Özellikle kamu bankaları, 
yasalar çerçevesinde finansman 
maliyetini düşürecek adımlara 
ön ayak olabilir. 20 Nisan'da 
faizin düşürülmesini umuyor ve 
bekliyoruz. Çünkü reel kesime 
verilecek destek, şüphesiz katma 
değer, istihdam, kâr ve refah olarak 
dönecektir."

İbrahim Çağlar
İTO Başkanı
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ZOrLu CeNter AVrupA’NIN eN İyİSİ SeçİLDİ
Zorlu Center, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından 
her yıl düzenlenen ICSC European Shopping Centre Awards'ta Zorlu 
Center “New Development” kategorisinde Avrupa'nın “En İyi Alışveriş 
Merkezi” seçildi.

Zorlu Center, Uluslararası Alışveriş 
Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından 

her yıl düzenlenen ve Avrupa’da alışveriş 
merkezlerine verilen en prestijli ödül olarak 
kabul edilen ICSC European Shopping Centre 
Awards'ta kendi dalında Avrupa'nın En İyi 
Alışveriş Merkezi Ödülü’ne layık görüldü. Zorlu 
Center, 10 ülke adına yarışan 12 finalist alışveriş 
merkezi arasından seçilerek “New Development” 
kategorisinde ödül kazandı.

Milano’da gerçekleşen ödül töreninde Zorlu 
Center adına ödülü alan Zorlu Center Genel 
Müdürü   “Avrupa’nın en prestijli ödülleri 
arasında gösterilen ICSC European Shopping 
Centre Awards'ta en iyi alışveriş merkezi 
seçilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu 
başarıya ulaşmak için çok çaba sarfettik; hizmete 
girdiğimiz ilk andan itibaren gerek marka 
karmamız gerekse yıl boyu süren ve geleneksel 
hale getirdiğimiz kampanya ve etkinliklerimizle 
misafirlerimizin kalbine dokunduk. Bu başarıda 
emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyor 
ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan 
misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum” diye 
konuştu.

Zorlu Center ödüle doymuyor
2015 yılında başarılı bir seneyi geride bırakan 
Zorlu Center, dünyada en başarılı kurum ve 
projelerin değerlendirildiği Stevie International 
Business Awards’dan 2 altın, 2 gümüş olmak 
üzere toplam 4 ödül ile döndü.

Zorlu Center aynı zamanda dünyanın sayılı 
pazarlama ve iletişim programlarından biri 
olarak kabul edilen Marcom Ödülleri’nde de 6 
altın 4 platin olmak üzere, toplam 10 ödüle layık 
görüldü.

Zorlu Center tüm bu ödüllerin yanı sıra 
pazarlama iletişimi alanında dünyanın en 
prestijli ödüllerinden biri olan Hermes Creative 
Awards’tan 4 altın 3 platinium olmak üzere 
toplam 7 ödül; 2014 yılında ise Best Business 
Awards’ta 5 ödülün sahibi oldu.

Zorlu Center kazandığı bu ödülle birlikte şimdiye 
kadar toplam 27 ödül almış oldu.

Zorlu Center Genel Müdürü Didem Aydın
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Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
dünyaca ünlü markalarının yanı sıra çocuklu 
ailelerin hayatını kolaylaştıran eğitim ve eğlence 
alanları, kültürel etkinlikleri ve farkındalık 
projeleri ile de Karadeniz halkının ilgisini 
çekiyor.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
mayıs ayına Anneler Günü etkinliğinin 
hazırlıkları ile başladı. Türk pop müziğinin 
en sevilen isimlerinden Buray, annesine 
müziğin ve eğlencenin bir arada olduğu bir gün 
yaşatmak isteyenler için Samsun Piazza AVM’ye 
gelecek. 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de 
gerçekleşecek olan ücretsiz mini konser ve imza 
günü etkinliğinde, Buray "İstersen", "Sen Sevda 
Mısın", "Unutmuş Çoktan" gibi sevilen şarkılarını 
anneler için seslendirecek. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma 
Vapuru ile başladığı yolculukta, Milli Mücadele’yi 
başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına 
bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin Samsunlular 
için önemi çok büyük. Atatürk’ün ve silah 
arkadaşlarının, İtilaf Devletleri’nin işgaline 
karşı milletimizin kurtuluşuna giden yolda, 
büyük bir mücadeleyi başlattığı bu büyük gün 
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde coşkuyla 
kutlanacak. 

Ustalıkla yorumladığı hareketli besteleriyle 
hayranlık kazanan Sinan Akçıl, 19 Mayıs 
tarihinde Samsun Piazza AVM’de gerçekleşecek 
mini konser etkinliğinde sevilen şarkılarını 
gençler ile birlikte söyleyecek. Mini konserden 
sonra gerçekleşecek imza günü etkinliğinde 
hayranları Akçıl ile fotoğraf çektirip sohbet etme 
fırsatı bulacak.  

Etkinlikte sınır tanımayan Samsun Piazza 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, mayıs ayında 
Karadeniz’in moda merkezi olacak. 29 Mayıs 
tarihinde dev bir organizasyon için kolları 
sıvayan AVM yönetimi, birbirinden ünlü manken 
ve sanatçıları ağırlayacak. 

Podyumların ünlü ve efsane mankenleri Özge 
Ulusoy ve Çağla Şikel’in, Piazza AVM içerisindeki 
dünyaca ünlü markaların 2016 İlkbahar/Yaz 
kreasyonlarını sergileyeceği defile büyük ses 
getirecek. 29 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 
etkinlikte moda dünyasının ünlü isimleri Özge 

MAyIS’tA SAMSuN pIAZZA’DA şeNLİK VAr

Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Ulusoy ve Çağla Şikel, Piazza ziyaretçilerini yeni 
trendler ile tanıştıracak.

Saat 15.00’te başlayacak ilk defileden sonra 
Piazza’da Ayşe Hatun Önal fırtınası esecek. Çak 
Bir Selam ve Güm Güm hitleri ile milyonlara 
ulaşan Ayşe Hatun Önal, Piazza AVM 
ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şov ve mini 
konser sergileyecek. 

Saat 18.00’de başlayacak ikinci defilenin finalinde, 
Piazza ziyaretçileri Emre Kaya konseri ile müzik 
coşkusunu doyasıya yaşayacak.  Renkli kişiliği 
ve hit parçaları ile hayranlarıyla buluşacak olan 
sanatçı, Piazza ziyaretçilerine keyifli dakikalar 
yaşatacak.

Modaya yön veren pek çok markanın 
koleksiyonlarının yer alacağı defilelerde 
elektronik keman sanatçısı Giselle Tavilson 
müzik şovuyla ziyaretçilere unutulmaz dakikalar 
yaşatacak. 

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
mayıs ayında düzenleyeceği birbirinden keyifli 
ve eğlenceli etkinliklerine tüm Karadeniz halkını 
davet ediyor. 

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Samsun 
Piazza, mayıs ayı için hazırladığı etkinlik programı ile baharın coşkusunu 
ziyaretçilerine sonuna kadar yaşatacak. 

Giselle tavilson

Özge ulusoy
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İMZA GÜNÜ

19 MAYIS SAAT 17:00

SAMSUN PİAZZA’DA

HAYRANLARIYLA

BULUŞUYOR!
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Mustafa Süzen
Lovelet AVM  Genel Müdürü

Fiyatların ve markaların çeşitliliği tüm bölgede 
marka olmamızı sağladı.
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19 Mayıs tarihi Samsun için önemli bir tarih, 
siz 19 Mayıs' da neler planlıyorsunuz?

19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin 
başlangıcıdır. Ulu Önder Atatürk'ün Nutuk 
Kitabı'nı 19 Mayıs ile başlatması, doğum gününü 
sorduklarında bu güne işaret etmesi bunun 
göstergesidir. 19 Mayıs'ın yasa ile milli bayram 
olarak ilan edilmesi bu hususu pekiştirmektedir. 
Türk tarihi büyük kahramanlıklar ve başarılar 
görmüş ve Türk milleti yaşadığı onura herkesi 
ortak etmiş ve asla barbar olmamıştır. Yabancı 
güçlerin istilasına uğrayan Türk topraklarından 
göç eden çok sayıda insanın Samsun'a 
yerleştikleri görülmektedir. Pontusların halka 
zulmettiği ve evlerini yaktığı bu dönemde 
Cumhuriyet yürüyüşünün başlangıç noktası 
olması derin anlamlar taşımaktadır. Dolayısı 
ile Samsun için 19 Mayıs en büyük bayramdır. 
Bizler de 19 Mayıs ruhunu yaşatacak, tarihimizde 
yaşanmış olan bu başarıları ve bu başarıları 
elde eden ecdadımızı hatırlamayı görev olarak 
görmekteyiz. 19 Mayıs haftasında Valilik 
tarafından organize edilen programın bir parçası 
olmanın yanında Lovelet Outlet Ailesi olarak 
birliktelik mesajı vereceğimiz bir organizasyon 
planladık. İmza günü, canlı radyo yayını, eğitim 
kurumlarının gösterileri ve diğer paydaşlarımızla 
gün boyu festival tadında etkinliklerimiz olacak.
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Samsun şehir merkezinde 5 AVM var sizce 
bu sayı şehir için ideal sayı mı?

Alışveriş Merkezleri şehrin modernizasyonuna 
büyük katkılar sağlayan ekonomik 
yerleşkelerdir. İstihdam, vergi, rekabet, sosyal 
ve kültürel gelişim yönünden çevresine 
olumlu etkileri açıkça görülmektedir. Zaman 
içerisinde kendisini yenileyemeyen ve 
farklılaşamayan projeler de yok olmaktadır. 
Şu ana kadar Türkiye'de 40 alışveriş merkezi 
hizmetine son vermiştir. Yönetim ve kiralama 
operasyonu İnside Danışmanlık tarafından 
yapılmakta olan Lovelet Outlet bu anlamda 
hergün kendini yenileyen ve geliştiren projeler 
üretmektedir. Sektörün mevcut büyüklüğü 
düşünüldüğünde, Anadolu'ya ciddi bir 
yayılma olduğunu görebiliyoruz. 3 yıl öncesine 
baktığımız zaman sadece 2 AVM varken 
bugün 5 AVM aktif durumda faaliyetlerine 
devam etmektedir. Bölgedeki AVM 
sayısının önümüzdeki dönemlerde artması 
kaçınılmazdır, yenilerinin de ekleneceğini 
hesap edersek AVM' lerin yeterli olacağı 
kanaatindeyim.

Planladığınız etkinlikler ile farklı konseptler 
oluşturuyorsunuz. 23 Nisan'da nasıl bir 
kurgu yaptınız?

Ziyaretçiler Alışveriş Merkezlerine artık sadece 
alışveriş ihtiyacını giderme amacıyla değil 
aynı zamanda Alışveriş Merkezinin sunduğu 
olanaklara katılım amacıyla da gidiyor. Bizler 
ziyaretçilerimize aileleri ile birlikte tüm 
gün vakit geçirebileceği bir yaşam merkezi 
yaratma çabasındayız. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramında da kolejler, 
sektörün önde gelen firmaları ve Kızılay'ın 
da yer aldığı toplamda 25 kurum ile birlikte 
farklı etkinliklerimizle ziyaretçilerimize 
dolu dolu bir gün geçirmelerini sağladık. 2 
gün süren şenliklerde bunu en güzel şekilde 
ziyaretçilerimize yansıttık. Alışveriş Merkezleri 
ziyaretçilerin sosyal paylaşım platformu olmalı 
ki sadakatleri sürdürülebilir olsun.

Sektör ile alakalı önemli bir araştırma 
yaptığınızı biliyoruz. Çalışmanız ne 
durumda, ne zaman yayınlayacaksınız?

Sektör ile ilgili olarak "Alışveriş Merkezi 
Yönetim Sorunları" konulu yüksek lisans 
tezimin son aşamasındayım. Önümüzdeki ay 
savunma için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne 
gideceğim. Sektörden 52 Alışveriş Merkezi 
Müdürü'nün katıldığı anket çalışmasının 
yanı sıra sektör büyüklerimizin de destek 
verdiği bir çalışma oldu. Muhtemelen Haziran 
ayında yayınlanacaktır. Beni inanılmaz 
heyecanlandıran bu çalışmada destek veren 
herkese şükranlarımı sunarım. Umarım 
yayınlandığında beklentiyi karşılayan bir 
çalışma olur.

Sloganınız Karadenz'in Outlet'i neden böyle 
düşünüyorsunuz?

Alışveriş merkezimizde, bünyemizde ulusal 
ve uluslararası markanın fabrika satış 
mağazalarının yer alışı birçok marka karmamızla, 
özel satış ve festival uygulamaları, alternatif 
fiyat uygulamalarının hizmet verdiği AVM 
konseptinin avantajlarını yaşıyoruz. Fiyatların 
ve markaların çeşitliliği tüm bölgede marka 
olmamızı sağladı. Outlet mağazalarının her 
yaştaki ziyaretçilerimize hizmet verebiliyor ve 
bir arada bulmaya çalıştıkları hizmeti sunarak 
outlet kimliğimizle tüm Karadeniz Bölgesi'ne 
hizmet verme farkındalığını yaşıyoruz. Ayrıca 
bulunduğumuz lokasyon itibari ile Artvin, Rize, 
Trabzon, Giresun ve Ordu olmak üzere Batı 
Karadeniz bölgesinin İç Anadolu ve İstanbul'a 
bağlayan yegane yolun üzerinde bulunmamız da 
bu durumu pekiştirmektedir.

Mustafa Süzen
Lovelet AVM Genel Müdürü

C.Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü



LOVeLet OutLet 23 NİSAN şeNLİKLerİNDe 
çOCuKLAr DOyASIyA eğLeNDİ

Lovelet Outlet 23-24 Nisan Şenliklerinde Miniklere unutulmaz 
bir çocuk bayramı yaşattı. 23 Nisan Saat 12:00 ’de başlayan 

etkinliğe ev sahipliği yapan Lovelet AVM ’de yok yoktu. Mavi 
Boncuk Kreşi, sergi; Zeka Tasarım Dükkanı; zeka oyunları, 
Armoni Müzik; çocuk korosu, Öykü Adası; miniklerin defilesi, 
Kuzey Yıldızı Çocuk Akademisi; Piyano gösterileri, jimnastik 
gösterileri, dans gösterileri, müzik dinletileri, Feza Berk Koleji; 
Piyano-gitar-keman gösterileri yer alırken, 24 Nisanda Neşeli 
Yüzlerin minikleri yaptıkları koro ile izleyenleri mest ederken 
Bilgi Okullarının gösterileri herkesi büyüledi. 

Kırtasiyem ve Lets’in yüz boyama ve dolbi etkinlikleri çocukları 
eğlendirirken, Alpedo Dondurma, Cocacola, Akdağ, Adıyaman 
Kervansaray Kahvesi, Nestle gibi firmalar tattırım stantları 
ile renk kattı. KIZILAY ‘ın satışını gerçekleştirdiği uçurtma 
dağıtımında çocuklar hem uçurtmalarını yarıştırdı, hem de 
aldıkları uçurtmalar ile KIZILAY ’a bağış yapmış oldular.

Lovelet Outlet Çocuk şenliklerine ayrı bir hava katan 
Büyükşehir Belediye Bando Ekibi çaldıkları marşlar ile 
izleyicileri mest etti. Lovelet Şenliklerine damga vuran bir 
diğer etkinlik ise Neşeli Yüzler Anasınıfı öğrencilerinin meyve 
pazarı kurarak satışını yaptıkları meyvelerden gelen gelirin 
tamamını LÖSAM ’a bağışlanması oldu.
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AVM Endeksi Şubat  2016 sonuçlarını değerlendiren AYD 
Başkanı Hulusi Belgü  “AVM endeksi şubat 2016 döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %14,8 
oranında arttı. Sevgililer Günü, sömestir tatili ve indirim 
sezonunun olduğu şubat ayındaki artış olumlu. Kategoriler 
bazında ise hala ağırlıklı olarak toparlanma bazlı yükselişler 
var. Ülkemiz son günlerde yaşanan terör saldırılarından 
hem sosyal hem de ekonomik olarak çok etkilendi. Nitekim 
bunun yansımalarını önümüzdeki ay endeks verilerinde 
de muhtemelen göreceğiz. Ancak ülke insanımız bu zor 
günleri atlatmakta ve yeniden normalleşmekte, korkuya 
teslim olmamakta kararlı. Bizler de perakendeciler ve 
AVM sektörü olarak üzerimize düşeni yapacağız. İşimizi 
yapmaya ve el ele çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Hulusi Belgü
AYD Başkanı 
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şuBAt 2016’DA AVM CİrO eNDeKSİ %14,8 ArttI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin 
şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi şubat 2016 döneminde 2015 
şubat ayı ile karşılaştırıldığında %14,8’lik bir artışla 178 puana ulaştı.

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar şubat 2016’da bir önceki yılın aynı ayına göre 23 puan arttı ve 
verimlilik m2 başına 680 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 759 TL, Anadolu’da 627 TL olarak gerçekleşti. 
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şubat ayında en yüksek ciro artışı hipermarket kategorisinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında 2016 şubat döneminde kategoriler bazında endeks %15’lik bir artış 
gösterdi. En yüksek ciro artışı ise hiper market kategorisinde %38’lik artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın şubat ayı ile 
karşılaştırıldığında şubat 2016’da yiyecek kategorisi %21, teknoloji hipermarket kategorisi %18, giyim kategorisi %14, 
ayakkabı-çanta kategorisi %12 ve AVM’lerdeki diğer* alan ciroları %12 artış kaydetti.

Ziyaret Sayısı endeksi 

Şubat 2016 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %3,9’luk artış yaşandı. 
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BİrBİrİNDeN FArKLI GüVeNLİK SİSteMLerİ AyNI DİLİ KONuşACAK
Sensormatic tarafından sunulan Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi Sistemi 
(PSIM), birbirinden bağımsız veriler üreten güvenlik sistemlerinin tek 
bir ekranda aynı dili konuşmasını sağlıyor.

Geniş güvenlik ihtiyacı olan yerlerdeki tüm 
güvenlik sistemlerini tek bir arayüzden 
yönetmeye imkân veren yazılım, önceden 
hazırlanmış senaryolar sayesinde operatörlerin 
olası tehditler karşısında belirlenen bir iş akışını 
takip etmelerini sağlayarak operasyonel yükü 
azaltır.

Farklı uzmanlık gerektiren sistemler için ortak 
bir güvenlik dili

Bankalar, plazalar, havalimanları, büyük 
endüstriyel tesisler ve benzeri geniş güvenlik 
ihtiyacı olan büyük organizasyonlarda 
birbirinden farklı akıllı güvenlik sistemleri 
kullanılıyor. Geçiş kontrol sistemleri, yangın 
algılama, video izleme vb. sistemlerin her biri 
kendi dinamiklerine göre veri üretiyorlar. PSIM, 
bu verileri tek bir arayüze aktarılıyor. Bu sayede, 
sistemi izleyen operatörlerin her sistem için ayrı 
ayrı uzmanlık sahibi olması zorunluluğu ortadan 
kalkarak, işletme için hem operasyonel hem 
de insan kaynağının kullanımında verimlilik 
sağlanıyor.

Basit, anlaşılır arayüz ve canlı takip imkanı

PSIM yazılımı ile sağlanan ortak arayüzde, 
olayların izlenmesi ve müdahale edilmesi çok 
kısa sürede ve kolayca gerçekleşiyor. Örneğin 
bir olay anında, olayın gerçekleştiği lokasyon 

ekrandaki harita üzerinde görülüyor. Eş zamanlı 
olarak olay yerine ait video görüntüsü operatör 
ekranında otomatik olarak beliriyor ve olayın 
bütününün canlı takibine olanak tanınıyor. 
Kolay anlaşılır bir arayüz olması sebebiyle 
operatörün hızlı ve etkin kullanımı sağlanıyor.

Duruma özel senaryolar ile kesintisiz güvenlik

PSIM bünyesinde oluşturulabilen senaryolar 
ile bir olay anında alınması gereken aksiyonlar 
önceden belirlenebiliyor. Örneğin bir yangın 
anında, operatörün izleme ekranında durumu 
netleştirecek sorular otomatik olarak beliriyor. 
Sorulara verilen her bir yanıt, operatörün 
izlemesi gereken bir sonraki adımı belirliyor. 
Sistemleri izleyen operatörler, olay anında 
ekranda beliren yönergeleri takip ederek, 
herhangi bir ek bilgi yada uzmanlığa gerek 
kalmadan olaya en doğru şekilde müdahale 
edebiliyor. Bu sayede, sistem hatasız şekilde 
çalışırken, operatörün olaylara verdiği tepki 
süresi ve iş akışı takip performansı ölçülebiliyor.

Var olan sistemler entegre ve geliştirilmeye açık

PSIM için yeni sistem kurulması gerekmiyor. 
Var olan sistemlere entegre olabiliyor. Ayrıca 
ileride ihtiyaca göre sistemi geliştirecek yeni 
entegrasyonlara da imkan veriyor. Güvenliğin iş 
sürekliliğinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna 

dikkat çeken, Sensormatic CEO’su İsmail 
Uzelli, “Günümüzün değişen teknolojisiyle 
güvenlik sistemleri de çeşitleniyor ve 
gelişiyor. Bu karmaşık sistemleri yönetmek 
ise belirli bir uzmanlık gerektiriyor. PSIM 
ile biz tüm bu sistemleri tek bir yazılımın 
altında yönetme imkânı sunuyoruz. Bu 
sayede işletmeler sistemlerin yönetimini 
çok daha kolay ve hatasız sürdürebiliyorlar. 
Bu kusursuz işleyiş de genel iş süreçlerine 
olumlu şekilde yansıyor.” dedi.

Sensormatic Güvenlik Hizmetleri;  21 
yıldır sektör lideri olarak hizmet veren 
Sensormatic, sektöre ve ihtiyaca özel 
tasarladığı marka bağımsız çözümlerle öne 
çıkan bir teknoloji entegratörüdür. 230 
çalışanı ve Türkiye’deki 9 ofisi ile Perakende, 
Havacılık, Kamu ve Adalet, Bankacılık 
ve Finans, Ticari ve Endüstriyel, Enerji, 
Sağlık, Eğitim, Lojistik, Spor, Turizm ve 
Otelcilik alanlarına güvenlik ve operasyonel 
verimliliğe doğrudan etki eden teknolojik 
çözümler sunar. Sensormatic’in sunduğu 
çözümler; video izleme ve geçiş kontrol 
çözümleri, biyometrik sistemler, çevre 
güvenlik sistemleri, yangın algılama ve alarm 
çözümleri, elektronik ürün takip çözümleri, 
kişi sayma sistemleri gibi yenilikçi ve entegre 
teknolojilerden oluşur.   *Sensormatic bir 
Securitas Grup şirketidir. 
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CuShMAN & WAKeFIeLD Ve NIKe eMeA'DAN
perAKeNDeDe DeV Güç BİrLİğİ

Dünyanın önde gelen gayrimenkul 
danışmanlık şirketlerinden 
Cushman & Wakefield, Nike EMEA 
tarafından Türkiye'de açılacak tüm 
yeni Nike Factory Store'ların proje 
yöneticiliğini üstlendi. Cushman 
& Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra 
Gönden, “Bir mağazanın sadece 
1 ay geç açılması ve satışların geç 
başlaması, 1 aylık ciro kaybına neden 
oluyor. Sistematik bir çalışmayla 
sahadaki uygulama süresini 4 
haftaya indirip satışları erken 
başlatabiliyoruz” diyor 

Cushman & Wakefield, ünlü spor ayakkabı, giysi 
ve aksesuar markası Nike EMEA'nın Türkiye’de 
açacağı tüm yeni Nike Factory Store’ların 
dekorasyonu ile ilgili proje yöneticisi oldu. Bu 
kapsamda Nike Factory Store'un Viaport Venezia 
AVM’de bulunan 1.060 metrekarelik mağazası, 
Bolu Highway Outlet’te bulunan 896,80 
metrekarelik mağazası ve Konya'daki Novada 
AVM'de yer alan 459 metrekarelik mağazasının 
tüm mimari, proje geliştirme ve inşaat süreçlerini 
yerel şartnameler ve gereksinimler doğrultusunda 
Nike EMEA merkezi Hollanda Ofisi adına 
yürüten Cushman & Wakefield, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde ilave 4 yeni projeler için de kolları 
sıvadı. 

Daha kısa sürede satışlara başlamak mümkün

Mağazalar arasında aynı kalite standardının 
uygulanmasını sağlamaları sayesinde Nike 
ile tüm EMEA bölgesinde yaklaşık 40 proje 
yönettiklerini kaydeden Cushman & Wakefield 
Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, Türkiye'de 2015’te 
3 farklı proje tamamladıklarını ve bu yıl en az 
4 yeni proje için işbirliklerini sürdüreceklerini 
kaydetti. Bu sistemle sahadaki uygulama 
süresinin sadece 4-5 haftaya inebildiğini ve 
satışların daha erken başlayabildiğini vurgulayan 
Gönden, "Projeler Nike tarafından tamamıyla 
yurtdışından yürütüldüğünden, Türkiye'deki 
şartlar ve uygulamalarla ilgili bilgi, alternatif 
ve çözümler sunarak tasarrufun yanı sıra 
mağazaların zamanında açılmasını da sağlıyoruz. 
Bu sürecin sonunda sahadaki uygulama süresi 
sadece 4-5 haftaya iniyor ve satışlar daha erken 
başlayabiliyor. Bir mağazanın sadece 1 ay geç 
açılması ve satışların geç başlaması, farklı bakış 
açısıyla 1 aylık ciro kaybına neden oluyor. 

Özellikle bugünkü rekabet ortamında bu kaybı 
göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca yine bu 
yöntemle daha kısa sürede daha fazla mağaza 
açabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 
Mağazaların perakendeciler için bir anlamda 
'kartvizit' olduğunu ve bu nedenle standartların 
en ufak detayına kadar uygulanması gerektiğini 

belirten Gönden, "Yerel perakendeciler de 
kendi bünyelerinde bununla ilgili ciddi ekipler 
çalıştırıyorlar, ancak yavaş yavaş buradaki 
gizli maliyetin fazla olduğunu fark etmeye 
başladılar. Bugün artık onlarda da dışarıdan proje 
yöneticileriyle çalışma eğilimi görmeye başladık" 
diye konuştu.

Tuğra Gönden
Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı
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FettAh CAN İLe tANIşMA FIrSAtI pODIuM ANKArA’DAN

Ekim ayında kapılarını başkentlilere açan Podium 
Ankara AVM, güçlü marka karması, açık-kapalı 
sosyal yaşam alanları ile ziyaretçilerinin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alışveriş ortamı 
sunuyor.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle de Ankara’nın 
nabzını tutmaya devam ediyor.

30 Nisan da Best FM canlı yayınını  Avm de 
gerçekleştirdi. Best FM’in ödüllü programcısı 
Yasemin Şefik’in Hitnoz Programı Podium 
Ankara ziyaretçilerine özel hediyelerle oldukça 
yoğun geçti. Program konuğu Fettah Can’ın 
katılımıyla da renklenen program da ziyaretçiler 
gerçekleşen sıcak sohbete büyük ilgi gösterdi  ,  
Fettah Can’ın akustik ferformansıyla marş olan 
şarkılarına da eşlik ettiler. 

Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun  
gerçekleştirdiği etkinlikte  sosyal medya 
üzerinden ‘’Fettah Can’la tanışma 
fırsatı Podium’dan ‘’ sloganlı görseli  
#fettahcanpodiumda hashtagiyle beraber 
paylaşanlar arasından seçilen 3 kişi de Fettah Can 
ile tanıştı.

Reklam görüntülerini 
İzlemek için okutunuz



EĞLENCE - REKREASYON SEKTÖRÜNDE
YILDIZLAR PARLIYOR

Organizasyon Kapsamında Ödül Töreni Sponsorları
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BetA’DA yeNİ SeZON MASAL GİBİ!

Ayakkabı sektörünün en özgün ve müşteri 
sadakati en yüksek markalarından BETA, 

2016 İlkbahar/Yaz sezonu açılışını, masal 
konseptli bir etkinlikle Jamie’s Italian restoranda 
gerçekleştirdi. Etkinliğin ev sahipliğini BETA 
Genel Müdürü Barbaros Akyıldız, Pazarlama ve 
CRM Müdürü Dicle Çelik ile markanın Tasarım 
Direktörü İnci Kahraman yaptı. 

BETA, 2016 İlkbahar / Yaz sezonundaki 
ürün gruplarını artık gelenekselleşen 5 farklı 
çizgide hazırladı. Patchwork gibi yılın en 
gözde trendlerini yansıtan, renkli derilerin 
kombinlendiği dolgu topuklar, sabolar, sneaker 
ve rengarenk çiçekli sandaletler ile sıcak yaz 
günlerinin vazgeçilmezi espadriller lansmanda 
en çok dikkat çeken ürünler oldu. 

Ayrıca bu yıl ilk kez BETA’nın koleksiyonunda 
yer alan etnik temalı ürünlerin yanı sıra, dore 
ve lame sandaletler ile hem yüksek hem de 
rahat chunky topuklar konforlu bir mevsimi 
müjdeliyor. 

Türkiye çapında 35 mağazasında sunduğu özgün 
tasarımlara sahip geniş renk seçenekli ayakkabı 
ve bot modelleriyle farkını ortaya koyan BETA, 
2016 İlkbahar / Yaz koleksiyonunu Jamie’s 
Italian restoranda düzenlediği etkinlikle tanıttı. 
BETA’nın artık gelenekselleşen Casual, Love 
Life, Exclusive, Sport ve Comfort olmak üzere 
5 farklı çizgide tasarlanan kreasyonlarının ilk 
örneklerinin tanıtıldığı yeni sezon lansmanında 
yılın en gözde trendlerini yansıtan modeller 
dikkat çekti.

BETA Genel Müdürü Barbaros Akyıldız, 
geçtiğimiz yıldan itibaren özellikle 
tasarım konusunda bir değişim rüzgârını 
hayata geçirdiklerini ifade ederken “Her 
sezonda yaklaşımımız aynı. 2016 İlkbahar/
Yaz koleksiyonuyla da farklılığımızı ve 
ayakkabıya olan özgün bakışımızı BETA 
vizyonuyla yansıtıyoruz. Türkiye çapındaki 
35 mağazamızda özgün tasarımlarla şehirli 
insanı hedef kitlemizin merkezine koyduk. 
Ürünlerimizde bugüne kadar öne çıkan “rahat, 
sağlam, kaliteli ve renkli” niteliklerine daha 
fazla tasarım ve modayı katarak çok geniş bir 
yelpazeye ulaşıyoruz.” dedi.

BETA’nın Geleneksel 5 Farklı Tasarım Çizgisi

BETA’nın genç tasarım direktörü İnci 
Kahraman, 5 farklı çizgide oluşturdukları 
koleksiyonda en güncel moda trendlerinden 
esinlendiklerini ifade ederek şunları söyledi: 
“BETA’nın konforu ve geniş renk seçeneklerini 
göz önünde tutarak tercihler yapan büyük bir 
müşteri kitlesi var. Modellerimizin rahatlığını 
ve kalitesini BETA markalı bir ayakkabıya 
sahip olan herkes biliyor. 2016 İlkbahar / 
Yaz koleksiyonumuzu masalsı renklerden 
oluşturduk ve başta Patchwork olmak üzere 
en yeni trendleri yansıttık. Renkli derilerin 
kombinlendiği dolgu topuklar, sabolar, 
spor ve konforunun birleştiği sneakerlar ile 
rengarenk çiçekli sandaletler neşeli bir mevsimi 
müjdeliyor. Ayrıca sıcak yaz günlerinin 
vazgeçilmezi espadriller ile etnik trendlerden 
esinlendiğimiz renk ve modeller de bu yaz 

koleksiyonumuzdaki yerini aldı. Dore ve lame 
sandaletlerin yanı sıra gün içinde severek 
kullanılabilecek hem yüksek hem de rahat 
chunky topuklar farklı tarzların tamamlayıcısı 
olacak.”

Bu yaz sezonunda enerji, renk ve hareket 
temalı koleksiyonda herkese göre bir 
BETA olduğunu da sözlerine ekleyen İnci 
Kahraman, ayakkabılarla birlikte kombin 
olacak en orijinal çanta ve aksesuarların da 
Nisan ayından itibaren BETA mağazalarında 
yer aldığını söyledi. 

Doğru Ayakkabı Seçiminin Püf Noktaları

Doğru ayakkabı seçimi ve bakımıyla ilgili 
de bilgiler veren İnci Kahraman, öncelikli 
olarak ihtiyacın tespit etmenin önemine 
vurgu yaparak, modelle beraber ergonomik 
yapı ve  ayak sağlığına uygun materyallerin 
kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini 
söyledi. İnci Kahraman, “Kalıbının ayak 
yapısına uygun olması başlıca kriter olmalı. 
Ayakkabıyı alırken her ikisini de giyip 
yürürken denemeli ve en uzun parmak ile 
ayakkabının ucu arasında yarım santim 
boşluk olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca 
bir önemli nokta da günlük ayakkabıların 
birer gün arayla giyilmesi, böylece kullanım 
süresini uzatmak mümkün olabiliyor. 
Mutlaka doğal malzeme kullanılan 
ayakkabıların seçilmesine de dikkat edilmeli, 
çünkü deri ürünleri organik yapısıyla  ayak 
sağlığı acısından büyük önem taşır.” dedi.



www.serdivanavm.com.tr

AVMSerdivan AVMSerdivanSerdivanAVM

Nihat 
HATİPOĞLU

Söyleşi

21 Mayıs
14:00’da
Serdivan’da!
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“KOtON JeANS” MAğAZALArI İStANBuL Ve trABZON’DA AçILDI!

Jean koleksiyonlarıyla müşterilerinin beğenisini kazanan Koton, “Koton 
Jeans” markası ile farklı bir büyüme stratejisi izliyor. Yenilenen geniş 
Jean koleksiyonu ile “Koton Jeans” mağazalarını İstanbul ve Trabzon’da 
açan moda ve trendlerin öncüsü Koton, kusursuz kalıp ve zengin renk 
alternatifleriyle “Jean” de de iddiasını ortaya koyuyor.

2016 yılında, yurtdışındaki mağaza açılışlarına 
yurtiçindekinden daha fazla hız verecek olan 
Koton, farklı ülkelerde açtığı mağazalar ve 
bünyesine kattığı dünyaca ünlü profesyonel 
isimlerle globalleşme yönünde her geçen gün 
büyümeye devam ederken, “Koton Jeans” 
mağazalarıyla da ses getirmeye hazırlanıyor. 
Tüm mağazalarındaki Jean koleksiyonlarını 
artık Istanbul ve Trabzon’daki “Koton Jeans” 
mağazalarıyla da denim tutkusundan hiçbir 
zaman vazgeçemeyen Koton müşterileriyle 
buluşturacak olan Koton, günün her anına 
uyarlanabilen yepyeni ürünlerine sadece “Koton 
Jeans” mağazalarında yer verecek.

Günlük giyimden gece şıklığına stilinizdeki 
sınırsızlığı hissedebileceğiniz dinamik 
tasarımlarıyla dikkatleri çeken “Koton Jeans” 
markası İlkbahar Yaz koleksiyonundaki denim 

ceketler, denimin her tonundan alternatifin 
bulunduğu slim fit gömlekler, klasikleşen 
fitleriyle hemen her renkten pantolonlar, 
denimlerle tamamlanabilecek vazgeçilmez basic 
bluzlar ve denim şıklığını tamamlayacak tshirtten 
ayakkabıya, bijuteriden çantaya tüm ürünlerle 
gençlik ateşinizi alevlendirecek.

Her vücut şekline uyum sağlayan jean kalıpları 
Koton Jeans’de

“Koton Jeans” kadın koleksiyonunda tüm 
zamanların gözde modeli, bacağı sımsıkı sararak 
bileğe doğru iyice daralan tasarımıyla “Kate”, aynı 
şıklığı yüksek bel konforu ile sunan “Carmen”, 
rahatlıktan ödün vermeyenlerin klasiği olan 
“Boyfriend”, dizden ayağa doğru dümdüz inen 
modeliyle bacağı olduğundan ince gösteren 
“Grace” ve baldır bölgesini sararak dizden paçaya 

doğru hafifçe genişleyen “Scarlet” modelleri yer 
alıyor. Koton Jeans Erkek koleksiyonunda ise 
herkesin çok sevdiği düşük bel ve slim fit kesimli 
“Brad”, normal bel ve rahat kesimli tasarımıyla 
“Robert” ve kendine güvenenler için süper skinny 
model “Justin” günlük rahatlığı son trendlerin 
şıklığıyla harmanlamak isteyenleri bekliyor.

“Büyümeye devam edeceğiz”

“Koton Jeans” mağazalarıyla jeandeki kalıp, 
çeşit ve fiyat iddiasını ortaya koyarken; farklı 
ülkelerde de büyümeyi sürdüreceklerini söyleyen 
Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz 
“Koton olarak 2016 yılına hedeflerimizle doğru 
orantılı bir giriş yaptık. Bu doğrultuda büyümeye 
devam ederek yepyeni ülkeler ve kentlerde Koton 
ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam 
edecek, 2025 yılında 5 kıtada yer alacağız.” dedi.
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KAySerİ pArK tALİhLİSİNİ CeM BeLeVİ İLe BuLDu

Konser görüntülerini 
İzlemek için okutunuz

7 Kasım 2015 – 29 Mart 2016 tarihleri arasında 
düzenlenen yeni yıl araç kampanyasının şanslı 
ismi belli oldu. Kayseri Park AVYM’de bulunan 
mağaza ve standlardan yapılan 50 TL ve üzeri 
alışveriş ile katılım sağlanan “Her 50 TL 
Alışverişe Mercedes GLA 200 AMG Kazanma 
Şansı” sloganlı kampanyanın çekilişi büyük ilgi 
gördü.

2 Nisan Cumartesi günü Milli Piyango ve Noter 
yetkilileri huzurunda yapılan çekiliş ile kampanya 
hediyesi olan Mercedes GLA 200 AMG marka 
lüks otomobilin sahibi belli oldu. Yoğun ilgi 
gören kampanyanın talihlisi, 527 bin 269 geçerli 
çekiliş hakkı arasından belirlendi. 329292 
numaralı bileti ile Ahmet ARSLANGİRAY 
Mercedes GLA 200 AMG marka otomobilin 
sahibi oldu. 

Cem Belevi konser verdi!
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun 
gerçekleştirdiği ve katılımın oldukça yoğun 
olduğu etkinlikte Ünlü Dj. Yasemin Şefik’in 
sunumuyla gerçekleşen çekilişin hemen ardından, 
“İnadına Aşk” dizisindeki oyunculuğu kadar 
şarkılarıyla da tam not alan pop müzik sanatçısı 
Cem Belevi, Kayserililerle buluştu.
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Konyalı Saat, Türkiye saat pazarında hangi 
konumda bulunuyor? Firmanız açısından 
geçen yılı değerlendirerek 2016 beklentilerinizi 
açıklar mısınız?  

Konyalı Saat, 1951 yılında temelleri atılan 
Türkiye’nin en köklü saat perakende markasıdır. 
Büyüme potansiyeli olan ve tüketici eğilimi 
her geçen sene markasız/bilinmeyen markalı 
ürünlerden, markalı bilinçli tüketime doğru 
değişim gösteren bir pazar yapısı var. 2015 yılında 
ithalat rakamlarında küçülme yaşanmasına 
rağmen Konyalı Saat mağazalarımızda %20
’lik bir ciro artışı gösterdik. Bu başarı, tesadüf 
değildir ve köklü markamızın ve tamamen 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamızın ve 
servis vermemizin bir sonucudur. 2016 yılında 
turist ziyaretçi sayısının, geçen seneye nazaran 
düşmesi beklendiğinden turist müşterisi olan 
Mall of İstanbul, Akasya, Forum İstanbul gibi 
mağaza cirolarımızda negatif etki beklentimiz var 
ama bu eksikleri iç piyasa talebi ve doğru marka, 
doğru çeşit hizmetlerimizle aşabileceğimize 
inanıyoruz.

Türkiye’de en çok satışını gerçekleştirdiğiniz 
saat markaları hangileri? Tüketicilerin 
tercihleri hangi yönde? 

Mağazalarımızda en çok tercih edilen saatler; 
üst fiyat grubunda bulunan Longines, Rado, 
Raymond Weil markaları… Bu markaların 
fiyat grubu ağırlıklı olarak 2.500-10.000 TL 
arasında değişiyor. Orta fiyat grubunda ise 
Tissot, Casio, Swatch, Seiko, Calvin Klein ve 
Nacar markaları yer alıyor. Bu markaların 
fiyat grubu da ağırlıklı olarak 450-550 
TL arasında… Model çeşitliliği olarak 
mağazalarımızda her türlü zevke uygun 
çeşitlilikte marka ve model bulunduruyoruz. 
Çalışan ve genç evli tüketici profilleri daha 
çok saat markalarını tercih ederken; gençler 
ve modayı yakından takip edenler moda 
markalarına önem verebiliyor. 2015 yılında 
tercihler otomatik veya kurmalı mekanik 
makinalı İsviçre markalarına doğru yöneldi. 
Diğer yandan birçok markanın Vintage / 
Retro diye adlandırdığı modeller de tercih 
sebebi oldu.

İrfan Nalçacı
Konyalı Saat Genel Müdürü Başarı tesadüf değildir.
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Müşteri profilinizi bizim için tanımlayabilir 
misiniz? 

Saat satın alan tüketicilerin %50’si bayan %50’si 
erkek diyebiliriz. Yaş ortalaması 20-50 arasında 
bulunan, bir iş kolunda çalışan ve saat trendleri 
ile modayı yakından takip eden bir müşteri 
profilimiz olduğunu söyleyebiliriz. 

Konyalı Saat olarak, internet üzerinden de satış 
gerçekleştiriyorsunuz. Bu konuda bize bilgi 
verebilir misiniz? 

Online satışların toplam ciromuz içindeki payı 
%10… Aylık tekil ziyaretçi sayımız 180-200 
bin seviyelerinde. Online satış kanalı, tüm 
Türkiye’de olduğu gibi bizde de hızlı bir şekilde 
gelişiyor. Hedefimiz 2016 yılında birkaç puan 
daha yükseltmek. Sürekli yenilikleri takip ederek 
kullanıcı dostu bir site için yatırımlarımıza 
devam ediyoruz.

Kısa vadede sektörde hangi çalışmaları 
gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? Önümüzdeki 
dönemde trendlerin ne yönde değişmesini 
öngörüyorsunuz? 

Tüketici tercihlerine göre marka ve model 
yapısını hızlı bir şekilde yenilemeye devam 
edeceğiz. Konyalı Saat olarak, franchise tarafında 
büyümeyi hedefliyoruz. Saat pazarında TUİK 
verilerine göre 2015 yılında da düşüş devam 
etti. Ancak tüketimin ve müşteri ilgisinin, “No 
Name” marka ve ürünlerden saat markalarına, 
özellikle de İsviçre kökenli ve otomatik 
markalara yöneliminin hızlı bir şekilde artacağını 
düşünüyoruz.
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KOç hOLDİNG’İN 52. OLAğAN 
GeNeL KuruLu GerçeKLeştİ

Koç Holding’in 52.Olağan Genel Kurulu 5 
Nisan Salı günü Nakkaştepe’de gerçekleşti. 

Koç Holding’in merhum Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç’un anılması ile başlayan Genel 
Kurul’da katılımcılar ile 2015 yılı Faaliyet Raporu 
paylaşıldı. Faaliyet Raporu’nun ön yüzünde yer 
alan anma mesajında, “Vizyonu, hayırseverliği ve 
en önemlisi insani değerleri ile silinmeyecek izler 
bırakan Mustafa V. Koç, Ülkemizin geleceğine 
her zaman yürekten inandı. Hakiki bir halk 
adamıydı. Çalışanlarına güç veren ve destekleyen 
bir lider olmasının yanı sıra, küresel bakış açısı, 
kararlılığı, değerleri ve iş ahlakı ile de ilham 
kaynağı oldu. Bundan sonra, onun görüşleri, 
geniş bakış açısı ve getirdiği dinamizm ile, biz de 
Koç Holding’i milletlerararası bir yapıdan, global 
bir dünya şirketine taşıyacağız” denildi.

Rahmi M. Koç: “Bu benzersiz dayanışmadan 
dolayı Ailem ve Şahsım adına herkese candan 
teşekkürlerimi iletiyorum.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
M. Koç’un Başkanlık ettiği Genel Kurul 
Toplantısı, Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un 
2015 yılına ilişkin değerlendirmelerinin 
aktarılması ile devam etti. Rahmi M. Koç, “Kısa 
süre önce oğlum Mustafa V. Koç‘un zamansız 
kaybı ailece bizleri ve sizleri çok üzdü. O’nun 
ardından; yurt çapında aldığımız başsağlığı 
dilekleri en büyük tesellimiz oldu. Bu benzersiz 
dayanışmadan dolayı Ailem ve Şahsım adına 
herkese candan teşekkürlerimi iletiyorum” 
dedi. Değerlendirmesinde geçtiğimiz yıl gerek 
ülkemizde gerekse uluslararası arenada yaşanan 
büyük hareketliliklere dikkat çeken Rahmi M. 
Koç şöyle devam etti: “Yurt içinde seçimlerin 
yenilenmesi ve terör olayları çalkantılı bir sürece 
yol açarken; dünyadaki ekonomik ve jeopolitik 
gelişmelerde de bir durulma olmadı. Bütün bu 
gelişmeler karşısında 90 yıllık tecrübemizin 
desteğiyle ve zamanında aldığımız tedbirlerle 
Koç Holding olarak geçtiğimiz yılı oldukça 
başarılı bir performansla geride bıraktık. Son 
yıllarda özel sektör yatırımlarındaki yavaşlamaya 
karşın, yatırımlarımıza ara vermeksizin devam 
ettik. Son 4 yılda toplam 12 milyar ABD Doları 
mertebesinde kombine yatırımla ülkemiz ve 
Topluluğumuz için yüksek katma değer yaratacak 
önemli projeleri hayata geçirdik.”

Merhum Mustafa V. Koç’un 2015 yılı 
değerlendirmesi

Genel Kurul Toplantısı’nda 21 Ocak 2016’da 
kaybettiğimiz Koç Holding’in merhum Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un vefatından 
önce kaleme aldığı 2015 yılı değerlendirmesi de 
aktarıldı. Mustafa V. Koç son değerlendirmesinde 
şu ifadelere yer vermişti: “Geride bıraktığımız 
yıl tüm dünyada, geleceğimizi şekillendirecek 
birçok politik, ekonomik ve toplumsal gelişmeye 
sahne oldu. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda 

risk algısını değiştirirken, politikada yeni 
söylemler oluşturdu, toplumsal alanda ise 
barışın önemini tüm dünyaya bir kez daha 
gösterdi. Koç Topluluğu’na baktığımızda ise, 
2015 başarılarımızı devam ettirdiğimiz bir yıl 
oldu. Belirsizliklerin ve çalkantıların arttığı 
günümüz küresel iş dünyasında, Topluluk olarak 
kararlılıkla ve cesaretle yeni yatırımlar yapmayı, 
istikrarlı büyümeyi ve rekabet gücümüzü 
artırmayı sürdürdük. Sürdürülebilir büyüme 
sağlayabilmek ve her türlü dalgalanmayı 
başarılı bir şekilde yönetebilmek için yönetim 
kalitemize ve risk yönetim sistemlerimize özel 
önem vermeye devam ettik. Yeni atılımlara 
her an hazırlıklı olmak için finansal yapımızı 
güçlü tuttuk. Bundan sonraki hayalimiz ise 
uluslararası arenada çok daha önemli ve büyük 
başarılar gerçekleştirmek; yurt içindeki uzun 
vadeli liderliğimizi yurt dışına taşımak ve 
portföyümüzü küresel arenada faaliyet gösteren 
şirketler ve organizasyonlar ile desteklemek. Bu 
hayalimizi de gerçekleştireceğimize ben şahsen 
yürekten inanıyorum.”

Levent Çakıroğlu: “Topluluğumuzu küresel 
boyuta taşımak için var gücümüzle çalışacağız.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da 
değerlendirmesinde merhum Mustafa V. 
Koç’u saygı, rahmet ve şükranla anarken, 
“Kendisinin vizyon ve değerlerine sahip çıkarak, 
Topluluğumuzu arzu ettiği küresel ölçeğe 
taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. 
Değerlendirmesinde jeopolitik, ekonomik ve 
toplumsal sorunların iç içe geçtiği, belirsizlik 
ve istikrarsızlığın hâkim olduğu bir dönemden 
geçildiğine dikkat çeken Levent Çakıroğlu, 
“Sadece içinde bulunduğumuz coğrafyayı değil, 
dünyanın pek çok bölgesini etkileyen savaşlar ve 
terör olayları, yaşadığımız çağa hiç yakışmıyor. 
En büyük temennimiz, süregelen savaşların ve 
yüreklerimizi yakan terör olaylarının bir an önce 
sona ermesidir” dedi. 2015 yılında tüm zorluklara 
ve belirsizliklere rağmen Koç Topluluğu’nun 
güçlü bir performans sergilediğini de anlatan 
Levent Çakıroğlu şöyle devam etti: “Hem 

şirketlerimizin hem de Ülkemizin sürdürülebilir 
rekabetçiliği açısından en çok önem verdiğimiz 
konulardan biri teknoloji gücümüz. Bu hedefle, 
hız kesmeyen teknoloji yatırımlarımızla, daha 
üstün nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeyi 
ve iş süreçlerimizi yenilemeyi sürdürdük. Bu yıl 
da, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki liderliğimizi 
perçinledik. Koç Topluluğu olarak önümüzdeki 
dönemlerde küresel vizyonumuz çerçevesinde 
uluslararası faaliyetlerimizi güçlendirmeye, yeni 
teknolojiler ve iş modelleri ile hep bir adım önde 
olmaya, üstün nitelikli ürünler ve hizmetlerle 
tüketicilerimiz için değer yaratmaya ve pazar 
liderliklerimizi perçinlemeye devam edeceğiz.”

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Koç Holding 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç Şeref Başkanı
Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Y. Koç Başkan Vekili
Semahat S. Arsel Üye
Temel K. Atay Üye
Dr. Bülent Bulgurlu Üye
Caroline N. Koç Üye
İpek Kıraç Üye
Levent Çakıroğlu Üye
Prof. Dr. John H. McArthur Üye
Prof. Dr. Heinrich V. Pierer Üye
Peter Denis Sutherland Üye
Dr. Kwok King Victor Fung Bağımsız Üye
Muharrem Hilmi Kayhan Bağımsız Üye
Kutsan Çelebican Bağımsız Üye
Mustafa Kemal Olgaç Bağımsız Üye
Jacques Albert Nasser Bağımsız Üye
Anne Lauvergeon Bağımsız Üye
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FLO MAğAZALArINI BüNyeSİNDe 
BuLuNDurAN ZİyLAN’DAN DeV SAtIN ALMA

2015 yılını yüzde 34 düzeyinde rekor büyüme 
ile kapatan ve 2016 yılı için “Yurtdışında agresif 
büyüme” hedefi koyan Ziylan Mağazacılık, 
Avrupa’nın ikinci büyük ayakkabı perakende 
markası Reno’yu bünyesinde barındıran Alman 
HR Grup’u, yine Almanya’nın en önemli yatırım 
fon şirketi capiton AG ile birlikte satın aldı.

380’i Almanya’da olmak üzere 6 ülkede toplam 
505 Reno mağazası olan HR Grup, yıllık 25 
milyon çift ayakkabı satışı ve yaklaşık 550 milyon 
Euro ciro büyüklüğüne sahip.

Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Ziylan “Ziylan mağazacılık ve HR Grup olarak 
toplamda ”35 milyon Türkiye, 25 milyon 
Avrupa’da olmak üzere senede 60 milyon çifti 
aşkın ayakkabı satışı ile 3.5 milyar TL’lik ciro 
büyüklüğü ve 1000 mağaza sayısına ulaşıyoruz”

HR Grup’un satışını yaptığı 25 milyon çiftlik 
ayakkabının, üç yıl içerisinde, 10 milyon çiftinin 
Türkiye’de üretilmesini hedefliyoruz. Hedefimiz 
200 milyon Euro ihracat” dedi.

2012 yılında Lumberjack markasını satın alarak 
Avrupa marka pazarına güçlü bir giriş yapan 
Ziylan, HR Grup satın almasıyla birlikte ayakkabı 
perakende sektöründe de Avrupa’nın önde gelen 
oyuncularından biri oldu. ‘2023 Dünya markası’ 
vizyonuyla satın almalar gerçekleştiren Ziylan 
Mağazacılık, bünyesindeki Kinetix, Lumberjack 
ve Polaris gibi güçlü ayakkabı markalarını da 
Avrupa pazarına açmış oldu.
Satın alma ile ilgili açıklama yapan Ziylan 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, 
perakende sektöründe son yılların en büyük satın 
almasını gerçekleştirmekten büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi.

Ziylan Grup’un, Türkiye’nin 2023 vizyonu 
doğrultusunda Türkiye’den global markalar 
çıkarma hedefine paralel adımlar attığına dikkat 
çeken Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ziylan şu açıklamayı yaptı:

“Biz grup olarak istikrar ve büyümeye her zaman 
inanıyoruz. Göstergeler ne olursa olsun, önce 
ülkemize sonra da kendimize güveniyoruz ve 
hızla büyümeye devam ediyoruz. Lumberjack’i 
satın almamızın ardından perakende alanında 
bizi güçlendirecek bir satın alma yapmayı tercih 
ettik. Bu satın alma ile kendi markalarımızı 
Avrupa pazarında geniş bir platforma çıkartmış 
olacağız. Lumberjack ile marka yönetimi 
yaparken Reno ile de perakende yönetiminde 
Avrupa’da söz sahibi olacağız.

Gerek üretim, gerek yeni ürün geliştirme gerekse 
satış ve pazarlama konusunda sahip olduğumuz 
know-how ve deneyimi dünya pazarlarına 
da başarıyla taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu 
gücümüzle biz stratejik ortak konumundayız. 
Köklü bir geçmişe sahip olan HR Grup; capiton 
AG gibi güçlü bir ortağın yaratacağı sinerji, 
Ziylan Grubu’nun yarım asrı aşan deneyimi, 
yüksek enerjisi ve tutkusu ile büyük bir atılım 
sürecine girecek.

Yakın coğrafyamızda Flo, Avrupa’da ise Reno ile 
büyüyeceğiz. Bu büyüme, Türkiye’de ayakkabı 
yan sanayisine de yansıyacak ve ayakkabı 
sektöründe üretim ve istihdam artacak. capiton 
AG ile kurduğumuz ortaklığın hedefi Avrupa’da 
perakende sektöründe fırsatları değerlendirmek. 
Bu sektörün Avrupa’daki iddialı ve önde gelen 
gruplarından birisi olmak. Bu doğrultuda 
satın almalarımız ve Avrupa pazarına dönük 
aksiyonlarımız önümüzdeki dönemde de devam 
edecektir.’’

Üretim, ihracat ve istihdama doping etkisi

Mehmet Ziylan, satın alma sonrasında Ziylan 
Mağazacılık ve HR Grubu olarak toplamda 
yaklaşık bin mağazaya ulaşacaklarına da 
dikkat çekti. “ 35 milyon Türkiye 25 milyon 
Avrupa’da olmak üzere senede 60 milyon çifti 
aşkın ayakkabı satışı ile 3.5 milyar TL’lik ciro 
hedefliyoruz” diye konuşan Ziylan, Reno’nun 
satışını yapacağı 25 milyon çift ayakkabının 3 yıl 
içinde, 10 milyon çiftinin Türkiye’de üretileceğini 
ve bunun da Türkiye ihracatına büyük katkı 
sağlayacağına dikkat çekti. Mehmet Ziylan, “200 
milyon Euro ihracat hedefliyoruz. Dolayısıyla, 
Türkiye’de ayakkabı üreticileri, ayakkabı yan 
sanayi; istihdam ve üretim gücü anlamında da 
büyük bir ilerleme sağlayacak” dedi.

Mehmet Ziylan
Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Reklam görüntülerini 
İzlemek için okutunuz

Ziylan Mağazacılık Hakkında:

1960’lı yılların başında Ahmet Ziylan 
tarafından Gaziantep’te 50 metrekarelik 
ufak bir atölyede temelleri atılan Ziylan 
Grubu, Ziylan Mağazacılık ve Pazarlama 
A.Ş. şirketi ile Türkiye’nin en büyük 
ayakkabı perakendecisi konumundadır. 
Türkiye’nin en çok satan ayakkabı markaları 
arasında yer alan Kinetix ve Polaris’i yaratan 
Ziylan Mağazacılık, ünlü US Polo Assn ve 
Dockers by Gerli markalarının Türkiye’deki 
distribütörlük ve üretim lisansı haklarını 
elinde bulundurmaktadır. Ziylan Grubu’nun 
2012 yılında bünyesine kattığı ve yenilediği 
Lumberjack markası kurumun global 
alanda en kuvvetli temsilcilerinden biridir. 
FLO, Polaris ve Sport in Street markalarıyla 
370’den fazla mağazasıyla hizmet veren 
Ziylan Mağazacılık, dünyanın 40 ülkesine de 
ihracat yapmaktadır. 2023 yılında Türkiye’den 
çıkacak 10 global markadan biri olma hedefi 
doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ziylan 
Mağazacılık, 5 binden fazla kişiye istihdam 
sağlamakta, yılda 3 milyon 500 bin çiftin 
üzerinde ayakkabı üretimi ve 35 milyon çift 
ayakkabı satışı gerçekleştirmektedir.
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KASApDÖNer hAMBurGerİN ANAVAtANINA GİDİyOr
“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye 
geliyoruz” sloganıyla hızlı bir büyüme trendi 
yakalayan KasapDöner markasının sahibi Global 
Restoran Yatırımları A.Ş.’nin Genel Müdürü 
Bahar Özürün, yakın gelecekte KasapDöner 
markasını, “hamburgerin anavatanı” olarak 
bilinen ABD’ye taşımaya hazırlandıklarını 
söyledi. KasapDöner’in ABD’deki ilk şubesinin 
New York’un ünlü 5. Cadde’sinde olacağını 
ifade eden Özürün, “Amerika’daki hamburger 
çocuklarının da KasapDöner’i seveceğine 
inancımız tam” dedi.

“HAYVANCILIĞA ÖNEM VERİLİRSE ET 
FİYATLARI DÜŞER”

Arkalarında 70 yıllık Sarıtaş Et tecrübesiyle 
hareket ettiklerini hatırlatan Özürün, “Et 
işi aile geleneğimiz, kurucularımızın dede 
mesleği. Bundan dolayı da özellikle kırmızı etin 
nereden nereye geldiğini en iyi görenlerden 
biri biziz. Bugün kırmızı et fiyatları maalesef 
orta gelirli kesimin bile yanına yaklaşmakta 
zorlanacağı seviyelere geldi. Bunun önüne 
geçebilmek için et ithalatı başlatıldı. Ancak bir 
süre sonra fiyatlar yine başladığı yere geldi. 
Hayvancılıkta tüm sektör ilgililerince bilinen 
belli başlı ve ancak uzun vadeli programlarla 
çözülebilecek problemler var. Bunu genel olarak 
gıda sektörü için de söylemek mümkün. Dünya 
genelinde gıda fiyatları son beş yılın en düşük 
seviyelerinde iken ülkemizde giderek artan bir 
trend var. Etteki durum ise çok daha vahim, 
gelire oranladığımızda et fiyatları ülkemizde 
astronomik düzeyde bulunuyor. ABD’de kişi başı 
GSMH 50.000 $ civarı iken 1 kg kıyma 22 TL ye 
karşılık geliyor. Türkiye’de milli gelir bunun beşte 
biri olduğu halde ortalama kıyma fiyatı 27 TL. 
Almanya’da ise 40.000 $ gelire karşın kıyma fiyatı 
15 TL. Bu nedenle, ana girdisi et olan dönerde 
bizim açımızdan en zorlayıcı konu et fiyatları. “

“CİROMUZU BİR YILDA ÜÇE KATLADIK”

KasapDöner’in 2010 yılında Üsküdar’daki tek 
restoranla yola çıktığını hatırlatan Özürün, “2015 
yılına geldiğimizde yurt dışında Azerbaycan 
ve KKTC’deki şubelerimizle birlikte toplam 
33 şubeye ulaştık. Bu sayıyı 2016 yılı sonuna 
kadar 65’e ulaştırmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu. Anadolu’da döner restoran zincirinin 
bulunmadığını, bu nedenle bundan sonraki 
hedeflerinin Anadolu’ya açılmak olduğunu ifade 
eden Özürün, “KasapDöner markamızla hızlı bir 
büyüme trendi geliştiriyoruz. Anadolu’dan başka, 
bahsettiğimiz gibi yurt dışında da yeni şubelerle 
büyümek istiyoruz. ABD en büyük hedefimiz. 
Yakın gelecekte başka ülkelerde de KasapDöner 
markasını görebilirsiniz” dedi. KasapDöner’in 
cirosunu bir yılda üçe katladığını belirten 
Özürün, “2015 yılında tüm şubelerimizde toplam 
400 ton et sattık. Bu da bizi rekora götürdü. 2014 

yılında 12 milyon TL olan toplam ciromuzu 2015 
yılında 36,5 milyon TL’ye ulaştırdık. Şu anda 
33 şubemizde 490 kişiye istihdam sağlıyoruz. 
Yeni şubelerimizle bu rakam bine ulaşacak” diye 
konuştu.

“MÜDAVİM” OL, HEDİYELER KAZAN!

Dönerlerinde sadece Sarıtaş güvencesi ile temin 
edilen etlerin but bölümlerini kullandıklarını 
ifade eden Özürün, restoranlarında başka 
kaynaktan et kullanılmadığını ve sadece 

bifteklik etten ürettikleri dönerlerinin içinde 
hiç kıyma bulunmadığını belirtti. Bu özellikleri 
ile dönerlerinin müdavimi olan tüketicileri 
için de mobil sadakat programı “Müdavim” i 
geliştirdiklerini ileten Özürün, “Bu uygulama 
sayesinde tüketicilerimiz KasapDöner’e her 
geldiklerinde puan, özel günlerde de hediyeler 
kazanabiliyorlar. Kazandıkları puanları tekrar 
ziyaretlerinde indirim olarak kullanabildikleri 
gibi sadece puanla alınabilecek ekstra indirimli 
ürünleri de tercih edebiliyorlar. Uygulamanın 
indirme sayısı 10 bini geçti” dedi.

Bahar Özürün 
Global Restoran Yatırımları 

A.Ş.’nin Genel Müdürü
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şİrKetLerİN OFİSLerDeKİ ÖMrü Beş yILA İNDİ
Ticari gayrimenkul alanında finansal ve profesyonel hizmetler sunan JLL 
Türkiye’de Ofis Kiralama Yardımcı Direktörü olarak görev yapan Mahir 
Mermer, en fazla yedi yılda bir ofis değiştirmeyen şirketlerin, mutsuz 
çalışanların neden olduğu üretkenlik düşüşü ve verimsizlik gibi sorunlarla 
baş etmeye çalıştığını söyledi. “Beş yıl önce yeni bir ofise taşınan şirketlerin 
yüzde 30’u bugün yeni bir ofis arayışı içinde” diye konuşan Mermer, “Y kuşağı 
çalışanlar, iş başvurusu yaptıkları şirketin adı ve marka algısı kadar, sunduğu 
çalışma ortamına da dikkat ediyor” dedi.

JLL Türkiye Ofis Kiralama Yardımcı Direktörü 
Mahir Mermer, genç ve yetenekli çalışanlarını 
elde tutmak ve verimliliğin düşmesine engel 
olmak isteyen şirketlerin, maksimum yedi yılda 
bir ofislerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi. 
Geçtiğimiz 2-3 yıl içinde teknolojinin değişim 
hızının farklı bir boyuta geçtiğini belirten 
Mermer, “Buna paralel olarak, ofis kullanım 
alışkanlıkları ve ofis ihtiyaçları da büyük bir 
değişim geçirdi. Beş yıl önce çok yenilikçi ve 
teknolojik bir ofiste çalıştıklarını düşünen 
çalışanlar, artık ofislerinin eskimeye başladığı ve 
eski teknoloji kaldığı görüşünde. Bu nedenle, 5 
yıl önce yeni bir ofise taşınan şirketlerin %30’u 
bugün yeni bir ofis arayışı içinde bulunuyor” 
dedi.

JLL’nin geçtiğimiz yıl Dünya Yeşil Bina Konseyi 
işbirliği ile gerçekleştirdiği “Ofislerde sağlık, 
refah ve verimlilik” araştırmasını anımsatan 
Mahir Mermer, “ABD'de, duygusal ve fiziksel 
olumsuzluklar nedeniyle, çalışan başına işe 
gitmeme oranı özel sektörde %3, kamuda ise 
%4 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlara göre 
işverenler, işe gelmeyen her çalışan başına 
yılda ortalama 2 bin 300 dolar kaybediyor. 
Ek olarak, Harvard Business Report da mutlu 
çalışanların ortalama olarak %31 oranında 
daha üretken, satışlarının %37 daha yüksek ve 
yaratıcılıklarının da üç kat daha fazla olduğuna 
dikkat çekiyor” diye konuştu.

Y kuşağı çalışanların iş başvurusu yaptıkları 
şirketin adı ve marka algısı kadar sunduğu 
çalışma ortamına da dikkat ettiklerini söyleyen 
Mahir Mermer, “Diğer yandan, ofis değişikliği, 
belli bir süre aynı yerde çalışmış ve artık pas 
tutmaya başladığını düşünen, ‘konfor alanı’ndan 
kurtulmak isteyen çalışanların şirkette 
kalmasını sağlayan en büyük etkenlerden biri. 
Ofis değişikliği çalışanların şirketteki ömrünü 
etkileyici bir şekilde uzatıyor. Şirketler böylece 
kalifiye çalışanlarını yanlarında tutabiliyor” 
dedi.

Mermer’e göre, şirketler, ofislerini değiştirerek 
çalışanların iyi hissetmelerine yardımcı olmayı, 
yaşadıkları fiziksel olumsuzlukları mümkün 
olan en düşük seviyeye çekmeyi amaçlıyor. 
“Sonuç olarak, yöneticiler de tüm bunların 

hem üretkenliği hem de satışları etkilediğinin 
farkındalar. Özellikle 2000’li yıllardan önce daha 
az bina vardı. İyi diye nitelendirilen binalar ise 
inşaat firmalarının yöneticileri ve mimarların 
tercihleri yönünde geliştirilmişti. Bu yüzden 
şirketler bunlardan birini tercih etmek zorunda 
kalıyordu. Günümüzde şirket ve çalışanlarının 
ihtiyaçlarına göre şekillenmiş çok daha fazla 
seçenekleri var. Örneğin eskiden ısıtma-soğutma 
sistemleri, yükseltilmiş döşeme, asma tavan 
önemli değilken, bunlar artık olmazsa olmaz 
kriterler haline geldi” diye konuşan Mahir 

Mermer sözlerine şöyle devam etti: “Zamanı 
geldiğinde önlem almayan, değişikliğe gitmeyen, 
değişikliğe giderken genç çalışanlarının 
görüşlerini almayan şirketler hem ellerindeki 
genç ve yetenekli çalışanları kaybetme riskiyle 
karşı karşıya kalıyor hem de verimlilikten uzak 
çalışma şartlarına mahkum oluyor. Kimi şirketler, 
ofislerin işlerine ve iş yapma biçimlerine olan bu 
etkisinin uzun süre farkına bile varamıyor. Tüm 
bu sebeplerden ötürü, belirgin bir şekilde ihtiyaç 
duyulmasa bile, belli aralıklarla ofis değişikliğinin 
yapılması gerektiğine inanıyorum.”

Mahir Mermer
JLL Türkiye’de Ofis Kiralama 
Yardımcı Direktörü
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FOruM GAZİANtep’te yeteNeKLerİNİZİ SerGİLeyİN

Minik Yeteneklerden Gece Baykuşları 

Şehrin gözde alışveriş ve eğlence merkezi 
Forum Gaziantep’in Çocuk Kulübü, 
minikler için Gece Baykuşları Atölyesi 
organize etti. Etkinlikte minikler, uzmanlar 
eşliğinde kolaj çalışması yaptı. 

Katılımın ücretsiz olduğu Gece Baykuşları 
Atölyesi boyunca çocuklar, sevimli 
baykuşları kolajlarla resmetti, hayallerindeki 
rengarenk baykuşları eserlerine taşıdı. 

Forum Gaziantep Çocuk Kulübü, 2016 
yılının sonuna kadar her hafta sonu 
çocuklara özel atölye çalışmalarıyla minik 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Gaziantepli Kadınlardan Unutulmaz 
Anlar İçin Özel Çerçeveler 

Her cumartesi en yaratıcı atölye çalışmaları 
ile kadınları ağırlayan Forum Gaziantep 
Kadınlar Kulübü’nde Çerçeve Tasarım 
Atölyesi yapıldı. Ücretsiz atölye çalışmasında 
kadınlar, evlerini güzelleştirecek fotoğraf 
çerçeveleri tasarladı. Çerçeve Tasarım 
Atölyesi’nde atık malzemeler değerlendirildi, 
kadınlarla eski objelerin yeniden nasıl 
değerlendirilebileceği konusunda ilham 
veren ipuçları paylaşıldı. Atık malzemeler, 
boya ve çeşitli materyaller ile süslendi. 
Kadınlar, en sevdikleri anları çerçevelemek 
için kendi tasarımlarını hazırladı.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, 
2016 yılının sonuna kadar her cumartesi 
kadınlara özel atölye çalışmaları 
düzenlemeye devam edecek.
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MüşterİLer MüZİK çALMAyAN MAğAZAyA GİtMİyOr
Yapılan araştırmalar tüketicilerin %90’ının müzik çalan mağazaları 
tercih ettiğini, %76’sı ise müzik sayesinde alışveriş yaparken daha 
rahat hissettiklerini ortaya koyuyor. 2009 yılından bu yana perakende 
mağazaları, AVM’ler, restoran ve kafeler, turistik mekanlar, spor ve sağlık 
merkezleri gibi 4000’in üzerindeki halka açık noktada kapalı devre 
müzik, anons ve reklam yayını yapan SMG, mekanları doğru müzikle 
buluşturuyor.

Bilimsel araştırmalar müziğin insan 
davranışları üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğunu ortaya koyuyor. Tüketicilerin 
satın alma eğilimleri, marka sadakatleri müzikle 
şekilleniyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya 
göre müşterilerin %90’ı müzik çalan mağazaları 
tercih ediyor, %76’sı ise müzik sayesinde 
alışveriş yaparken daha rahat hissettiklerini 
belirtiyor. Tüketicilerin %63’ü müzik çalınan 
mağazalarda daha fazla vakit, dolayısıyla daha 
çok para harcadıklarını söylüyor. 2009 yılından 
bu yana perakende mağazaları, AVM’ler, 
restoran ve kafeler, turistik mekanlar, spor 
ve sağlık merkezleri gibi 4000’in üzerindeki 
halka açık noktada kapalı devre müzik, anons 
ve reklam yayını yapan SMG, şirketlere ve 
markalara ihtiyaçları doğrultusunda özel 
çözümler sunuyor.

SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer 
Alimgil, markanın imajıyla örtüşmeyen, 
profesyonel olarak seçilmemiş müziklerin 
tüketici üzerinde olumsuz etki yaptığını 
hatırlatıyor. Günümüzde insanların markalarla 
duygusal bağ kurduklarını ve müziğin de türü, 
temposu, hatta yüksekliğiyle bu bağ üzerinde 
doğrudan bir etkisi olduğunu anlatan Alimgil, 
SMG ekibinde yer alan müzisyenler ve DJ’lerin 

müzik listelerini oluştururken markanın imajı, 
konsepti ve hedef kitlesi gibi kriterleri göz 
önünde bulundurduğunu belirtiyor.

Müzik seçiminin mutlaka mekana göre değişmesi 
gerektiğinin de altını çizen Gül Gürer Alimgil, 
şunları söylüyor: “Perakende mağazalarında 
genellikle insanları rahatsız etmeyecek, motive 
edecek müzikler kullanmaya dikkat ediyoruz. 
Fast food restoranları için yemeklerin daha hızlı 
yenmesi ve müşterileri sirkülasyonu artması için 
hızlı ritimde müzikler seçiyoruz. Fine dining 
restoranlarda müşterilerin daha uzun süre 
kalmasını sağlamak için caz tarzında müzikler 
tercih edebiliyoruz. Şık bir butikte easy listening 
eserlerin çalması müşterilerin mağazada daha 
uzun süre kalmasını sağlayabilir. Bir fitness 
salonunda ritim çok yüksek olmalı. AVM’lerde 
müzik yayını ne çok yüksek ne çok düşük 
düzeyde olmalı, keyifli bir fon müziği işlevini 
görmeli. Otellerde ise lobi, koridor, lounge alanı, 
kahvaltı salonu, restoran, SPA, spor kulübü, 
havuz ve bar gibi farklı bölümde ambiyansa 
uygun farklı tarzlarda müzikler yayınlanmalı.”

Gün içinde yayınlanacak, birkaç ayrı müzik 
listesi hazırladıklarına da değinen Alimgil, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sabah saatlerinde 

daha hafif tempolu müziklerle yayını başlatıp 
ilerleyen saatlerde ve özellikle prime time 
dediğimiz saat dilimlerinde daha coşkulu, 
insanları iyi hissettirecek, onlara enerji verecek 
ve hatta alışveriş yapmalarını sağlayacak 
müzikler kullanıyoruz. Akşam saatlerinde ise 
insanları yormayacak, günün yorgunluğunu 
azaltacak müzikler kullanıyoruz. Hafta 
sonlarının dinamiklerini düşünerek bu 
günlere özel yayınlar oluşturuyoruz, hatta 
çocuklu ailelerin de olacağını bildiğimiz için 
küçük misafirlerimizi de mutlu edecek çocuk 
şarkılarını yayınlarımıza yerleştirebiliyoruz.

Şehirlere ve hedef müşteri kitlesine göre 
hazırladıkları müzik listelerinin değişiklik 
gösterebildiğini belirten Alimgil, “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” diyor.

Gül Gürer Alimgil
SMG CEO’su
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BurBerry eVİNe Gerİ DÖNüyOr

Burberry, daha önce yaklaşık 100 yıl boyunca yer 
aldığı Haymarket’a Dover Street Market işbirliği 
ile geri dönüyor. 

Burberry’ye yaklaşık 100 yıl boyunca ev sahipliği 
yapan Haymarket, şimdi de Rei Kawakubo 
tarafından yaratılan konsept moda markası 
Dover Street Market’ı ağırlıyor. İki markanın 
arasında kurulan bu mekânsal bağa saygı 
duruşu amacıyla Kawakubo, Burberry orijinal 
koleksiyonundan özel olarak seçtiği hava 
koşullarına dayanıklı 20 adet montu yeniden 
yorumluyor. 

2016 yılının sonlarına doğru Dover Street 
Market’ta yer alacak montları moda severler 
şimdiden dört gözle bekliyor. 
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İş hayatında hangi renkler tercih edilmeli?

Doğru renk tonunda giyinmek kişinin sağlıklı, 
dinlenmiş, uyumlu ve genç görünmesini 
sağlarken, giyeceğiniz renkler modunuzu, işinizi 
de etkilemektedir. 

Koyu renk kıyafetler iş yaşamında ciddi bir 
imaj oluşturur. Siyah, lacivert, gri tonlarda 
etek pantolon ve ceketler gardırobumuzun 
vazgeçilmez parçaları olmalı. Yine bu 
parçaları, içine giyilen farklı tonlarda ( pul 
payet işlemeli olmayan ) gömlek ve bluzlarla 
şık hale getirebiliriz. Burada tercihimiz her 
zaman pamuklu ya da ipek gömleklerden yana 
olmalıdır. Tabi ki gözbebeğimiz beyaz gömleği 
de söylemeye gerek yok. Yine iş kıyafetlerimizi 
aksesuarlarla renklendirebiliriz. Burada dikkat 
etmemiz gereken husus kullandığımız aksesuarın 
dikkat dağıtıcı olmaması. Fazla taşlı, gereğinden 
fazla büyük ve göz alıcı. Ayrıca yine fular 
kullanarak kıyafetlerimizi renklendirmemiz 
mümkündür. 

Son zamanlarda iş yaşamında elbise de önemli 
bir yere sahip oldu. Çok dar ya da bol olmayan 
özellikle diz hizasında giyeceğimiz bu kıyafeti 
eğer kolsuz bir elbise ise güzel bir hırka veya 
ceket ile kombinleyebiliriz. Renk tercihimiz ise 
kışın koyu yazın ise pastel tonlarda olmalı. 

Kadınların vazgeçilmezi yüksek topuklara 
gelecek olursak, şık olmakla birlikte biraz yorucu 
olduklarını da kabul edelim. Topuk boyunu 
kendimiz giydiğimiz kıyafete göre ayarlayabiliriz. 
Çizme ve bot kullanımını da hafta sonlarına 
bırakabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken 
akşam gideceğimiz iş yemeklerinde yüksek topuk 
olmalı fakat açık burunlu olmamasıdır.

İş hayatında renk uyumu nasıl olmalı, 
kıyafetler nasıl kombin edilmeli?

İş yaşamının olmazsa olmazlarından olan 
ceketler klasik bir görünüm sergilerken stil 
sahibi detaylarıyla da ofis kombinlerinde 
vazgeçilmez bir parça oluyor. İster bol paça 

pantolonlarla kullanabileceğiniz diz hizasında 
biten uzun ceketler, ister elbise ve eteklerin 
üzeri için kullanabileceğiniz kısa ceketler… 
Gardırobunuzda klasikleşen ancak bir o kadar da 
stil sahibi olan bu iki boy ceketi eklemelisiniz.

İş hayatında resmi bir stil oluşturmanın bir 
diğer kuralı “siyah”ın tartışmasız gücünden 
yararlanmaktır. Güçlü bir stil için klasik siyah 
ayakkabılar tarzınızı en güzel gösteren topuklular 
olacaktır.

Vücut tipinize, yaşam tarzınıza ve işinize uygun 
kıyafetler seçmekle işe başlayın. Unutmayın, 
size yakışmayan, sadece trendlere uyduğu için 
giydiğiniz bir kıyafet sizin kötü bir stile sahip 
olduğunuzu gösterebilir. Özellikle ofiste şık 
olmak, mesainin büyük kısmını dışarıda geçiren 
kadınlara göre daha kolaydır.

Fazla desenli parçalar yerine, düz renkler tercih 
etmek ofiste şık görünmenizi sağlar. Eğer desenli 
kıyafetlerden vazgeçemiyorsanız, üzerinizde 

Burçak Ilıman
Marka ve İmaj danışmanı

Güçlü bir stil için 
“Siyah”ın tartışmasız gücünden yararlanın!
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sadece bir parçanın desenli olmasına dikkat 
edin. Örneğin; düz renkte bir elbisenin üzerine 
giydiğiniz desenli bir ceket ya da pantolon-
ceketten oluşan bir takım içerisine giydiğiniz 
desenli bir bluz gibi.

Renkler iş hayatındaki başarıyı nasıl etkiler?

California Üniversitesi'nin yapmış olduğu 
bir araştırma, insanların kararlarında görme 
duyusunun ağırlığının %85 olduğunu 
kanıtlamıştır. İlk izlenimler bizlerin başkalarının 
zihnindeki görüntümüz, yani imajımızdır. O 
görüntü başka insanların kafasının içinde sizi 
temsil eder. İnsanlar yanınızda değilken, sizin 
hakkınızdaki kararlarını, kafalarının içindeki 
‘siz’", yani imajınız üzerinden verirler. Bir başka 
deyişle imajınız sizin kimliğinizdir. Kendimize 
gösterdiğimiz özen başkalarından göreceğimiz 
itibarı belirler. İş hayatında etkili ilişkiler 
kurabilme ve başarılı olabilmenin temelinde de 
bu yatmaktadır.

Renklerin yadsınamaz etkisini farkeden batılı 
şirketler, bunu iş hayatında sıklıkla kullanmaya 
başlamış ve çok da başarılı olmuşlardır. 
Hayatımızı şekillendirerek hayatımıza yön 
veren, bizi kimi zaman neşeli, kimi zaman da 
düşünceli yapan her rengin farklı birer anlamı 
vardır.

Kırmızı, canlılık ve dinamizmle ilgili bir renktir.
Kırmızı renk fiziksel olarak ataklığı canlılığı, 
duygusal bağlamda bir işi sonuna kadar götürme 
azmini ve kararlılığını göstermektedir. Sarı zeka, 
incelik ve pratiklikle ilgilidir. Toplumsal yaşamı 
ve birlikte çalışmayı yansıtan bir anlamı vardır. 
Geçiciliğin ve dikkati çekiciliğin ifadesidir.Yeşil 
ahenk, huzur, uyum ve anlayış ile özdeşleştirilir.
Güven vermesinden dolayı özellikle bankaların 
logolarında en çok tercih edilen ikinci renktir.
Mavi rengin üzerimizdeki etkisi çok fazladır; 
sakinliğin ve mutluluğun rengi diyebiliriz. Mavi 
renk gökyüzünün ve geniş ufukların simgesidir. 
Sınırsızlığı ve sonsuzluğu ifade eder. Lacivert, 
açıklığı, netliği ve gözle görülemeyeni simgeler. 
Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eder. 
Bu nedenle işadamlarının ve firmaların sıkça 
tercih ettiği bir renktir. Özellikle önemli iş 
görüşmelerinde tavsiye edilen bir renk tonudur. 
Lacivert giyen kişiler kendilerini çok daha 
karizmatik ve inandırıcı hissederler. Ayrıca 
bu yüzden dünyadaki firmaların bir çoğu 
logolarında lacivert rengi kullanır. İnsanların 
üzerinde başarılı ve güçlü imaj bırakmasından 
dolayı özellikle iş görüşmelerinde lacivertin 
tercih edilmesi önerilir. Siyah, gücü ve tutkuyu 
temsil eder. Siyah renkli makam araçlarının 
tercih  edilmesi bir tesadüf değildir. Siyah, 
aynı zamanda hırsın da göstergesidir. Gri, 
diplomasiyi ve ağırlığı vurgulayan  bir renktir. 
Hareketsizliği, yavaşlığı ve ciddiyeti temsil 
eder. Ciddiyetini ortaya koymak isteyenler iş 
görüşmelerinde bu rengi tercih edebilirler. 

İş görüşmelerinde hangi renkler tercih 
edilmeli?

Kadınlar için:

• Siyah, lacivert, gri tonlarda etek, pantolon 
ve ceketler gardırobumuzun olmazsa 
olmazları.

• Koyu renk kıyafetler iş hayatında ciddi 
bir hava oluşturmakla birlikte, içine giyilen 
frapan olmayan renklerde gömleklerle 
şıklığımız tamamlanmaktadır.

• Gömlek seçimlerinde terletmeyen, pamuklu 
ya da ipek gömlekler tercih edilmelidir.

• Beyaz gömlek gardırobun vazgeçilmezidir.

• Son zamanlarda iş yaşamında elbise de 
tercih edilmektedir. Çok bol ya da dar 
olmayan dizin hemen altında biten kolsuz 
ya da kısa kollu elbiselerde küçük hırka ve 
ceketlerle giyilebilmekte. Kış aylarında daha 
koyu renkler seçilmekle birlikte yaz aylarında 
daha pastel tonlarda elbiseler giyilebilir.

• İş kıyafetlerimizi aksesuarlarla 
renklendirebiliriz. Fular kıyafetlerimize 
şıklık katar. Çok fazla desen ve renklerden 
kaçınılmalıdır.

• İş hayatına en yakışan takı inci kolyedir.

• Ayakkabılara gelince, yüksek olmayan kısa 
topuklu koyu renk ayakkabılar, tüm günü 
rahat geçirmemizi sağlar. Yüksek topuk şık 
olmakla birlikte uzun süreli kullanımlarda 
rahatsızlık verir. Çizme ve bot da iş hayatında 
az tercih edilmelidir.

• İş hayatında makyaj önemlidir. Sade 
hafif bir makyaj bizi enerjik ve bakımlı 
gösterecektir. Göz makyajında göz 
rengimizden çok giysilerimizin rengi baz 
alınmalıdır.

• Saçlarımız her zaman bakımlı olmalıdır. İş 
hayatında düz fönlü saçlar ya da toplu saçlar 
etkilidir.

• Akşam iş yemeklerinde genellikle siyah 
renk ve elbise tercih edilmelidir.

• Elbisenin etek boyu önemlidir. Ne mini 
boy ne de maksi boy olmalıdır. Dizin hemen 
altında biten elbiseler tercih edilmelidir. 
Dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da 
dekoltedir. Akşam iş yemeklerinde dekoltenin 
iş yaşamının beklentisi olan ciddiyetle 
bağdaşmadığını unutmayalım. Akşam 
yemeğinde ayakkabımız biraz yüksek topuklu 
olabilir ancak yine açık burunlu olmamasına 
özen göstermeliyiz.

Erkekler için:

• Erkek gardırobunun olmazsa olmazları ise 
siyah, antrasit, koyu gri, lacivert takımlarla blazer 
ceketler.

• Erkekler gömlek seçiminde ağırlıklı olarak 
beyaz, mavi (düz, çizgili) gibi pastel tonları tercih 
edebilir ve bunları kravatlarla renklendirebilir. 
Reklam, medya vb. sektörlerde çalışmıyorsanız, 
çok renkli ve desenli gömlek ve kravatlar iş 
giyimi ile uyumlu değildir ve olumsuz bir etki 
yaratabilir.

• Süveter ve yelekler de erkeklerin günlük iş 
hayatında kullanabileceği giysilerdir. 
En prestijli aksesuarlardan biri de hiç kuşkusuz 
kol düğmesidir.

• Ayakkabıların sivri burun olmamasına özen 
gösterilmelidir. Koyu renk ayakkabılar tercih 
edilmelidir.

• Erkek giyiminin en önemli yanı çorap olarak 
beyaz veya bej rengin seçilmemesi gereğidir. 
Ayakkabı ile uyumlu olarak siyah, lacivert ve 
kahverengi en güvenli alanda olmayı sağlayan 
renklerdir.

• Ütüsüz bir ceket ve pantolonun saygı 
uyandırmayacağı unutmamalıdır.

• Akşam iş yemeklerinde ise mutlaka siyah takım 
elbise tercih edilmelidir. Gece kıyafetlerinin içine 
çizgili gömlek yerine düz beyaz gömlek giyilmeli.

• Ceket cebi küçük bir ipek mendille, istenirse 
renklendirilebilir.
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‘SOO Be’ MODAyI eğLeNCeyLe BİrLeştİreN 
tASArIMLArI İLe Bu yAZA DAMGASINI VuruyOr

Çocukların kendilerini moda ve eğlence ile ifade 
edebilmelerini hedefleyen Soo be’nin 0-12 yaş 
grubu çocukları için tasarladığı basic ürünlerden, 
sezon trendleri ile oluşturulan hikayeli 
ürünlere kadar uzanan yepyeni yaz koleksiyonu 
mağazalarda yerini aldı.

2016 yaz koleksiyonun ana temalarında, kız 
çocuklar için tüller-danteller, neon renkler, cut 
out’larla gelen 2 ve 3 boyutlu tasarımlar, tropik 
esintiler yer alırken; erkek çocuklar için ise 
military ile birleşen spor detaylar, safari macerası 
ve doğaya dönüş temaları yer alıyor.

Yenilikçi, eğlenceli koleksiyonlarıyla çocuklara 
birbirinden farklı alternatifler sunan Soobe’nin 
renk paleti ise bu sene oldukça geniş! Neon 
renklerin yanı sıra, sarı, yeşil, pudra pembesi, 
sıklamen, tatlı mavi, aqua, lacivert ve gökyüzü 
mavisi koleksiyonların ana renklerini 
oluşturuyor.

Eğlence bu sezon da Soo be mağazalarında!

Çocukların öğrenmesini ve gelişimini 
destekleyen tiyatro, müzik, oyun ve canlı 
performanslarla onlara eğlenceli anlar sunan Soo 
be mağazalarında, yeni sezon alışverişi çocuklar 
ve aileleri için yine çok keyifli olacak.
Çocuk modasının öncü markası Soo be’nin 
“Design & İnnovation”den Sorumlu Yöneticisi 
Hakan Engin, “fun&fashion for kids” 
mottosuyla, çocukların 2016 Yaz sezonuna 
capcanlı bir giriş yapacağını bildirdi. İşte Hakan 
Engin’in yorumuyla; bu yaz sezonunda, çocuk 
modasında öne çıkan ürünler, trendler ve Soo be 
mağazalarında yerini alacaklar hikayeler!

Tropik Esintiler ve Doğaya Dönüş: 2016 Yaz 
sezonunda, çocuklar tarafından en çok sevilen 
canlılar, tropik esintilerle de harmanlanarak sık 
sık göreceğimiz detaylar arasında yerini alacak! 

Yapraklar, çiçekler, deniz ve meyveler… Kelebek 
desenli elbiseler, tişörtler, pantolon ve etekler 
kız çocuklarının dolaplarına yepyeni bir hava 
katacak!

Vazgeçilmez Romantik (Fırfırlar-danteller-
tüller): Zarif danteller, uçuş uçuş kumaşlar, 
minimal fırfırlar, volanlar, tüller ve pastel soft 
tonlar özellikle doğum günü çocukları için iyi 
birer alternatif yaratıyor. Bu tasarımlar, peri 
kızı olmaya aday tüm Soo be çocuklarının 
vazgeçilmezi olacak!

Cut-Out: Cut-Out’lar iki ve üç boyutlu tasarımlar, 
bu yazın en gözde trendlerinden! Moda ve 
eğlenceyi aynı anda arayan çocuklar Soobe Cut-
Out koleksiyonun etkisinde kalacak!

Neon Renkler: Alabildiğine renkli koleksiyonlar 
Soo be çocuklarının yine değişmeyen tercihleri 
arasında! Neon renkli temalar, “rengarengim” ve 
“capcanlıyım” diyen Soo be çocuklarının, çocuk 
ruhunu koruyan parçalar arasında olacak.

Işıltı: Sade ve minimalist yaklaşımların yanı 
sıra yeni sezonda pullu, ışıltı kumaşlar ve metal 
tonlar Soo be çocuklarının gardıroplarında yerini 
alacak!

Military ile Birleşen Sportif Detaylar: Hiç 
eskimeyen etkisi ile military ve sportif detaylar, 
rahat ve cool olmak isteyen Soo be çocuklarının 
vazgeçilmez parçaları arasında yerini alıyor.

Pop-Art Dünyası: Soo be çocukları Yaz 
sezonunda zıt renkler, geometrik desenler, 
puantiyelerle yine birer moda ikonu olacaklar!

Safari Macerası: Aslanlar, zebralar, zürafalar, 
etnik çizgiler ve tribal etkilerle öne çıkan 
Safari macerası temasıyla çocuklar kendilerini 
çok heyecanlı bir maceranın tam ortasında 
hissedecekler.
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pİNhANİ’DeN NeşeLİ KONSer!

2016 yılının Ocak ayında çıkardıkları dördüncü 
albümleri “Kediköy” ile büyük beğeni toplayan 
Pinhani, 4 Nisan Pazartesi akşamı Mall Of 
İstanbul Moi Sahne’de sevenleriyle buluştu.

Reyting rekortmeni Kavak Yelleri dizisinin 
müziklerine imza attığı dönemde yıldızı parlayan 
ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pinhani, 
enerji yüklü konserinde son albümünde yer alan 
şarkıların yanı sıra dillerden düşmeyen hitlerini 
de seslendirdi.

Konser görüntülerini 
İzlemek için okutunuz
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MeZZALuNA’yA NeW yOrK tIMeS’DAN ÖVGü

Amerika dışındaki ilk restoranını Türkiye’de 
açan Mezzaluna, New York Times’ın ünlü yemek 
eleştirmeni Bryan Miller tarafından tam not aldı.

New York Times’ın kıdemli yemek eleştirmeni 
Bryan Miller, New York Times’daki köşe 
yazısında Mezzaluna ile ilgili övgü dolu ifadelere 
yer verdi. Bugüne dek 11 kitaba imzasını atmış 
tecrübeli isim, köşe yazısında Mezzaluna 
markasının ve kurucusu Aldo Bozzi’nin 
başarılarından detaylıca bahsediyor.

Miller, ‘Devrim yaratan küçük restoran: 
Mezzaluna’ başlıklı yazısında, 1984 yılında New 
York’ta ilk restoranını açan markanın, o tarihte 
şehirde yeme-içme sahnesine getirdiği yenilikleri 
ve İtalyan yemekleri ile fark yaratmasını anlatıyor. 
Aldo Bozzi’nin mevcut İtalyan - Amerikan 
restoranlarından farklı olarak, sadece iyi ve 
otantik malzemeler kullanan bir İtalyan mutfağı 
ve menüsü sunmak hedefi ile açtığı Mezzaluna, 
ilk günden bu yana kaliteli İtalyan yemeklerini 
sunmaya devam ediyor.

Miller yazısında ayrıca Mezzaluna’nın Türkiye’de 
açılmasıyla başarılı ivmesini daha da artırdığını 
vurguluyor. Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir sıcak 
atmosferi ile İtalyan lezzetleri sunan Mezzaluna, 
gerek menüsündeki lezzetli yemekler gerekse 
samimi “trattoria” konsepti ile keyifli bir deneyim 
sunuyor.



Etkinlik / MALl&MOTTO

53

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

7.
Sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

16

İStANBuL AKVAryuM OtİZM FArKINDALIK AyI’NDA 
ÖZeL çOCuKLArI Ve AİLeLerİNİ AğIrLADI

Tüm dünyada Nisan ayı boyunca Otizm Farkındalık Ayı olarak kamuoyunu 
bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, İstanbul Akvaryum da farkındalık 
ayı dolayısıyla Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile otizmli çocukları 17 bin kara 
ve deniz canlısıyla buluşturup küçük bir dünya turu için akvaryumda 
ağırladı.

İstanbul Akvaryum Tohum Otizm Vakfı 
işbirliğiyle Otizm Farkındalık Ayı’nda özel 

çocukları ağırladı. Çocukların gezisi, su altı 
dünyasında keyifli bir keşfe dönüştü. Minik 
ziyaretçiler, coğrafi bir rotayı takip ederek 
Karadeniz ile başlayan ve Pasifik’e kadar uzanan 
toplam 16 tema ve 1 adet yağmur ormanından 
oluşan güzergahta aynı zamanda küçük bir dünya 
turu yaptı. Muhteşem su alt dünyasını hayranlıkla 
izleyen çocuklar gezinin sonunda akvaryumun 
sevimli maskotu “Sharki” ile eğlenerek 
fotoğraf çektirdi. İstanbul Akvaryum bu özel 
günde sualtında açtığı “Otizmin farkındayız, 
yanındayız” yazılı pankartıyla otizmli çocuklara 
ve ailelere gönülden desteğini ifade etti.

“Akvaryum gezisi bize de farkındalık oldu”

Gezide bulunan Tohum Otizm Vakfı Formatör 
Eğitimcisi Elmas Seyhan “Çocuklar çok 
eğlendiler. Biz de bu gezide çocukların 
aslında şuana kadar gözlemleyemediğimiz 
yaklaşımlarının farkında vardık, gezi bize de 
farkındalık oldu. Çocuklar, onlara daha önceden 
tanıttığımız balıkları burada canlı gördüler ve 
çok eğlendiler. Genelde otizmli çocuklarda 
genelleme problemi vardır. Benim fotoğrafta 
gösterdiğim balığı doğal ortamında gördüğünde 
ilişkilendiremeyebilir ancak ilişkilendirebilenler 
oldu ve bu bizi çok sevindirdi. Bunu sağlamak 
için çok çalışıyoruz. Birlikte başarıyoruz. İstanbul 
Akvaryum ailesine bu gezi için çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Sevgi Denizi Otizme Karşı Bilinçlendirme İçin 
Mavi Işık Yaktı…

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu ve 
Türkiye’nin de en büyüğü olma özelliği taşıyan 
İstanbul Akvaryum; Otizm Farkındalık Günü’nde 
bilinçlendirme kampanyasına dahil olup maviye 
bürünerek 17 bin kara ve deniz canlısının 
yer aldığı sevgi deniziyle otizme farkındalığa 
destek verdi. 2 Nisan günü İstanbul Akvaryum 
çalışanları da mavi giyerek ve ziyaretçilere 
otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkında, 
otizmli bireylerin yanında olduklarını ifade 
ettiler.
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VICtOrIA’S SeCret’IN eN çOK KONuşuLAN
eFSANeVİ BrALette MODeLİ yAZA yeNİLİKLerLe GİrİyOr

Victoria’s Secret’ın yıllardır en çok konuşulan 
sütyen modeli “Bralette”, her yaşa ve her vücüt 
tipine uygun 5 farklı model, yeni renk ve desen 
seçenekleriyle karşınızda!

Tüm kadınların günlük hayatını kolaylaştıran 
ve rahatlık sağlayan “Bralette” sütyenler, 
seksiliğinden taviz vermeden sportif bir şıklık 
arayanlar için zengin koleksiyonuyla harika bir 
çözüm.

Bralette koleksiyonu sıcak havalarda astarsız 
ve ince kumaşıyla hafiflik verirken birbirinden 
renkli ve seksi modelleriyle her kadına aradığı 
özgürlüğü ve şıklığı vaade diyor.

Yeni sezonun cıvıl cıvıl renkleri ve desenleriyle 
dikkati çeken Bralette sütyenleri ister yoga 
dersinizde ister en sevdiğiniz yaz elbiseninizle 
havalı bir şekilde kombinleyip baharın tadını 
çıkarın!

Koleksiyonda yer alan derin dekolteli modelden 
dikişsiz modellere kadar günün her anında 
yanınızda olmak için zengin seçenekleriyle 26 
Nisan itibari ile Victoria’s Secret mağazalarında 
sizleri bekliyor!...

Victoria's Secret
Victoria's Secret, iç çamaşırı ve güzellik 
ürünleri konusunda lider bir marka olarak 
modadan ilham alan modern koleksiyonları, 
prestijli parfüm ve kozmetikleri, tanınmış 
süper modelleri ve dünyaca ünlü defileleri ile 
alanındaki öncülüğünü sürdürüyor. Limited 
Brands grubuna dahil olan Victoria's Secret, 
1000'den fazla iç çamaşırı ve güzellik mağazası, 
ürün katalogları ve VictoriasSecret.com internet 
sitesi üzerinden satış yaparak müşterilerinin 
diledikleri yer ve zamanda alışveriş yapmasına 
olanak veriyor.



Moda / MALl&MOTTO

55

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

7.
Sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

16

VICtOrIA’S SeCret MeLeğİ BehAtI prINSLOO 
MArKANIN yeNİ MAyO KOLeKSİyONuNu tANIttI

Victoria’s Secret, sezonun en seksi mayo 
trendleriyle yazı karşılamaya hazırlanıyor. Blok 
renkleri ve zarif siluetleriyle Sexy & Sporty serisi, 
boyundan askılı, straples ve üçgen stilleriyle 
seksi ve sportif bir görünüm verecek. Derin 
kesimleriyle dikkat çeken Beach Chic şimdi yeni 
şeritleriyle daha kolay kullanılabiliyor. Desenli 
tarzları sevenler için sunulan Island Boho serisi 
ise şal desenler ve seksi tığ işleriyle dopdolu.

9 Mart Çarşamba akşamı CBS ekranlarında 
yayınlanan Victoria’s Secret Swim Special şovuna 
Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, 
Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, 
Lily Aldridge, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara 
Sampaio, Stella Maxwell, Taylor Hill ve Vita 
Sidorkina gibi melekler katıldı. St. Barth’s adasına 
yapılan yolculukta müzik listelerinin tepelerinde 
gezinen Nick Jonas ve Demi Lovato da modellere 
eşlik etti. Her sene merakla beklenen mayo 
kataloğunun çekimleri hakkında modellerin 
bakış açılarını da paylaştıkları şov, şehrin 
sokaklarından macera sporlarına kadar adayla 
ilgili bir keşif yolculuğuna çıkardı.

Etkinlik görüntülerini 
İzlemek için okutunuz
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teKİN ACAr’DAN yepyeNİ KONSept MAğAZA;
pArFüM ShOp By teKİN ACAr

Türkiye'nin 1 numaralı kozmetik markası 
Tekin Acar Cosmetics, yeni konsept mağazası 

olan “Parfüm Shop by Tekin Acar”ı, Mall Of 
İstanbul’da açtı.

Türkiye genelindeki mağazalaşma atağına büyük 
bir hızla devam eden Tekin Acar Cosmetics’in 
yeni konseptiyle açılacak olan “Parfüm Shop By 
Tekin Acar” mağazası, Ankara Cepa AVM’den 
sonra 30 Mart 2016 tarihinde Mall Of İstanbul 
AVM’de açıldı.

Modern, ferah ve şık dekorasyonu, güler yüzlü 
ve eğitimli ekibiyle Parfüm Shop by Tekin 
Acar mağazası, birbirinden farklı markaların 
parfümlerini aynı çatı altında toplayarak, kendine 
değer veren, yaşamının her anından keyif alan 
tüm kadın ve erkekleri mağazasına davet ediyor.

Türkiye'de selektif kozmetik pazarında lider 
konumda olan Tekin Acar Cosmetics’in konsept 
parfüm mağazası, önümüzdeki aylarda da yeni 
illerde, yeni mağaza açılışlarıyla pazar payını her 
geçen gün artırarak liderliğini korumaya devam 
edecek.
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yAşAyAN eFSANe eNrICO MACIAS yeNİDeN İStANBuL’DA 
şeVVAL SAM İLe BİrLİKte SAhNe ALDI

Benzersiz sesiyle tüm dünyada efsane 
olan şarkıcı Enrico Macias, Omia İnşaat 

sponsorluğunda gerçekleştirilen Good Music in 
Town konserleri serisi kapsamında IEG Live ve 
Piu Entertainment iş birliğiyle 14 Nisan'da Zorlu 
PSM'de hayranlarıyla buluştu.

‘Zingarella’, ‘La Guitare’, ‘Aie, Aie, Aie’, ‘Solenzara’ 
ve ‘La Femme De Mon Ami’ gibi onlarca 
unutulmaz şarkısıyla tüm dünyada gönülleri 
fetheden Enrico Macias, Zeki Müren'e saygı 
albümünde birlikte düet yaptıkları sanatçı Şevval 
Sam’da eşlik etti. Sahnede Şevval Sam ile birlikte 
seslendirdikleri "Ne Me Quitte Pas-Terketme 
Beni" şarkısı büyük beğeni alarak, dakikalarca 
alkışlandı.

Enrico Macias konserinin bir diğer sürprizi ise 
Bilfen Okulları korosu oldu. Macias, 64 Bilfen 
İlköğretim Okulu öğrencisiyle birlikte Türkiye'de 
çok sevilen "Hoşgörsen" ve "Enfants de Tous 
Pays" şarkılarını seslendirdi.

Enrıco Macias, romantik şarkılarıyla ve 
süprizleriyle izleyenlere unutulmaz bir gece 
yaşattı.
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teKNOSA’NIN ‘BAğLANtILI MAğAZA’
prOJeSİNe Bİr ÖDüL DAhA!

Teknoloji perakendeciliğinin lider markası 
TeknoSA, 2015 yılının son çeyreğinde hayata 

geçirdiği ‘Bağlantılı Mağaza’ projesi ile bilişim 
alanındaki yenilikçi çalışmalara verilen IDC 
CIO Ödülleri’nde Yılın En İyi BT Yönetişim 
Projesi seçildi. Sektöründe birçok ilke imza 
atan TeknoSA, Türkiye genelindeki 300’e yakın 
mağazasını, 3000 bin saha çalışanını birbirine 
bağlayan ve online alışveriş platformu ile entegre 
çalışan ‘Bağlantılı Mağaza’ projesi sayesinde 
müşterilerine özel, kesintisiz ve daha kolay 
alışveriş imkanı sağlamayı hedefliyor.

Bağlantılı Mağaza Projesi ödülüne ilişkin 
değerlendirmesinde TeknoSA Donanım ve 
İşletim Müdürü Mustafa Çelik, “Bağlantılı 
Mağaza projesiyle tüm saha çalışanlarımıza tablet 
verdik. Bu tabletler aracılığıyla müşterilerimizi 
tanıyor, onlara tüm ürünler hakkında daha 
fazla ve karşılaştırmalı bilgi sunabiliyoruz. 
Özel uygulamalar sayesinde müşteriye özel 
mağazacılık deneyimi devrini başlattık” diye 
konuştu. Hem çalışanlara hem de müşterilere 
katma değer sunan Bağlantılı Mağaza projesinin 
ekip işi olduğunu belirten TeknoSA Bilgi 
Sistemleri Uygulama Müdürü Serhat Göktepe ise, 
“Bu önemli proje ile hem mağazalarımız, hem 
de çalışanlarımız birbiriyle entegre hale geldi. 
Bu entegrasyon teknoloji severler için çok daha 
keyifli ve hızlı alışveriş imkanı sağlıyor.” dedi.

Mustafa çelik
teknoSA Donanım ve 
İşletim Müdürü

Serhat Göktepe
teknoSA Bilgi Sistemleri 

uygulama Müdürü
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AtİLLA DOrSAy İLe AKMerKeZ’De 
SİNeMA tArİhİNe yOLCuLuK

Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, Yaşam Akademisi söyleşileri 
kapsamında Akmerkez’de sinemaseverlerle buluştu. Akmerkez Young 
Lions Zone’da gerçekleşen “Sinema Benim Hayatım…” başlıklı söyleşide 
katılımcılar Yeşilçam tarihinde keyifli bir yolculuğa çıktı.

Akmerkez YLZ’de düzenlenen Yaşam 
Akademisi sohbetlerinin Nisan ayı konuğu, 

Türk sinema tarihinin önemli tanıklarından 
gazeteci-yazar Atilla Dorsay oldu. Sinema 
eleştirilerinin yanı sıra, pek çok kitaba da 
imza atan Dorsay, dünden bugüne Türk 
sinemasının geçirdiği dönüşümleri, 75 yılı aşan 
ömrüne sığdırdığı sayısız anıları ve tanıklıkları 
izleyicilerle paylaştı. Atilla Dorsay, söyleşisinin 
hemen ardından Akmerkez Remzi Kitabevi’nde 
düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluşarak 
kitaplarını imzaladı.

Yaşam Akademisi Akmerkez YLZ’de
Akmerkez’in en genç buluşma noktası YLZ’de 
bundan böyle Yaşam Akademisi yer alacak. 
Yaşam Akademisi, merak uyandıran aktüel 
konuların ele alındığı, değişik alanlardan 
ilgi çekici isimlerin buluştuğu sohbetlerle 
renklenecek. Akmerkez YLZ’nin dinamik ve 
sıcak ortamında gerçekleşen etkinlikler keyif ve 
esin kaynağı olacak.
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FOruM trABZON KANSer hAFtASI’NDA 
FArKINDALIK etKİNLİğİNe eV SAhİpLİğİ yAptI

Forum Trabzon, 16 Nisan Cumartesi günü Kanser Haftası özelinde, 
uzman doktorların katılımıyla bir söyleşi düzenledi. Medical Park Yıldızlı 
Hastanesi ve Umutla Yaşam Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirilen 
etkinlikte kansere yönelik bilgilendirme söyleşisi yapıldı.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile 
sıkça gündeme gelen Forum Trabzon, çağın 

hastalığı kanser konusunda farkındalık yaratmak 
için yine kolları sıvadı. Medical Park Yıldızlı 
Hastanesi ve Umutla Yaşam Derneği ile işbirliği 
yaparak uzman doktorları ağırlayan Forum 
Trabzon, kansere dair bilinmeyenlerin anlatıldığı 
ve toplumun bilinçlendirildiği söyleşiye ev 
sahipliği yaptı.

Etkinlik çerçevesinde; söyleşiye konuk olan 
beslenme uzmanı “Kansersiz Yaşam için 
Beslenme” ve bir yine misafir psikolog “Kanserli 
Hastalara Psikolojik Destek” konularını anlattılar. 
Umutla Yaşam Derneği’nin ve Medical Park 
Yıldızlı Hastanesi’nin konuya ilişkin hazırlamış 
olduğu broşürler misafirlere dağıtılırken aynı 
zamanda kanseri tecrübe edinmiş, yaşamış veya 
tanık olmuş kişilerin paylaşımları da söyleşide 
yerini aldı.

Kanser konusunda muhakkak bilinmesi gereken 
bilgilerin aktarıldığı söyleşi sonrasında, Akçaabat 
Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri 
enstrümanları ile müzik yaparak katılımcıları 
eğlendirdiler. Yine Akçaabat Güzel sanatlar Lisesi 
resim bölümü öğrencileri isteyen ziyaretçilerin 
kara kalem portrelerini çizdiler. Etkinlik boyunca 
toplumda farkındalığı artırmak için çabalayan 
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci konseyi 
“Kanser Önlenebilir Bir Hastalıktır, Kansere Karşı 
Dur Diyelim, Farkındayız Kanseri Yeneceğiz gibi 
pankartlar ile destek verdiler ve çocuklarla kitap 
boyama etkinliği gerçekleştirdiler.
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‘MİNİK KASpArOV’LAr ONe tOWer AVyM’De BuLuştu

One Tower Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
Doğa Okulları ve Türkiye Satranç 

Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen 
“Dünya Çocukları İçin Barış ve Mutluluk Satranç 
Turnuvası”na ev sahipliği yaptı.

Turnuva, 9 yaş altı ve 10-12 yaş arası olmak üzere 
2 kategoride düzenlenirken, 300’ü aşkın minik, 
satranç sporunda hünerlerini gösterdi.

Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda 9 yaş 
altı kategorisinde Salih Çağrı Çevik, 10-12 yaş 
kategorisinde ise Mehmet Buğra Fırat şampiyon 
oldu. Turnuva şampiyonları tam altın ve Oran 
Doğu Okulları’ndan %50 indirim ödülü kazandı.
Turnuvada 9 yaş altı kategorisinde Çınar 
Elveren, 10-12 yaş kategorisinde ise İsmail Said 
Çakır, ikincilik ödülü olan yarım altın ve Oran 
Doğa Okulları’ndan %35 indirim kazanırken, 
üçüncüler ise çeyrek altın ve Oran Doğa 
Okulları’ndan %25 indirim kazanan Eray Kılıç ve 
Burak Türkan oldu. 

Yarışmada ilk 10’a giren diğer sporculara 
ise satranç takımı ve One Tower Arkadaş 
Kitabevi’nden ‘Leonardo’nun Defterleri’ kitabı 
hediye edildi.
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VAKKO COuture’DeN rOMANtİK yAZ KOLeKSİyONu
Dünyaca ünlü tasarımcıların en özel koleksiyonlarını buluşturan Vakko 
Couture, yaz sezonunu romantizm dolu tasarımlarla karşılıyor. Benzersiz 
el işçiliği ve zarif detaylarla zenginleştirilmiş Vakko Couture 2016 İlkbahar-
Yaz Koleksiyonu, özel gün ve kutlamalar için birbirinden zevkli seçenekler 
sunuyor.

Vakko Couture 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, 
dünyaca ünlü markaların en özel tasarımları ve 
Vakko Couture imzalı seçeneklerle romantik 
bir yaza merhaba diyor. İspanyol esintilerinin 
hakim olduğu koleksiyonda kırmızının yanı sıra 
gök mavisi, fuşya, pudra ve ekru tonları ön plana 
çıkıyor.

Sade, kabarık etekler; uçuş uçuş elbiseler; 
romantik dantel ve tüy detaylarla 
zenginleştirilerek elegan ve zarif bir görünüm 
sunuyor. Sezonun vazgeçilmezi çiçek baskılı 
rengarek kumaşlar ve satenler Jenny Packham 
ve Temperley’nin tasarımlarımda hayat buluyor. 
Yeni sezonda çokça yer alan sade ve modern 
tasarımlarla, asimetrik kesimli elbiseler 
Vakko kadınını zamansız ve rafine bir şıklıkla 
buluşturuyor.

Vakko imzası Couture’de de fark yaratıyor
Vakko Couture, kendi imzasını taşıyan 
koleksiyonunda her yaşta kadının kendini 
mükemmel hissedebileceği benzersiz ve 
zamansız parçaları bir araya getiriyor. Yalın ve 
sofistike çizgilerin hakim olduğu koleksiyonda, 
mimari kesitler göz alıcı bir görünümün 
temelini oluşturuyor. Vakko imzalı Couture 

koleksiyonunda, uzun ve göz alıcı gece 
elbiselerinden sade kokteyl elbiselerine uzanan 
zengin seçenekler yer alıyor.

Vakko Couture 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, 
her yaştan kadın için zengin ve gözalıcı 
seçenekler sunuyor.

Vakko Couture’de Yer Alan Dünyaca Ünlü 
Markalar: ADRIANNA PAPELL, AIDAN 
MATTOX, ALBERTA FERRETTI, ALBERTO 
MAKALI, BADGLEY MISCHKA, BASIX, 
CAMILLA, CARMEN MARC VALVO, 
CUSHNIE ET OCHS, CYNTHIA ROWLEY, 
DAVID MEISTER, ELIE SAAB, GABRIELA 
CADENA, GEORGES HOBEIKA SIGNATURE, 
GH BY GOERGES HOBEIKA, HERVE LEGER, 
JENNY PACKHAM, JS COLLECTION, 
KAUFMAN FRANCO, MARCHESA, 
MARCHESA, ML MONIQUE LHUILLLIER, 
MONIQUE L'HUILLIER, NAEEM KHAN, 
OSCAR DE LARENTA, PAMELLA ROLAND, 
PAULE KA, RACHEL GILBERT, RAUWOLF, 
ROMONA KEVEZA, RUBIN SINGER, 
TADASHI, TEMPERLEY LONDON, TERI JON 
SPORTS, THEIA, TONI MATICEVSKI, VAKKO 
COUTURE, VERA WANG, ZAC POSEN
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perAKeNDe SeKtÖrüNe ÖZeL FOrMüL:
CİrO %10 ArtArKeN, İşteN AyrILMA OrANI %17’ye DüşeBİLİr Mİ?

İstihdama katkısı ve ulaştığı ciro büyüklüğü 
ile Türkiye ekonomisinin en dinamik 

sektörlerinden biri olan perakende hızla 
büyürken yeni istihdam da yaratıyor. Ancak 
sektörün önemli sorunlarından biri sektörde 
çalışan sadakatinin düşük, personel devir 
oranının yüksek olması. Assessment Systems’ın 
sektörün önde gelen markalarıyla yaptığı 
çalışmalar sonucu elde ettiği bulgular, bu 
sorunun çözümü için önemli ipuçları içeriyor. 

Perakende, büyümeye devam eden bir sektör 
ve 2015 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 
kişinin bu sektörde istihdam edildiği biliniyor. 
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler 
Federasyonu’nun (TAMPF) “Dönüşürken 
büyüyen Türkiye perakende sektörü” başlıklı 
raporuna göre 2015’te toplamda 663 milyar 
TL’lik ciro büyüklüğüne ulaşan sektör, 2016’da 
%11-12 büyüme ve organize perakendede 50 
bin kişiye yeni istihdam yaratmayı hedefliyor.
Perakende sektörü, ülke için ciddi bir istihdam 
sağlasa da, bu işgücü sektör için insan 
kaynakları yönetimi sorunlarını da beraberinde 
getiriyor. Sektörün sunduğu pozisyonların 
genellikle geçici işler olarak algılanması, 
çalışma koşulları ya da iş alternatiflerinin 
çokluğu gibi sebepler yüzünden çalışan 
sadakatinin düşük olması sektörde personel 
devir oranını yükseltiyor. Bunun yanında, 

işe alımda değerlendirme süreçlerinin 
yetersizliği, yanlış istihdama neden oluyor. 
Bu olumsuzluklar, sektörün yüzleşmekte 
olduğu personel eksikliği sorununu daha da 
kötüleştiriyor. 

Perakende sektörü, verimliliği ve günün 
sonunda ciroyu etkileyen bu sorunu çözmek 
için adımlar atmaya başladı. İşe alım süreçlerini 
iyileştirmek ve geliştirmek de atılan önemli 
adımlardan biri. 

Türkiye’de perakende sektörünün önde gelen 
markalarına, işe alım ve yetenek yönetimi 
süreçlerinde ölçme ve değerlendirme hizmeti 
sunan Assessment Systems’ın perakende 
sektörü için yaptığı araştırmalar, bu olumsuz 
tablonun iyileştirilebileceğini gösteriyor. 

İşe alım süreçlerini geliştirmek ciro artışı 
sağlıyor!

Assessment Systems’ın perakende sektörünün 
önde gelen markalarından biri için yaptığı 
araştırmanın sonuçları oldukça dikkat 
çekici. İşe alım süreçlerinde, bir yıl boyunca, 
Assessment Systems’ın perakende sektöründe 
yönetsel olmayan mağaza pozisyonları için 
geliştirdiği STEP kişilik envanterini kullanan 
firma için, kullanılan envanterin iş performansı 
tahmin etme gücü ve ciroya etkisi istatistiksel 
olarak simüle ediliyor. Detaylı analizler 
sonucunda STEP kişilik envanterinin iş 
performansını tahmin etme gücünün %63’e 

ulaştığı ve işe alımda bu tahmin gücünde 
bir araç kullanmanın %10’luk bir ciro artışı 
sağlayabileceği istatistiksel olarak gösteriliyor. 

Kısacası perakende sektöründe, işe alım 
süreçlerinde atılacak küçük ama doğru bir adım 
bile verimlilik açısından büyük farklar yaratabilir. 
İşe alım ve yetenek yönetimi süreçlerinin 
geliştirilmesi sektörün gelişimine önemli katkı 
sağlayabilir. 

İşe alımda doğru değerlendirme personel devir 
oranını düşürüyor!

Türkiye’nin en büyük perakende firmalarından 
biri ile yapılan bir diğer çalışmada ise işten 
ayrılan ve işe devam eden personelin envanter 
sonuçları karşılaştırılarak firma için ideal profil 
oluşturuluyor. Bir yıl süreyle bu ideal profile 
göre yapılan tüm işe alımlar analiz ediliyor. 
İdeal profile uyum ile işten ayrılma arasındaki 
ilişki inceleniyor. Sonuçlar ise gayet ilgi çekici; 
envanter kullanımından önce %33 düzeyinde 
bulunan iş bırakma oranı, ideal profile uyum 
arttıkça lineer olarak düşüş gösteriyor. İdeal 
profile uyum %90 ve üstünde olduğunda işten 
ayrılma oranının %17’nin altına indiği görülüyor. 
Diğer bir deyişle; işe alım sürecinde adayların 
doğru bir şekilde değerlendirilmesi yanlış 
istihdam riskini azalttığı gibi, çalışan sadakatini 
de artırıyor. Sonuçta verimli ve uzun soluklu bir 
şekilde çalışabilecek adaylar işe alınıyor ve yüksek 
personel devir oranının sebep olduğu maliyetler 
minimuma indirgeniyor.
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MAyIS AyI KArLAr üLKeSİ Ve KİBrİtçİ KIZ İLe çOK eğLeNCeLİ
2003 yılından bu yana 1000’e yakın oyun 
sahneleyen Zorlu Çocuk Tiyatrosu, “Karlar 
Ülkesi” müzikli-danslı çocuk oyunu ve 
“Kibritçi Kız Müzikali” ile çocuklarla 
buluşmaya devam ediyor.

Mehmet Zorlu Vakfı tarafından, çocuklara 
tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla 
bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata 
geçirilen Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun mayıs 
ayı boyunca sahneleyeceği Karlar Ülkesi 
ve Kibritçi Kız Müzikali, minik izleyicilere 
keyifli dakikalar yaşatacak. Karlar Ülkesi 
ayrıca İstanbul’un yanı sıra Anadolu Turnesi 
kapsamında Edirne, Kırklareli ve Çorlu’da da 
çocukların karşısına çıkacak.

Kibritçi Kız Müzikali, 19-21-22 ve 29 Mayıs’ta 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 
sahnelenecek. Anadolu Turnesi’ne çıkan 
Karlar Ülkesi oyunu ise 24-25 Mayıs’ta 
Edirne’de, 26-27 Mayıs’ta Kırklareli’de ve 28-29 
Mayıs’ta Çorlu’da çocuklarla buluşacak. Karlar 
Ülkesi aynı zamanda 7-8-14 ve 15 Mayıs’ta 
Zorlu Perormans Sanatları Merkezi’nde 
sahnelenecek.

Kibritçi Kız Müzikali, tüm coşkusuyla 
çocukların karşısında!

“Kibritçi Kız Müzikali”, tiyatro oyun yazarı ve 
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Erkek tarafından, Hans Christian 
Andersen’in ünlü masalından yola çıkılarak 
hazırlandı. Hasan Erkek’in aynı zamanda 
yönetmenliğini de üstlendiği oyun 5 yaş ve 
üzeri izleyicilere sesleniyor.

2013-2014 sezonu içinde 39. İsmet Küntay 
Tiyatro Ödülleri kapsamında “En İyi Çocuk 
Oyunu Ödülü”, Tiyatro Seyircileri Derneği 
Direklerarası Ödülleri kapsamında “Müzikal 
Yapım Ödülü” ve 2014 yılında ise Tiyatro 
Gazetesi tarafından “En İyi Yapım Ödülü”ne 
layık görülen Kibritçi Kız Müzikali, 2015 
yılında da Türkiye Gezginler Derneği 
tarafından “2015 Yılının En İyi Çocuk 
Tiyatrosu” seçildi.

Sokaklarda akordeon çalıp şarkı söyleyerek 
kibrit satan bir kızın hikayesini anlatan 
müzikal, yaşama sevinci, dostluk ve 
dayanışmayı teatral bir dille minik izleyicilere 
aktarıyor. Müzik, dans, mim, jonklörlük ve 
resim sanatlarını bir arada sunan müzikal, 
aynı zamanda sokak çocukları konusunda 
farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Zorlu 
Çocuk Tiyatrosu, Kibritçi Kız Müzikali’ni 
alışılmışın dışında mutlu bir son ile bitirerek, 
izleyicilere farklı bir sahne uyarlaması sunuyor.

Karlar Ülkesi ile çocukların hayal dünyası 
gerçeğe dönüşüyor

Özlem Saraç’ın, Hans Christian Andersen’in 
“Karlar Kraliçesi” masalından yola çıkarak 
yazdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği Karlar 
Ülkesi; çocuklara dostluğun önemini anlatırken 
doğa sevgisi de aşılıyor.

4 yaş ve üzeri seyircisine perdelerini açan oyun, 
her mevsimin kendine özgü dokusunu tüm 
renkleriyle sergilerken, çocukların yaşadıkları 

dünyayı anlamasına ve anlamlandırmasına 
katkıda bulunmayı amaçlıyor. Müzik, dans gibi 
farklı sanat dallarını bünyesinde barındıran 
oyunda rol alan profesyonel oyuncu ve dansçılar, 
çocuklara sınırsız bir hayal dünyasının kapılarını 
açacak.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek 
oyunlar hakkında detaylı bilgiye www.
zorlucocuktiyatrosu.com, www.facebook.
com/zorlucocuktiyatrosu ve instagram.com/
zorlucocuktiyatrosu adreslerinden ulaşabilirsiniz.
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eğLeNDİreN AVM’Ler İçİN 
ShINING StAr yArIşMA BAşVuruLArI 

1 hAZİrAN’DA BAşLIyOr

Alışverişten daha fazlasını sunmak için sürekli 
yeni projelerle ziyaretçilerinin karşısına 

çıkan AVM’lerde eğlence ve dinlence etkinlikleri 
her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor. 
Özellikle eğlence, oyun, yemek ve alışverişin 
aynı çatı altında sunulduğu alışveriş merkezleri 
büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. 
Türkiye genelinde alışveriş merkezi sayısının 
360’a ulaşması ve önümüzdeki 3 yıl içinde otuz 
yeni AVM açılmasının planlar dahilinde olması 
eğlence sektörünün de büyüyeceğini gösteriyor. 
Bu kapsamda büyüyen ve her geçen gün farklı 
alanlarda şekillenen bu sektörün gelişimine 
katkıda bulunmak ve öncülük etmek amacıyla 
Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından ATRAX 
Fuarı kapsamında düzenlenen “Shining Star 
Awards – Eğlence Ödülleri” yarışması için 
başvurular 1 Haziran’da başlıyor. 

Eğlence alanlarının modern dünyanın yaşam 
alanı olan AVM’lerde tercih oranını artırdığı 
bir gerçek. Sayıları giderek artan AVM'ler 

Tanıtım görüntülerini 
İzlemek için okutunuz

ziyaretçilerin dikkatini çekebilmek için temalı 
uygulamalara yönelmeye başladı. Bazı AVM'ler 
milyon dolarlık yatırımlar yaparak özel çocuk 
eğlence alanları oluşturuyor. Mağaza karmasının 
rekabette öne çıkmak için yeterli olmadığını 
gören AVM’ler çocuklu aileleri ve genç kuşağı 
cezbedebilmek için yeni çözümler üretiyor. İşte 
bu çözümlerden biri eğlence merkezleri oldu. 
Eğlence alanlarına sahip AVM’ler özellikle 
çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor. Çocuklar 
için açılan özel bölümlerde eğitici aktiviteler 
de mevcut. İstanbul’da sadece bir alışveriş 
merkezinde çocuk eğlence merkezi ziyaretçi 
sayısı olarak aylık bazda yüzde 4,5 katkı 
sağladı. Söz konusu eğlence alanları sayesinde 
ziyaretçilerin alışveriş merkezinde geçirdiği 
zaman, alışveriş ve yeme-içme oranı da artmış 
oluyor.    

AVM’ler Eğlence Alanları ile Yıldızlaşıyor
Türkiye eğlence - rekreasyon sektörünün ilk 
ve tek yarışması olan ve bu yıl dördüncüsü 

düzenlenen Shining Star Awards ödül 
töreninde, alışveriş merkezleri  “En Başarılı 
AVM Eğlence Alanı”, “En Başarılı Temalı Kapalı 
Alan Eğlence Merkezi” ve “En Başarılı Etkinlik” 
kategorilerinde yarışacak. Sektöre yeni bir 
soluk getirmek için ATRAX Fuarı kapsamında 
düzenlenen ‘Shining Star Awards’ta başvurular 
1 Haziran’da www.eglenceodulleri.com 
adresinden online ve ücretsiz olarak başlayacak 
ve 25 Ekim’de sona erecek.
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“En Başarılı AVM Eğlence Alanı” 
kategorisinde en az 3 aydır aktif 
faaliyette bulunan çocuk eğlenme 
alanları, yetişkin eğlence üniteleri, özel 
aktivite alanları faaliyette olan alışveriş 
merkezleri başvuru yapabiliyor.
 
“En Başarılı Temalı Kapalı Alan 
Eğlence Merkezi” kategorisinde 
AVM içerisinde yer alan temalı 
kapalı eğlence tesisleri, çocuk 
eğlence alanları, sinema, bowling, 
akvaryum ve eğlence odaklı tesisler 
başvurabiliyor. 

“En Başarılı Etkinlik” kategorisinde ise 
AVM, gösteri merkezleri, TV, oteller,  
açık hava sahneleri ve parklarda 
sahnelenen başarılı etkinlikler (çocuk 
gösterisi, dans gösterisi, animasyonlar, 
yetenek showları, akrobasi gösterileri) 
başvuru yapabiliyor.

2015 yılında; En Başarılı AVM 
Eğlence Alanı kategorisinde Viaport 
Marina, En Başarılı Temalı Kapalı 
Alan Eğlence Merkezi kategorisinde 
İstanbul Akvaryum, En Başarılı 
Etkinlik kategorisinde ise Legoland 
Discovery Centre ödüle layık görüldü.

En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence merkezi
Podyumpark

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi 
İstanbul Akvaryum

En Başarılı Avm Eğlence Alanı 
Viaport Marina

En Başarılı Belediye Parkı 
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

En Başarılı Müze ve Ören Yeri 
Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

En Başarılı Müze ve Ören Yeri 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yıldızlı Proje 
Çayderesi Rekreasyon Alanı Projesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Yıldızlı Proje
Masal Parkı 

Osmaniye Belediyesi

En Başarılı Yeni Ürün 
Playmotion F1 Replicar

Fullbody - AMEGA

En Başarılı Festival 
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 

Büyükçekmece Belediyesi

En Başarılı Festival 
Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik 

Tiyatroları Festivali 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

En Başarılı Etkinlik 
Legoland Discovery Centre

İstanbul Sualtı Dünyası

Yılın Girişimcisi
VIA GYO

En Dikkat Çekici Stand
Outdoor Factory ile Açıkhava Fabrikası

En Dikkat Çekici Ürün 
Skyler ile Dof Robotics

Jüri Özel Ödülü
Konya Büyükşehir Belediyesi

2015 YILInDA TÜM KATEGORİLER İÇİn ÖDÜL DAĞILIMI
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BeyLerBeyİ prOFİterOL StArCIty OutLet’te

Damakta harika tatlar bırakan lezzetleriyle 
Beylerbeyi Profiterol,  “En Lezzetli Outlet” 
Starcity’de, yeni şubesiyle hizmet vermeye başladı.

Beylerbeyi Profiterol markası altında gıda 
sektöründe hizmet sağlayan firma; her geçen gün 
franchising ağı ile giderek büyüyor ve lezzetini 
damaklarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Beylerbeyi Profiterol; profiterol 
ve sütlü tatlıları seven müşterilerinin beklenti 
ve taleplerine cevap verebilmek için gıda hijyen 
kurallarına uyarak kalitesini, teknolojinin 
yeniliklerini de kullanarak geliştiriyor.

Ürün ve hizmet kalitesinde profesyonel ekibiyle 
mükemmele ulaşmayı hedefleyen Beylerbeyi 
Profiterol; birbirinden lezzetli tatlı çeşitleri ile 
Starcity Outlet’te sizleri bekliyor.
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DOğurGANLIğI ArttIrAN BeSLeNMe ÖNerİLerİ

Çocuk sahibi olmak istiyor fakat gebe kalmakta 
güçlük çekiyorsanız, sağlıklı beslenmenin 
doğurganlık üzerinde olumlu etkileri 
olduğunu bilmelisiniz. Diyetisyen ve Yaşam 
Koçu Gizem Şeber, ‘’Birçok bilim otoritesinin 
açıklamalarına göre beslenme tarzında 
yapılacak bazı değişiklikler doğurganlığı 
arttırmakta oldukça etkili’’ diyor.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bilim Dalı’nın 
derlediği bilgilere göre bugüne kadar istiridye ve 
ginsengin doğurganlığı arttırdığı söylenmiş olsa 
da gerçek çok daha farklı. Sekiz sene boyunca 
18.000 kadın üzerinde yapılan bir bilimsel 
çalışmanın sonuçlarına göre doğurganlığı arttıran 
beslenme önerileri şu şekilde sıralanıyor:

Trans yağlardan kaçının

Bazı besinlerde çok düşük miktarda doğal olarak 
bulunan bu yağlar çoğunlukla gıda sanayinde yağ 
asitlerinin hidrojenlendirilmesi ile sentetik olarak 
üretilmektedir. Kızartma ürünlerin çoğunda ve 
eski nesil margarinlerde bulunur. Trans yağlardan 

kaçınmak için kızartma besinlerden uzak 
durmalı, paket ürünlerde “trans yağ içermez” 
etiketi bulunanları tercih etmelisiniz.

Doymamış yağ asitlerinden zengin beslenin

Doymamış yağ asitlerinin vücutta iltihaplanmayı 
azalttığı ve insülin duyarlılığı sağladığı biliniyor. 
Bu iki faktör de doğurganlığın artması ile ilişkili. 
Yemeklerinizi yaparken bitkisel sıvı yağları tercih 
edin ve beslenmenize fındık, badem, ceviz gibi 
doymamış yağ asitlerinden zengin kuruyemişleri 
ilave edin.

Kurubaklagil proteinlerinden yararlanın

Her gün kırmızı et tüketmek yerine kuru 
baklagilleri haftada 2-3 gün tercih edin.

Karbonhidratların tamamını hayatınızdan 
çıkarmak risktir

Karbonhidratların yetersiz tüketimi doğurganlığı 
olumsuz etkileyebilir. Tamamen hayatınızdan 

çıkarmak yerine tam tahıllı ekmekler, 
makarna, bulgur gibi yavaş sindirilen kaliteli 
karbonhidratları tercih edin.

Light süt ürünlerini tercih etmeyin

Gebe kalmak istediğiniz süre zarfında tam yağlı 
süt ürünlerini tercih edin. Her gün 2 bardak 
kadar süt veya yoğurt tüketin.

Kafein alımını sınırlandırın

Kahve ve kafeinli asitli içecekleri limitli 
tüketin. Şekerli ve gazlı içecekleri bu dönemde 
tüketmeyin.

Sağlıklı kilo aralığında durun

Çok zayıf veya çok şişman olmanın gebe kalmayı 
zorlaştırdığı bilimsel bir gerçektir. En kolay gebe 
kalan grubun beden kitle indeks değerlerinin 20-
24 arasında olduğu biliniyor.

Düzenli egzersiz yapın ancak abartmayın

Düzenli egzersiz yapmak gebe kalmayı 
kolaylaştırırken, aşırı miktarda egzersizin 
olumsuz etki yarattığı biliniyor.

Doktorunuza danışın, herhangi bir destek 
öneriyor ise kullanın

Doktorunuzun yaptırdığı tahliller sonucunda 
demir ve D vitamini gibi yetersizliği sık görülen 
vitamin ve mineral yetersizlikleriniz var ise 
önerdiği destekleri mutlaka düzenli olarak 
kullanın.

BAŞKA NE YAPILABİLİR?

Sigarayı bırakın… Sigaranın doğurganlığı 
azalttığı uzun yıllardan beri biliniyor.

Alkollü içecek tüketimini bırakın/azaltın

Yapılan bir bilimsel çalışmada günde 2 
kadeh alkollü içecek tüketen kadınların hiç 
tüketmeyenlere göre doğurganlık oranlarının 
%60 azaldığı tespit edilmiştir.

Mevsiminde sebze ve meyve tüketin. Sebze ve 
meyveleri iyice yıkamadan tüketmeyin

Tarımda kullanılan ilaç ve pestisidlerin hem 
erkek hem de kadında üreme fonksiyonlarını 
olumsuz etkilediği bilinmektedir. Mevsiminde 
olan sebze ve meyveleri tercih edin ve 
tüketmeden önce mutlaka akan su altında iyice 
yıkayın.

Gizem Şeber
Diyetisyen ve Yaşam Koçu
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DeCAthLON prIMeMALL İSKeNDeruN’DA

21 ülkede 900’den fazla mağazasıyla Avrupa’nın 
en büyük spor perakende zinciri olan 
Decathlon’un Türkiye’deki on altıncı mağazası 
Primemall İskenderun Alışveriş Merkezi’nde 6 
Nisan’da açıldı.

Decathlon mağazası müşterilerine, trekkingden 
fitnessa, tenisten yüzmeye, dağcılıktan kayağa, 
balıkçılıktan futbola, patenden bisiklete kadar 
50’yi aşkın spor dalında yaklaşık 75.000 farklı 
ürün sunacak.

En yenilikçi ve en kaliteli spor ekipmanlarını 
mümkün olan en düşük fiyata sunması ile 
öne çıkan Decathlon, 50 farklı spor dalında 
amatörden profesyonele, çocuktan yetişkine, her 
bütçeye uygun spor ekipmanları, spor tekstilleri 
ve aksesuarları sporseverlerle Primemall 
İskenderun’da buluşturacak.

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon, Türkiye’deki 
16. mağazasını 6 Nisan’da Primemall İskenderun’da açtı. 
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perAKeNDeDe DİJİtAL DÖNüşüM BAşLADI
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yönetmeliği 
ile gündeme gelen, ancak uygulamaya geçişi 
kademeli bir sürece bağlanarak ertelenen yeni 
nesil ÖKC’lerin kullanılmasında ilk etap başladı. 
KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Sinem 
Cantürk’ün verdiği bilgiye göre;

“2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 
milyon TL’yi aşan mükelleflerin yeni nesil ÖKC 
kullanma zorunluluğu başlıyor.

Mükellefler, ilgili mevzuat hükümlerine tabi 
mevcut ödeme kaydedici cihazlarını belirtilen 
tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları 
doluncaya kadar kullanabilecek.

2015 yılı içinde işe başlayan ya da başlayacak 
mükelleflerin yeni nesil ÖKC kullanımı 1 Ocak 
2017'den itibaren zorunlu olacak.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra işe başlayacak 
mükelleflerin söz konusu cihazları kullanma 
mecburiyeti, işe başlangıç tarihinden itibaren 30 
gün (kalkınmada öncelikli bölgelerde 60 gün) 
içinde geçerli olacak.”

1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan 
mükellefler için, 1 Temmuz 2016 tarihinden,
150 Bin TL ile 500 Bin TL arasında olan 
mükellefler için, 1 Ekim 2016 tarihinden,
150 Bin TL’den az olan mükellefler için ise 1 Ocak 
2017 tarihinden itibaren yeni nesil ÖKC kullanım 
mecburiyeti başlayacak.”

ÖKC’ye geçiş süreci hakkında mükelleflerin 
bilmesi gerekli bazı konulara değinen Cantürk şu 
noktalara dikkat çekti:

ÖKC zorunluluğu kimlere geliyor?

Cantürk, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz 
kullanma mecburiyetinin, perakende ticaretle 
uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci 
sınıf tüccarlara getirildiğini belirterek, toptan 
ticaretle uğraşan mükelleflerin yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri 
bulunmadığına dikkat çekti.

Uygulama güçlü bir vizyon ortaya koyuyor. Satış 
bilgilerinin silinemeyecek biçimde saklanması 
sağlanacak.

Cantürk, yeni uygulamanın birçok fırsatı içinde 
barındırdığına dikkat çekerek “Uygulama 
güçlü bir vizyon ortaya koyuyor. Tüm yeni 
nesil ÖKC’ler büyük bir ağ olarak Maliye 
Bakanlığı’na (GİB Bilgi Sistemleri) bağlı şekilde 
yüksek güvenlik standartlarında hizmet verecek. 
Gelir İdaresi Başkanlığı bu ağı etkin şekilde 
kullanarak kontrol ve denetim fonksiyonlarını 
gerçekleştirirken, satış bilgilerinin değiştirilemez 

ve silinemez biçimde saklanması sağlanacak.” 
şeklinde konuştu.

Cantürk şöyle devam etti: “Hem cihaz üreticileri, 
hem de yeni nesil ÖKC sisteminin önemli bir 
parçası olan ÖKC TSM Merkezleri (Trusted 
Service Manager-Güvenli Servis Sağlayıcı) için 
ilgili onay süreçleri hız kazandı. ÖKC TSM 
Merkezi, GİB Bilgi Sistemleri ve üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluşlar arasında iletişim 
görevi sağlıyor. Yeni nesil ÖKC üretici firmaların 
birlikte çalışacakları ÖKC TSM Merkezleri 
için başvuru yapılarak ve GİB tarafından 
değerlendirme sürecine tabi tutularak onay 
verilmesi gerekiyor.

Sinem Cantürk
KPMG Türkiye Finansal 
Hizmetler Lideri
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İNCİ Derİ İStANBuL’DAKİ 35. MAğAZASINI 
AKASyA ACIBADeM ALIşVerİş MerKeZİ’NDe AçtI
İnci Deri, Akasya Acıbadem AVM’de açtığı mağazasıyla İstanbul’daki mağaza sayısını 35’e, Türkiye’deki 
mağaza sayısını 101’e çıkardı.

Moda ile kaliteyi birleştiren ayakkabı ve çanta 
markası İnci Deri, Türkiye genelindeki 

yaygınlığını, açtığı yeni mağazalarla artırmaya 
devam ediyor.  

2016 yılına İzmit, Bursa İnegöl ve Beyoğlu 
İstanbul mağazaları ile hızlı bir başlangıç yapan 
İnci Deri, İstanbul’daki 35., Anadolu yakasındaki 
9. mağazasını Akasya Acıbadem AVM’de açtı.

İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat 
Kızıltaş; mağazanın açılışıyla ilgili olarak; “2015 
yılı boyunca açtığımız 13 mağaza ile Türkiye’nin 
farklı bölge ve şehirlerindeki çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürdük. Bu yıl da, daha çok moda 
severe ulaşmak için bu alandaki yatırımlarımıza 
devam edecek; açtığımız yeni mağazalarımızla 
birlikte Türkiye genelindeki yaygınlığımızı 
artıracağız” dedi.

Akasya Acıbadem AVM’de açılan yeni mağazası 
ile birlikte İnci Deri; Türkiye genelindeki mazağa 
sayısını 101’e toplam satış alanını ise 16.125 m²’ye 
ulaştırmış oldu.
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Göz alıcı gelinlik ve abiye tasarımlarının 
yaratıcısı Oleg Cassini, yalnızca abiye ve 

gece elbisesi koleksiyonlarının yer alacağı ikinci 
mağazasını, İstanbul Marmara Forum AVM’nin 
ardından 14 Nisan’da Ankara Ankamall’da açtı. 
Oleg Cassini bu yeni konsepti, hareketli ve göz 
alıcı detaylarıyla stil sahibi kadınları kendine 
hayran bırakan gece elbiselerine olan yoğun talebi 
karşılamak amacıyla yaratmıştı. Gelecekte de 
abiye mağazalarının sayısını Türkiye’nin farklı 
noktalarında artırmayı sürdürecek.

Bu yılın trendlerinin en şık yansıması

Oleg Cassini, 2016 trendlerini yansıtan yepyeni 
abiye koleksiyonu ile Ankaralıları ışıltılı bir 
dünyaya davet ediyor. Bu yıl abiye modellerinde, 
3 boyutlu pırıltılı işlemeler ve illüzyon etkisi 
yaratan kumaşlar ile oluşan oyuncu detaylar öne 
çıkıyor. Her zamankinden daha zengin renk paleti 
ile kemer ve tüy detayları dikkat çekiyor. Uzun 
kesimlerde balık modeller ve geniş etekler ışıltılı 
işlemelerin gücü ile daha göz alıcı seçenekler 
sunarken, kısa kesimlerde eğlenceli bir partiden 
şık bir kokteyle kadar farklı konseptlere uygun 
modellerin etkisi sürüyor. Klasik ve zengin 
kesimlerin yanı sıra, minimal çizgiler ve modern 
desenler de bu yıl daha çok kullanılıyor.

Türkiye’deki en geniş abiye koleksiyonu

Türkiye’deki en geniş abiye koleksiyonuna 
sahip Oleg Cassini, 300’ün üzerinde farklı 
elbise tasarımını bir araya getiriyor. Hem sezon 
trendlerini hem de klasik modelleri içeren 
koleksiyonları ile Oleg Cassini her yaş ve her 
stilden kadına hitap ediyor. Kendi nişanlığını 
seçmek isteyen gelin adayları, stil sahibi anneler, 
mezuniyet gecesinde mükemmel görünmek 
isteyen genç kızlar ya da özel bir davette kendini 
gecenin en parlak yıldızı gibi hissetmek isteyenler 
diledikleri tüm modelleri Oleg Cassini’de bir 
arada bulabiliyor.

Koleksiyonları tüm dünyada 400’den fazla 
mağazada yer alan, Monako Prensesi Grace 
Kelly ve First Lady Jacqueline Kennedy gibi pek 
çok ünlü stil ikonu için hazırladığı kostüm ve 
tasarımlarla adını moda tarihine altın harflerle 
yazdıran Oleg Cassini, Ankaralı kadınları yeni 
mağazasına bekliyor.

OLeG CASSINI 
ANKAMALL’DA
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VICtOrIA’S SeCret’IN 2016’NIN eN SeKSİLer LİSteSİ

en Seksi Kadın Oyuncu
Kerry Washington

en Seksi risk Alan
Kylie Jenner

en Seksi Bacaklar
Julianne Hough

en Seksi Saçlar
Olivia Munn

en Seksi Bikini Kızı
Hailey Baldwin

 en Sexy Gülüş
Maria Menounos

en Seksi Gözler
Priyanka Chopra

en Seksi Dudaklar
Ellie Goulding

en Seksi yükselen Star 
Keke Palmer

en Seksi Mizah
Rashida Jones

en Seksi  tV Cast
Quantico

en Seksi Kadın şarkıcı
Demi Lovato

en Seksi uluslararası İfade
Alicia Vikander

en Seksi Kırmızı-halı Görünümü 
Selena Gomez

her Zaman Seksi
Jennifer Lopez

en Seksi u.S şehiri
Nashville

en Seksi uluslararası şehir
Paris

en Seksi populer Kişilik
Sofia Vergara

en Seksi Müzik turu
Taylor Swift: 1989 Tour

en Seksi Sporcu
Alex Morgan

Fanların Oyladığı Kategoriler

en Seksi Sosyal Star: Moda
Sonya Easman
Annabelle Fleur
Negin Mirsalehi
Rocky Barnes 

en Seksi Sosyal Star: Güzellik
Zoe Sugg

Meghan Rienks
Ingrid Nilsen

Bethany Mota

en Seksi Sosyal Star: Fitness
Kayla Itsines

Hanna Bronfman
Casey Ho
Natalie Jill

Stil, davranış ve kendine güven Victoria’s 
Secret’ın 2016 En Seksiler listesini belirledi. Karar 
aşamasında ilham kaynağı olan Hollywood’un 
muhteşem kadınları öne çıktı. En Seksi 
Oyuncudan En Seksi Sporcuya kadar listedeki 
her isim son derece seksi,cesur ve güçlü.

İşte 2016’nın en Seksiler listesi

her Zaman Seksi
Jennifer Lopez

en Seksi Bacaklar
Julianne Hough

en Seksi Müzik turu
Taylor Swift: 1989 Tour
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en Seksi Kırmızı-halı Görünümü 
Selena Gomez

en Seksi populer Kişilik
Sofia Vergara

en Seksi Kadın Oyuncu
Kerry Washington

en Seksi  tV Cast
Quantico
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pOİNt BOrNOVA AVM’De İZMİr’İN eN BüyüK BeyMeN’İ AçILDI
Merakla beklenen markaları İzmirlilerle buluşturan Point Bornova AVM, 
birbirinden ünlü dünya markalarını bünyesine katmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta sonu İzmir’in en büyük Beymen mağazası Point 
Bornova AVM’de açıldı.

Kültür sanat, yaşam, moda, eğlence ve 
alışverişin buluşma noktası olan Point 

Bornova AVM, ziyaretçilerine yenilikler sunmaya 
devam ediyor. Avrupa ve Ortadoğu’nun üzeri 
açılabilen ilk ve tek AVM’si olan Point Bornova 
AVM, kadın-erkek giyim, ayakkabı, çanta, 
aksesuar gibi ürünleri içeren 150’ ye yakın 
markayla hizmet veren İzmir’in en büyük 
Beymen mağazasını bünyesine kattı.

26 Mart’ta kapılarını açan ancak büyük açılış 
partisini nisan ayı içinde gerçekleştirilen mağaza, 
toplam 2700 metrekarelik alana kurulu. 1800 
metrekare müşteri alışveriş alanıyla ferah ve 
konforlu bir alışveriş olanağı sağlayan mağaza, 
Blender, RTW (ready to wear), Klasik, Fashion 
olmak üzere 4 ayrı bölümden oluşuyor; mağazada 
her zevke uygun kıyafet ve aksesuar bulunuyor.

Mağazanın açılışı ile ilgili bilgi veren Point 
Bornova AVM Müdürü Ali Galip Dedeoğlu, 
‘Point Bornova’da ziyaretçilerimizi her kesime 
hitap eden markalarla buluşturmaya devam 
ediyoruz. İzmir’in en büyük ve en kapsamlı 
Beymen mağazasını Point Bornova AVM’de 
ziyaretçilerimize sunmuş olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. İzmir’e ilkleri getiren alışveriş 
merkezi olarak önümüzdeki dönemde yine 
birbirinden ünlü, beklenen marka ve etkinlikleri 
İzmirlilerle buluşturmaya devam edeceğiz.’ dedi.
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DİJİtALDe ACeMİ DİyetİSyeNİN MOBİL uyGuLAMASI

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’ın mobil 
uygulamasının tanıtımı Nişantaşı Grey’de 

yapıldı. Asst. Prof. Erkan Saka, Cem Kıvırcık, 
Yiğit Kalafatoğlu, Pelin Özkan gibi dijital 
ve teknoloji dünyasından değerli isimlerin 
de bulunduğu ve uygulamanın tanıtıldığı 
bu lansmanda Dilara Koçak, konuklarına 
“İyi Yaşam” sırlarından ve geliştirdiği 
mobil uygulamasının hayatımıza getireceği 
kolaylıklardan ve yeniliklerden bahsetti. 
Uygulama App store ve Google play üzerinden 
ücretsiz indirilebiliyor.

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle beslenme 
alışkanlıklarımızın da değiştiğinden bahseden 
Koçak “Son 2 saatte sosyal medyada gördüğünüz 
bir fotoğraf öğünde seçeceğiniz yemeği 
etkileyebiliyor, internet kullanıcıları yemek 
seçimleri yaparken yemek bloggerlarını ve 
yemek tarifi paylaşan sosyal medya hesaplarını 
kullanıyor, çocuklar artık tarifleri annelerinden 
veya yemek kitaplarından değil youtube 
üzerinden öğreniyor, bireyler her 3 ana öğünden 
ikisini bilgisayar veya telefon başında tüketiyor 
“ dedi

Dilara Koçak: Mobil uygulamamı özellikle Y ve 
Z kuşağının doğru bilgiye ulaşması için hayata 
geçirdim

‘’Ne yazık ki internet ve sosyal medyada uzman 
olmayanların verdiği bilgiler, insan sağlığını 
tehdit eden diyetler ve zayıflama vadeden ama 
hiçbir özelliği bulunmayan ürünler satılmakta, 
zamanının büyük çoğunluğunu internette ve cep 
telefonları başında geçiren genç bireylerin bu 
yanlış bilgilerle kafası karışıyor. Ben geliştirdiğim 
bu uygulamayla genç bireylerin ve tüm insanların 
doğru bilgiye doğru kaynaktan ulaşmasını 
amaçladım Uygulamamız şu an çok yeni ama 
versiyon geliştirme çalışmalarına başladığımızı 
da söylemeliyim. Çünkü yaklaşık 3-4 ay içinde 
ve sadece kendi kanallarımız ile yaptığımız 
duyuruda 70.734 indirme ve 58.978 aktif 
kullanıcı olması beni çok heyecanlandırdı.

Asst. Prof. Erkan Saka: Online ve offline 
kaynaşması bana heyecan veriyor.

“Masa başında kullanılabilen uygulamaların 
yerine hayatın içinde olan uygulamalar artık daha 
gündemde. Offline ve online hayatın giderek 
kaynaşması ve arasındaki uçurumun kapanması 
şüphesizki giderek gelişen teknolojinin günlük 
hayatımızda bilinçli olarak uyguladığımız 
hareketleri yönlendirir konuma gelmiştir. Dilara 
Koçak mobil uygulaması da gönderdiği günlük 
mesajlar, tarifler ve ölçümler ile hayatın akışını 
yakalayan bir uygulama olmuş. Dilara Koçak 
mobil uygulaması online ve offline hayatın iç içe 
geçtiği sağlık alanında yapılan uygulamaların 

içinde Türkiye’deki ilk ve tek diyetisyen 
uygulaması olarak çok değerli” diyen Saka; 
sektörde doğru bilgiye rahatça ulaşılabilen bu 
tür uygulamalara daha çok ihtiyaç olduğundan 
bahsetti.

Dilara Koçak uygulama için “İyi Yaşam”ın 
herkesin hakkı olduğunu söylerek; uygulama 
sayesinde bazal metabolizma hızını, günlük 
almanız gereken kalori miktarı gibi ölçümlerini 
anında yapabilecek, ayrıca “Dilara’nın Mutfağı” 
bölümünden sağlıklı ve lezzetli yemek tariflerine 
ulaşılabilecek, kitaplarımın online satışı veya 
Türk mutfağındaki tüm lezzetlerin kalorilerine 
ulaşılabilecek 20 dakika ütü yapmak veya 
bisiklete binmek kaç kalori yakmanıza sebep 
oluyor öğrenebileceksiniz” diyor

Uygulamanın bir diğer özelliği ise her gün sağlık 
ve diyet tüyoları içeren mesajların anında telefon 
ekranınıza düşmesi ve Dilara Koçak’ın sosyal 

medya hesaplarında paylaştığı faydalı bilgilerin 
ve blog yazılarının tek bir uygulama üzerinden 
görüntülenebilmesi.

Türkiye’nin ilk ve tek diyetisyen mobil 
uygulaması ile Dilara Koçak kliniğine gelen 
danışanları için ise özel şifreli bir bölüm 
daha oluşturdu “Danışan Girişi” bölümünde 
danışanlarına özel olarak yazılan diyetler, yapılan 
tüm ölçümler ve tarfiler ile yemek albümü yer 
alıyor. Koçak bireylerin yedikleri yemeklerin 
fotoğraflarını çekmeleri ile oluşan bu diyet 
albümü sayesinde online bir “İyi Yaşam Günlüğü/
Albüm” oluştuğuna da dikkat çekiyor.

Uygulama bu özelliği ile çevre dostu Dilara 
Koçak klinikte artık kağıt yerine online sisteme 
geçilmesi vesilesiyle üyesi bulunduğu Kagider ‘e 
(Kadın Girişimciler Derneği) doğa dostu “yeşil 
iş/yeşil yaşam” sertifikasını almak için de başvuru 
yapmış.

Dilara Koçak
Uzman Diyetisyen
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VICtOrINOx’uN BAGAJ tAKİp SİSteMİ İLe VALİZİNİZ hep tAKİpte

Travel segmentinde ödüllü ve inovatif ürünleri 
bulunan Victorinox, yeni geliştirdiği bir 

cihazla valizlerin kaybolmasına izin vermiyor. 
Her şeyin planlı ve programlı olduğu bir iş 
seyahatinizde ya da tatil planınızda kaybolan 
valizler can sıkıcı bir duruma dönüşebiliyor. 
Havalimanlarında sıkça karşılaşılan bu duruma 
son vermek isteyenlere Victorniox, yaratıcı bir 
çözüm sunuyor. 

Victorinox’un çözüm odaklı mühendis ekibi 
tarafından geliştirilen bagaj takip sistemi 
CheckSmart, valizlerinizin hangi havaalanında 
olduğunu size SMS ya da Email yoluyla anında 
bildiriyor. Küçük boyutuyla kolaylıkla valizinizin 
içine yerleştirdiğiniz Check Smart, sadece iki 
adet kalem pil ile çalışıyor. Uçak kalktığı sırada 
otomatikman kendini uyku moduna alabilen 
cihaz, iniş sırasında ise yeniden uyanarak hangi 
havaalanında olduğunu size bildiriyor. 

Kayıp valiz sorununu ortadan kaldıracak 
Victorinox CheckSmart sistemi ile artık 
valizleriniz hep takip altında olacak. Türkiye’de 
yakın bir tarihte satışa sunulacak olan Victorinox 
Checksmart ürününü Beymen mağazalarının 
yanı sıra seçkin valiz mağazalarında, Mall 
of İstanbul ve Bursa Korupark’taki Hobix 
mağazalarından ulaşabilirsiniz. 
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ZAyIFLArKeN turpu BAştACI yApIN

Öyle bir yiyecek olsa ki, yesek yesek kilo 
almasak…İşte bu niteliği taşıyan başucu 
sebzelerinden biri de turptur.

Ülkemizde çok yetiştirilen pazarlarda 
gözlerimize renk cümbüşü getiren 
turpa sofralarımızda yeteri kadar yer 
açmıyoruz. İç hastalıkları uzmanı Dr. 
Ayça Kaya, özellikle zayıflamaya çalışırken 
bize çok faydası olacak turpla ilgi bilgiler 
veriyor:

Turp katı sebzelerden biridir, kişiye 
çiğneme duygusunu tatmin etme 
açısından çok faydası olur. Canınız 
bir şeyler atıştırmak istediğinde turpu 
dilimleyip, az tuz bol limonla birlikte 
tüketebilirsiniz, çok yedim duygusu 
oluşturmaya birebirdir.

Turpun kan şekerini yükseltme ölçeği 
olan glisemik indeksi düşüktür. Kan 
şekerinizde oynama yapmayacağı için sizi 
daha uzun süre tok tutar.

Turpun lif oranı yüksektir, midede ve 
bağırsaklarda çözülüp tokluk hissini 
pekiştirir.
Sülfürlü bileşikler açısından zenginidir; 
karaciğer ve safra dostudur, kansere karşı 
koruyucudur.

Ilaç gibi besinlerden biri olan turp, 
fitosterol bakımından zengin olduğu için 
kolesterolü dengeleyici etki gösterir.

Potasyum açısından zengin olduğu için 
tansiyonu dengeler. Kalp koruyucu etki 
gösterir.

Çok iyi bir C vitamini kaynağı olduğu 
için bağışıklık sisteminizi korumak ve 
grip olmamak için her gün küçük bir kase 
yemeye özen gösterin.

Ülkemizde guatrın en büyük nedeni iyot 
eksikliğidir, turp iyot açısından zengin 
olduğu için tirod hastalıklarından korur.

Folik asit açısından zengin olduğu için 
hücrelerimizin DNA ve RNA onarımını 
sağlar. Yaşlanmayı önler.

Dr. Ayça Kaya
İç Hastalıkları Uzmanı
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GrAND preStIGe hOteL&SpA KONFOru İLe ANNeNİZe
GüNeşİ Ve DeNİZİ ArMAğAN eDİN

Manavgat / Side’de, yeşilin ve mavinin 
kucağında, Sorgun ormanları 

ve Titreyengöl arasında konumlanan 
Grand Prestige Hotel&Spa’da, anneleri 
konfor dolu bir tatil bekliyor. Anneler 
Günü’nü kapsayan hafta boyunca 
yapılacak rezervasyonlarda %35 indirim 
avantajı sunan Grand Prestige Hotel&Spa 
annelere hak ettikleri dinlenme imkanını 
uygun fiyatlarla sunuyor.

Anneler, deniz ve Toros Dağları 
manzaralı odalarda şehrin gürültüsünden 
uzak, dingin bir tatil deneyimi yaşarken; 
sauna ve spa hizmetlerinden de 
Anneler Günü’ne özel indirimli olarak 
faydalanabiliyor.

Grand Prestige Hotel&Spa hem 
zevkinize hem bütçenize dost

Bütün odalarında teras veya balkon 
alternatifi sunan Grand Prestige 
Hotel&Spa, konumu itibariyle göl 
kenarı yürüyüşleri yapmak için de ideal. 
Tatilini çocuklarıyla geçirmek isteyen 
anneler için çocuk bakım hizmeti de 
sunan otel,  içerisinde yer aldığı geniş 
bahçe sayesinde doğayla iç içe keyifli 
vakit geçirmenizi sağlıyor. Siz de Grand 
Prestige Hotel&Spa’nın sunmuş olduğu 
ayrıcalıklardan yararlanarak annenize 
unutamayacağı bir hafta sonu tatili hediye 
edebilir,  birlikte zaman geçirmenin 
tadına varabilirsiniz.
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çOCuK DA yApArIZ GüZeL De KALIrIZ

Anneleri için “saçını süpürge etmek” etmek 
deyimi yıllardır söylenegelse de modern 

çağın anneleri her türlü yorgunluğuna rağmen 
artık zamana yenik düşmüyor; kendine iyi 
bakıyor.  Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. 
Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, annelerin tüm 
yorgunluğun izlerinin estetikle silerek yepyeni 
yöntemlerle daha taze, genç ve sağlıklı görünme 
imkanına kavuştuğunu söylüyor.

Kadının en temel içgüdülerinden biri anne 
olmak… Günümüzde kadınlar sadece anne değil 
aynı zamanda kariyer sahibi bir birey de olmak 
istiyor. Yapılan doğumlar ve emzirme dönemleri 
ister istemez vücutta deformasyonlara neden 
oluyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Aysun Bölükbaşı Mamak, hamilelik ve doğum 
sonrasında en yoğun şekil bozukluklarının meme 
ve karın bölgesinde meydana geldiğini söylüyor. 
Gebelik esnasında karnın çok büyümesi sonucu 
karın kaslarında gevşeme, kilo alımına bağlı ciltte 
yağlanma, aşırı genişlemeye bağlı çatlaklar ve 
sarkmanın meydana gelmesi kadınlar için moral 
bozucu oluyor. 

Anneler Emzirme Döneminden Sonra Nasıl 
Güzelleşiyor?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun 
Bölükbaşı Mamak’a göre emzirme dönemi 
bittikten sonra sosyal ve kariyer hayatına 

dönmek isteyen kadınların karşısına çıkan ilk 
büyük problem vücutlarında olan değişiklikler… 
Eski kıyafetlerin giyilememesi, sutyenlerini 
değiştirmek zorunda kalmaları, uzun zamandır 
sosyal ve kariyer hayatından zaten uzakta olan 
kadınlar için büyük bir stres kaynağı oluyor. Tam 
bu noktada estetik cerrahi olanakları tekrar eski 
haline dönülmesinde önemli bir avantaj sağlıyor. 
“Annelik estetiği” denilen bir dizi operasyonla en 
çok yapılan ameliyatlar meme dikleştirme, karın 
germe ve liposuction oluyor. Kombine ameliyat 
olarak adlandırılan bu grupta ameliyat süresi 
biraz uzun olsa da sonuçta bütün olarak vücut 
estetiği sağlanıyor. 

Brezilya Tekniği ile Bel Kavisi Sağlanıyor

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Aysun Bölükbaşı Mamak, özellikle karın 
germe ameliyatında Brezilya tekniği denilen 
bir yöntem kullanıldıklarını, beraberinde 
ise liposuction yaparak özellikle bel kavisini 
yeniden oluşturduklarını söylüyor. Göbek deliği 
üzerinde kalan bölgede fazla olan yağlanma 
yine liposuction yöntemiyle inceltilerek, diğer 
bölgelerle daha uyumlu hale getiriliyor. Doğuma 
bağlı meydana gelen kaslardaki gevşeklik 
onarıldıktan sonra, göbek deliği yeniden 
oluşturuluyor. Sarkmış ve deforme olmuş cilt 
dokusu çıkarıldıktan sonra da karın germe işlemi 
tamamlanıyor. 

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak bu ameliyatta 
doğal görünümü yakalayabilmenin en önemli 
yolunun, vücudu sadece karın olarak düşünmek 
yerine bütün olarak bakmaktan geçtiğini ifade 
ediyor. Sırt, bel ve karın bölgesinde eşit cilt 
kalınlığının sağlanması ile çok daha natürel bir 
görünüm elde ediliyor. 

Emzirmeye Bağlı Meme Hacmi Kaybına 
Toparlama Ameliyatı…

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun 
Bölükbaşı Mamak emzirmeye bağlı meme 
hacminde değişiklik olanlar için de genellikle 
toparlama ameliyatlarının uygulandığını 
söylüyor. Meme dikleştirme ameliyatı denilen bu 
yöntemde meme hacminde ciddi kayıp olduysa, 
protez ile desteklemek gerekebiliyor. Meme 
hacmi yeterli olduğu takdirde sadece cilt dokusu 
toparlanması ve sarkmayı düzeltecek biçimde 
şekil verilecek ameliyat uygulanıyor. 
Bir gece hastanede yatmanın yeterli olduğu 
bu ameliyatlar dizisinde genellikle bir hafta 
dinlenme süresi yeterli oluyor. Bir hafta 
sonunda ise anneler tekrar rahat bir şekilde işe 
başlayabiliyor. 

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak’a göre yapılan 
doğumlar veya verilen fazla kiloların sonrasında 
kişinin eski vücuduna kavuşması ile ciddi bir 
özgüven artışı sağlanıyor. Bu ameliyatlar vücutta 
iz oluşturmasına rağmen elde edilen sonuçlar son 
derece etkileyici oluyor. Ayrıca oluşacak izler iç 
çamaşırı içerisinde kalacak şekilde planlanıyor. 
Böylece yeni anne olan kadınlar, bikini 
giydiğinde bile kendini rahat hissediyor. 
Eski kıyafetlere sığabilmek, doğum öncesi bedene 
kavuşmak, her şeyden önemlisi ayna ile tekrar 
barışmak kadınlar için paha biçilemez bir duygu 
oluyor. Özgüvenini yeniden kazanan kadın evde, 
işte, kısaca hayatın her yerinde kendini mutlu 
hissediyor.

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
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Efsane Basketbol takımı Harlem Globetrotters’ın 
27 Mart tarihinde Ankara'da gerçekleşmesi 
planlanan ancak ülkenin son günlerdeki gündemi 
nedeniyle ertelen şovunun, 16 Ekim Pazar 
günü 17.00’de Ankara Arena’da gerçekleşeceği 
açıklandı.

Aynı nedenden dolayı ertelenen İstanbul şovları 
da 15 Ekim Cumartesi günü 15.00 ve 19.00 
saatlerinde ayrı 2 seans olarak gerçekleşecek.

Biletler; biletix.com, Biletix satış gişeleri ve Biletix 
Çağrı Merkezi üzerinden satın alınabiliyor.

Bilet Açıklamaları

İstanbul Şovları
25 Mart Cuma günü saat 19.00'da Volkswagen 
Arena’da gerçekleşecek şov için alınan biletler, 
15 Ekim Cumartesi saat 19.00 şovu için geçerli 
sayılacak.

26 Mart Cumartesi günü 15.00’te Volkswagen 
Arena’da gerçekleşecek şov için alınan biletler, 
15 Ekim Cumartesi saat 15.00 şovu için geçerli 
sayılacak.

Ankara Şovu
27 Mart Pazar günü saat 17.00'de Ankara 
Arena'da gerçekleşecek şov için alınan biletler, 16 
Ekim Pazar saat 17.00 şovu için geçerli sayılacak.

hArLeM GLOBetrOtterS 16 eKİM’De ANKArA’DA
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ArtIK ZAyIFLAMAK hAyAL DeğİL
Uzman Diyetisyen Nesrin Eriş, çeşitli mecralarda 
dolaşan ve çoğu kadınların tercih ettiği şok 
diyetlerin önemli sağlık sorunlarına yol açtığını 
belirttiği açıklamada “Tamamen kişiye özel 
sağlıklı ve dengeli bir diyet programı ile kalıcı ve 
sağlıklı kilo kaybı sağlanabilir. Normal hayatta 
kullandığınız 5 grup besini (et, ekmek, sebze-
meyve, süt-yoğurt, yağ-şeker) diyetinizle her 
gün makul ve mantıklı miktarlarda alabilmeniz 
mümkündür. Hiçbir besini yasaklamadan, sadece 
miktarını ayarlayarak konforlu bir kilo kaybı 
yaşayabilirsiniz. İdeal kilo kaybı haftada 1-1,2 
kg’dir. Çok hızlı kilo kaybı, vücut yağının değil su 
ve kasın azalmasına neden olur. “ dedi.

Kıtlık bilincinden uzaklaşarak yemek miktarını 
ayarlayıp sevdiğimiz tüm besinleri tüketebilmek 
ve kilo almamak, yani zayıflamak uzak bir hayal 
değil diyen Eriş, “Sağlıklı ve dengeli beslenerek 
zayıflayabilmek ve her şeyden önemlisi geri 
almadan sürdürülebilir bir kilo kaybı ile optimum 
yaşam kalitesini sağlamak, çok önemlidir. 
Sadece kişiye özel beslenme eğitimi tamamlanıp 
beslenme, alışveriş, fiziksel aktiviteye yönelik 
davranışlarınızı yaşam standartlarınıza uygun 
şekilde değiştirmek hayat boyu sağlığı, ideal 
kiloyu ve bedeninizle ilgili tüm isteklerinizin 
karşılanmasını beraberinde getirecektir. Diyet 
yapmak hiç bir şey yememek, saatlerce aktivite 
yapmak ve aç kalmak, dolayısıyla mutsuz 
olmak demek değildir. Sevdiğiniz tüm besinleri 
kontrollü olarak, miktarını ve değişimlerini 
ayarlayarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. “ diye 
söyledi.

Yakın zamanda kurumsal kimlik çalışmaları ile 
yapılanma dönemine giren Eriş, aldığı çeşitli 
eğitimler ile birlikte önümüzdeki günlerde 
danışanlarına hizmet vermeye devam edecek.

uzman Diyetisyen Nesrin eriş
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VIApOrt FIrSAt çADIrI’NDA üNLü BeyAZ eşyA 
MArKALArI % 50 İNDİrİMLe SAtIşA çIKtI

Türkiye’nin outlet konseptli en büyük alışveriş merkezi 'Viaport Asia', 
ziyaretçilerine büyük bir indirim fırsatı sundu. Evlilik hazırlığı yapan 
ya da beyaz eşyasını yenilemek isteyenler, 'Viaport Asia' bünyesinde 
kurulan fırsat çadırında ihtiyaçları olan tüm beyaz eşyaları %50’ye varan 
indirimlerle alabiliyor.

Türkiye’nin ziyaretçi trafiği en yüksek 
outlet alışveriş merkezi Viaport Asia'nın 

bünyesinde kurulan fırsat çadırı, bir evin ihtiyacı 
olan tüm beyaz eşyaları marka seçenekleri ile 
yüzde 50 indirimle satın alma olanağı sunuyor. 

Seçkin markaların teşhir ve stok fazlası 
ürünlerinin yer aldığı fırsat çadırında ihtiyaç 
duyulan ve stoklarla sınırlı elektronik eşyalar, 
vade farksız 12 taksitle satın alınabiliyor. 
Fırsat çadırındaki tüm ürünler garanti 
kapsamında bulunuyor. 

İster kredi kartı, ister senet...
Her bütçeye uygun ürünlerin yer aldığı çadırda, 
piyasada 1.200 TL’ye satılan 6 kg’lik çamaşır 
makinesi yalnızca 554 TL’ye, piyasada 1.200 
TL’ye satılan Alman malı elektrikli süpürgeler 
369 TL’ye, piyasada 1.999 TL’ye satılan 102 ekran 
televizyonlar 1.044 TL’ye satın alınabiliyor. 

Kredi kartıyla alışveriş yapmak istemeyenler 
için senetli alışveriş seçeneğinin de sunulduğu 
fırsat çadırı, Kurtköy'de kurulu Viaport Asia 
bünyesinde mayıs sonuna kadar hizmet verecek. 
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MetrO GrOup, tOptAN Ve perAKeNDe OLMAK üZere
İKİ BAğIMSIZ Ve GüçLü SAtIş GruBuNA AyrILMAyA hAZIrLANIyOr

METRO GROUP, Toptan ve Perakende Gıda 
Grubu ile Tüketici Elektronik Grubu olarak 
ayrılma kararı ile her iki şirketin daha fazla 
odağa, daha hızlı karar verme süreçlerine, 
daha fazla esnekliğe ve arttırılmış operasyonel 
verimliliğe sahip olmasını hedefliyor. Kendi 
sektörlerinde pazar lideri olarak borsaya kayıtlı 
iki bağımsız şirketin kuruluşunun 2017 yılı 
ortalarında tamamlanması planlanıyor.

METRO AG Yönetim Kurulu, grubun Toptan ve 
Perakende Gıda Grubu ile Tüketici Elektronik 
Grubu olarak ayrılmasıyla bağımsız ve sektör 
odaklı iki şirket kurmaya hazırlanıyor. Her iki 
şirket de kendi borsa kaydına, bağımsız şirket 
profiline ve birbirinden ayrı Yönetim ve Denetim 
Kurullarına sahip olacak. Böylece, şirketler 
kendi kurumsal stratejileri konusunda tam bir 
kontrol sağlayarak müşteri odaklılığını daha da 
arttıracak, büyümelerini hızlandıracak, yapılarını 
sadeleştirecek ve pazara sunum süreleri ile 
operasyonel mükemmelliği iyileştirecek. Her iki 
şirket de kendi büyüme stratejilerini belirleyerek 
satın alma ve ortaklık stratejilerini bağımsız 
olarak sürdürecek.

Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından 
yürütülen değerlendirmelerin olumlu 
sonuçlanması ve hissedarların olumlu oy 
kullanması halinde, şirketlerin kurulumunun 
2017 yılının ortasında tamamlanması bekleniyor.

METRO AG CEO'su Olaf Koch, "Geçtiğimiz 
yıllarda, ana faaliyet alanlarımızı başarılı 
bir şekilde yeniden canlandırırken, grup 
bilançomuzu da kayda değer bir şekilde 
güçlendirdik. Hem Toptan ve Perakende Gıda 
işimiz, hem de Tüketici Elektronik işimiz ticari 
olarak iyileşmeye devam ediyor, istikrarlı bir 
başarı yolunda ilerliyor ve bağımsız bir gelecek 
için en iyi şekilde hazırlanıyor. Hissedarlarımız, 
kendi iş alanlarına daha fazla odaklanan ve 
müşteriler, çalışanlar ve iş ortakları için daha 
fazla değer üreten, daha iyi konumlanmış iki 
pazar liderine sahip olacak." dedi.

Şirket bölünmesi, METRO AG'nin bir Toptan ve 
Perakende Gıda Grubu (METRO ve Real) ve bir 
Tüketici Elektronik Grubu (Media-Saturn) olmak 
üzere iki bağımsız şirkete ayrılmasını sağlayacak.

İlgili Denetim Kurullarının onayına tabi olarak, 
Toptan ve Perakende Gıda Grubu’na halen 
METRO AG'nin CEO görevini üstlenen Olaf 

Koch, ve Tüketici Elektronik Grubu’na da halen 
METRO AG Yönetim Kurulu üyesi ve Media-
Saturn CEO görevini üstlenen Pieter Haas’ın 
başkanlık etmeleri planlanıyor. METRO AG’nin 
temel hissedarları Haniel, Schmidt-Ruthenbeck 
ve Beisheim, METRO AG Yönetim Kurulu’nun 
şirketin iki bağımsız şirkete ayrılması niyetini 
destekliyor.

METRO AG Denetim Kurulu Başkanı Jürgen 
Steinemann, "İki bağımsız ve odaklanmış şirkete 
ayrılmanın, daha hızlı ve daha karlı büyümeye 
yönelik önemli bir fırsat sunması nedeniyle tüm 
paydaşlarımızın menfaatine olacağına kesinlikle 
inanıyorum. Bunu son derece derinlemesine 
görüşmüş biri olarak, Yönetim Kurulu tarafından 
gerçekleştirilen incelemenin ilk sonuçlarını 
tamamen destekliyorum." dedi.

Şirket bölünmesi, METRO Cash and Carry, 
Real ve diğer ilişkili işletmelerin ve hizmet 
şirketlerinin şu anki METRO AG'den ayrı bir 
birim haline getirilmesi ile gerçekleştirilecek. 
Böylece METRO AG, yeni bir şirket unvanı 
altında tüketici elektroniği sektörüne tamamen 
odaklanabilecek. Bu işlem, her iki şirketin de 
önemli ölçüde genişletilmiş kapsamda kurumsal 
gelişmelerine devam ederken, başlatılan 
dönüşüm ve inovasyon programlarına daha fazla 
odaklanmasını sağlayacak. Ayrıca, her iki yeni 
şirketin de yatırım sermayesini dağıtmasını ve 
kullanmasını sağlayacak.

METRO AG hissedarlarının, sahip oldukları 
mevcut hisseler oranında her iki şirketten 
hisse alması planlanıyor. Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu tarafından alınacak olan 
nihai kararları takiben hissedarlar, teklif edilen 
şirket bölünmesini görüşmek ve bu hususta oy 
kullanmak üzere bir Genel Kurul Toplantısına 
davet edilecek. Şirketin şu anki yapısı, yönetimi, 
büyüme fırsatları, hukuk ve vergi açısından 
sonuçları ve mali durumuna yönelik analiz, 
teklif edilen şirket bölünmesinin bir hissedar 
bakış açısıyla ticari olarak fayda sağlayacağını 
gösteriyor.

İki bağımsız şirketin kurulmasına, son birkaç yıl 
içerisinde METRO GROUP ve iş segmentlerinin 
başarılı bir şekilde dönüştürülmesi imkan sağladı. 
METRO Cash & Carry, zorlu ortama rağmen 
üst üste on çeyrek boyunca benzer bir büyüme 
ve gelir artışı sergiledi. Media-Saturn, üst üste 
altı çeyrek boyunca benzer bir büyüme oranı, 

tüm zamanların en yüksek pazar payını ve son 
mali yılda güçlü bir gelir elde etti. Her iki şirket 
de artık güçlü finansal profillere, kayda değer 
bir büyümeye ve ayrıca değer potansiyeline 
sahip. Son başarılar, güçlü bir müşteri odağı ve 
iş modellerini yerel gereksinimlere uyarlamaya 
yönelik devam eden çabalar neticesinde elde 
edildi. 2015 yılında GALERIA Kaufhof 'un satışı 
ve ayrıca son yıllarda METRO Cash & Carry 
Vietnam ve Real International'ın satılması gibi 
portföydeki diğer çeşitli değişiklikler neticesinde, 
METRO AG'nin ana faaliyet alanına odaklanması 
arttı ve bu değişim için zemin hazırlayarak grup 
bilançosu güçlendi.
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hOpİ DüğüN SeZONuNA GüLAyLAr’LA GİrDİ

Hopi, Gülaylar’ı üye marka ağına ekleyerek 
kuyumculuk sektörüne girdi. Hopi, 

Gülaylar işbirliğiyle birlikte altın ve pırlanta 
alışverişlerinde de Paracık kazandırmaya başladı. 
Gülaylar’la yaptıkları işbirliğinin çok doğru 
bir zamana denk geldiğini belirten Hopi Genel 
Müdürü Onur Erbay, “Baharla birlikte düğün 
sezonu başlıyor. Hopi, bu kez hem evlenme teklif 
edecekleri hem düğün davetlilerini mutlu edecek 
bir kampanyaya imza atıyor. Üç yıl içinde mağaza 
sayısını 200’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen 
Gülaylar Genel Müdürü Tolga Eriz, “Türkiye’de 
her yıl 350 milyon dolarlık tek taş yüzük satılıyor. 
Bugün ciddi bir büyüklüğe sahip bu pazarda 
müşterilerimizi sürekli yeniliklerle buluşturarak 
onlara en doğru seçimi yapmaları konusunda 
yardımcı oluyoruz. Hopi ile işbirliğimiz sayesinde 
müşterilerimiz, altın ve pırlanta harcamalarından 
Paracık kazanabiliyor” dedi. 

Hopi’nin 50’den fazla markadan oluşan üye 
marka ağının yeni üyesi Gülaylar oldu. Hopi, 
Gülaylar işbirliğiyle birlikte kuyumculuk 
sektöründe de Paracık kazandırmaya başladı. 
Hopi’liler Gülaylar’dan yaptıkları her 300 TL ve 
üzeri altın, pırlanta alışverişlerinde 60 Paracık 

kazanıyor. Akıllı telefonuna Hopi indiren 
herkesin yararlanabildiği kampanya 1 Mayıs’a 
kadar devam ediyor. 

Hopi bir ayda üç yeni sektöre girdi

Hopi’nin son bir ayda üye marka ağına eklediği 
yeni markalarla üç farklı sektöre girdiğini belirten 
Hopi Genel Müdürü Onur Erbay şunları ifade 
etti:

“Hopi, artık yeme içme, havayolu ulaşımı ve 
kuyumculuk sektöründeki harcamalarda da 
Paracık kazandırıyor ve katlıyor. Kuyumculuk 
sektörüne Gülaylar ile girdik. Bu işbirliği çok 
doğru bir zamana denk geldi. Baharla birlikte 
düğün sezonu başlıyor. Hopi, bu kez hem 
evlenme teklif edecekleri hem düğün davetlilerini 
mutlu edecek bir kampanyaya imza atıyor. 
Gülaylar’dan yapılan 300 TL ve üzeri altın ve 
pırlanta alışverişlerinde Hopi’liler 60 Paracık 
kazanıyorlar.”

Her gün 200 bin kişinin Hopi’sine baktığını 
ve her gün 40 bin kişinin Hopi’siyle alışverişe 
çıktığını söyleyen Erbay, “Hopi’nin 3 milyondan 

fazla kullanıcısı var. Hopi’yle yapılan alışverişlerin 
toplam hacmi 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Hopi’liler 
bugüne kadar yaptıkları alışverişten 95 milyon 
TL değerinde 95 milyon Paracık kazandılar. Bu 
faydanın yılsonuna kadar katlanarak artmasını 
hedefliyoruz” dedi. 

Üç yıl içinde mağaza sayısını 200’e çıkarmayı 
hedeflediklerini söyleyen Gülaylar Genel Müdürü 
Tolga Eriz Hopi iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Gülaylar olarak kuyumculuk sektöründe 90 
yıllık birikimimizle, en köklü markalardan 
biriyiz. Müşterilerimizi, modern çizgilerden 
oluşan yeni tasarımlar ile buluşturabilmek ve 
en doğru ürünü seçmelerini sağlamak için her 
gün kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Hopi’yle 
işbirliğimiz de bu çabamızın bir ürünü.  Altın ve 
pırlanta alışverişlerinde Paracık kazandıran ilk 
şirket olmaktan gurur duyuyoruz.” 

Akıllı telefonuna Hopi indiren herkes 
Gülaylar’ın Paracık kazandıran kampanyasından 
yararlanabiliyor. Kampanyalarla ilgili detaylı 
bilgiye Hopi’den ve www.hopi.com.tr adresinden 
ulaşılabiliyor.

Onur erbay
hopi Genel Müdürü

tolga eriz
Gülaylar Genel Müdürü
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Röportaj : Burçin Sel
Sevgili Bahadır Tatlıöz ; son single'ın olan 
"Uzun Lafın Kısası" çok iyi bir çıkış yakaladı... 
Gülden Mutlu ve Ozan Doğulu ile nasıl bir 
araya geldin?

Evet “UZUN LAFIN KISASI” büyük bir sevgi 
ile dinleniyor. Bu da şarkının sahibi olarak beni 
extra mutlu ediyor. Sevgili Ozan ile havadan 
sudan konuştuğumuz bir telefon konuşmasında 
birden ‘bir proje yapalım’ konusu açıldı. Ve 
elimde olan şarkıyı Ozan’a yolladım, çok beğendi. 
Bende ‘ 3 kişi olalım daha renkli olur’ dedim ve 
Gülden’i aradım. O da büyük bir keyif ile bizimle 
olmak istediğini söyledi. Bu kadar hesapsız 
ve kalpten gelişen bir projenin de başarısı 
kaçınılmazdı zaten…

Yeni bir proje var mı yakın zamanda?

Evet var. Yepyeni bir tekli ile çıkış yapacağım 
yakın tarihte. Ritmik bir duygusal şarkı…

Haluk Piyes'in yeni filmi "Ateş" de Beni Yak 
isimli parçanın farklı bir versiyonu yer alıyor...
Nasıl dahil oldun bu filme?

Sevgili basın danışmanım Haluk Piyes’in yakın 
arkadaşı ve aralarında “Beni Yak” şarkımın filme 
çok uygun olduğuna dair bir konuşma geçmiş. 
Sonra konuyu bana açtılar, bende zevkle kabul 
ettim. Her şeyden önce Haluk Piyes değerli bir 
isim, filmde manevi yanı kuvvetli bir film. Bu 
projede olmak bana mutluluk verdi.

 Bahadır Tatlıöz müzik yapmadığı günlerde 
neler yapar?Bir günü nasıl geçer?

Sokak hayvanlarını beslerim. Spor yaparım, bol 
yürürüm. Ailem ile zaman geçiririm…

Alışveriş merkezlerine gidiyor musun? 
Gidiyorsan en çok tercih ettiğin AVM hangisi?

Evet bolca gidiyorum. Sinema vs gibi etkinliklere 
rahatça kullanabildiğim yerler AVM ler… 
Taksimde yazıhanemiz olduğu için en çok 
Beyoğlu DEMİRÖREN’e gidiyorum. Ama diğer 
AVM lere de sık sık giderim.

Kıyafetlerinde olmazsa olmazın nedir?

Eşofman ve benzeri rahat kıyafetlerden 
vazgeçemiyorum. Spor ayakkabı da bunlardan 
biri.Günlük giyimim çok rahat olmalı…
 
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?

Spor ve iddiasız. Çünkü ciddi anlamda rahatlığı 
savunan biriyim. Birde fazla hareketliyim, spor 
harici kıyafetler hareket kabiliyetimi sınırlar….

Neyi asla giymezsin?

Çok dar paça ve çok dar pantolon asla giymem. 
Mecbur kalmadıkça smokin giymem.

Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?

Yüzük ve kolyelerim… Bir de bandana ve şapka 
gibi aksesuarları epey kullanırım.

Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi renk 
ağırlıklı?

İnanın hiç renk sınırım yok. Yani pembe hariç 
hemen hemen her renk kıyafetim var…

Alışveriş yapmayı sever misin? Kiminle 
alışverişe çıkarsın?

Kendime bir şeyler almayı pek sevmem, ama 
ailem ve sevdiklerime alışveriş yapmayı çok 
severim… Onlarla sık sık alışverişe çıkarım…

İndirimleri takip ediyor musun?

Özellikle takip etmem ama gözüme çarparsa 
da kesin değerlendiririm. Ekonomi yapmak her 
bireyin ihtiyacı. Böyle indirim günleri bu gibi 
durumlarda iyi fırsat oluyor…

Son olarak ;  bence AVM'ler yorucu hayat 
temposunda ve günümüzün kaçınılmaz sorunu 
olan zaman darlığında büyük rahatlık anlamına 
geliyor. Giyecekten, yiyeceğe, eğlenceden 
kütüphaneye kadar her şeyi bir noktada 
toplayarak bize büyük zaman kazandırıyor.

BAhADIr tAtLIÖZ

BAhADIr tAtLIÖZ İLe “uZuN LAFIN KISASI”
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Her geçen gün kendinize olan saygınız artıyor 
ve toplumsal ilişkilerinize yansıyor. Geciktiğiniz 
yolculuklarla ilgili fırsatlar yeniden karşınıza 
çıkacak. Aniden bir şeyler şekil değiştiriyor. 
Takıntılarınızdan uzak kalmak için mücadele 
vermeyi bırakarak. Olayları akışında takip edin. 
Enerjinizi çok farklı yollarla ortaya çıkaracak-
sınız. Uzun zamandır beklediğiniz değişimleri 
tereddüt etmeden  uygulayabilirsiniz. Evrenin 
size verdiği bu şansı olumlu bir şekilde kul-
lanmak için atılım yapmalısınız. Aklınıza gelen 
düşünceler istemeden ağzınızdan dökülebilir. 
Güzel başlayan duygular daha sonra istenme-
yen durumlara neden olabilir. Özgüveninizin 
yüksek oluşundan dolayı bir takım engelleri 
kolayca aşacaksınız.

İş ilişkilerinde derinlik aradığınız için herkese 
kolay güvenmiyorsunuz. Ortaklık evinizde İler-
leyen Plüton olumlu bir şekilde destek verirken 
eski ve yeni olayları bir mozaik gibi birleştirerek 
adeta size altın bir tepside sunuyor. Siz sıradan 
işleri sevmiyorsunuz Duygusal tatmin sağlaya-
cağınız işler peşindesiniz. Ayrıca iş hayatınızda 
güven çok önemli birlikte iş yaptığınız insan-
ların ağır hareket etmesi ve sizi kıskanmaları 
muhtemel. Bazı kişileri dışlamadan istediğiniz 
satha çekebilirsiniz. Organize düşünmek zo-
rundasınız. Yoğun duygular içindesiniz. Her 
şey istediğiniz gibi ilerlesin istiyorsunuz Olağan 
üstü durumlarda çok çabuk düşünebiliyorsu-
nuz. Fakat bir  türlü sonuca yaklaşamıyorsunuz.

Fikirlerinizden hoşlanmayan ve yaptıklarınıza 
karşı ön yargılı olan kişilerden kesinlikle uzak 
kalın. Çünkü, art niyetsiz yaklaşımlarla gös-
terdiğiniz samimi iş birliğiniz sizin aleyhinize 
kullanılabilir. Fakat, güçlü ve karizmatik du-
ruşunuzla bu tür sorunlar büyümeden etkisiz 
hale gelecek. Plüton çalışma ve sağlık evinizde 
ilerliyor. İş bölümü yaptığınız kişiler sorun çı-
kartabilir. Sosyal düzeniniz aksamadan işleriniz 
ilerlesin istiyorsanız akıllı ve sağlıklı düşünmeli; 
çevrenizdeki kişilerden gizli yardım almalısı-
nız. Farklı duygular peşindesiniz. Eğlenmeyi ve 
sürprizleri seviyorsunuz. Hoş saatler geçirebile-
ceğiniz seyahatler söz konusu. Verilen sözlerin 
yerine getirilmemesi, günlük çalışma koşulları-
nızı zorlayacaktır. 

Bu kadar yükü ne derece kaldırabilirsiniz sizde 
bilmiyorsunuz. Kişisel evinizde retro yapan Jü-
piter; iyi niyetinizin yanlış anlaşıldığı konusun-
da hem kendinize; hem de karşınızdaki kişiye 
öfke duyabilirsiniz. Eleştirici yönleriniz yüzün-
den iş  hayatınız sizi yoruyor. Uranüs ve Venüs 
Karşıt finans evinizde. Birlikte iş yaptığınız ki-
şilerin ödeme konusunda size jest yapmaları 
mümkün. Aniden unuttuğunuz bir ödeme size 
yapılabilir. Bir takım iş huzursuzluklarınız tatlıya 
bağlanabilir. İletişim konusunda güçlü bir yete-
neğiniz var, karşınızdaki kişiyi kolaylıkla etkiniz 
altına alıyorsunuz. Düşündüklerinize daha ça-
buk ulaşma çabası içinde, eski alışkanlıklarınızı 
gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı 
ayarlamaya çalışacaksınız. 

Kendi düşüncelerinizi harmanlarken; aklınız 
ve kalbiniz çelişki halinde. Olmayacak olayları, 
olur hale getirmek için evrenin size sunacağı 
hediyeleri kabul etmelisiniz. Manevi duygular-
la hareket ettiğiniz zaman; karşınızdaki kişiyi 
tanımakta  zorlanırsınız. İyi niyet elçisi olmak 
gibi bir takıntınız var. Bazı olumlu sunumları 
görmek istemeyebilirsiniz. İçinizdeki kıvılcımla-
rı görün lütfen.Çok çalışıyor ve emeğinizin kar-
şılığını bekliyorsunuz Ortaklıklar ve iş ilişkileri-
nizi denetleyen Mars ve karşıt finans evinizdeki 
retro Satürn maddi konularda size zorluklar ya-
şatıyor. Aşırı çalışma ve her türlü engeli aşma 
durumunda başarının keyfini çıkarabilirsiniz. 
Kesin olmayan durumlara karşı tedbirli yaklaş-
manızda yarar var. 

Netlik  kazanmayan olaylara karşı temkinlisi-
niz. Uranüs ve Venüs, yeni çevrelerde karşınıza 
değişik fırsatların çıkaracağını gösteriyor. Uzun 
zamandır çok istediğiniz önemli bağlantılar 
kendiliğinden oluşacak fırsatları gündeme ge-
tirecek.. Hızla gelişen konular karşısında kafa-
nız alt üst olabilir. İş arkadaşlarınızın bazılar bir 
çok konuda üstlerinizle olan ilişkilerinizi kıska-
nabilirler. Neden- sonuç ilşkisine dikkat edin 
ve sorgulayarak ilerleyin. Karşıt evinizde geri 
giden Mars ve Satürn olumsuz zannettiğiniz 
bir çok konuyu yeniden gözden geçirmeniz için 
karşınıza çıkaracak Sağlamcı yönleriniz ortaya 
çıkıyor. Cazip yönleriniz bir çok kişinin üzerinize 
düşmesine neden olsa da, yoğurdu üfleyerek 
yemenizde yarar var. 
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Söz aldığınız kişilerin iyi niyetine güvenebilir-
siniz. Gizli anlaşmaların size sağlam dönüşler 
getireceğini bilmelisiniz. Sadakat ve samimiyet 
sizin için çok önemli olacak. Sağlam şartlar üze-
rinde olmayan ilişkilerden kaçıyorsunuz doğal 
olarak. Her şeyiniz düzenli ve planlı gelişmesini  
istemeniz bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. 
Finans konusunda fikirler verecek kişinin akılcı 
önerileri de size yardımcı olacak. Komşularınız 
gibi yakın çevrenizle olabilecek küçük sorunları 
abartmamanız sizin lehinize olacak. Bu tür ko-
nuların dedikodu mahiyetinde spekülasyonlara 
elverişli olduğunu unutmayın. Sorumlulukları-
nız canınızı sıkıyor. Fakat kendinizi ispat etme-
niz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz.

Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek 
ve sonuca gideceksiniz. Parasal kazançlarınız 
sezgilerinizle birlikte ilerleyecek. Bulunduğu-
nuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı 
ve akılcı davranışlar içinde olacaksınız.. Satürn 
ve yalnızlık duygusu içinde hareket edebilirsi-
niz. Kafanızı dinlemek istediğiniz için işinize hiç 
kimse karışsın istemiyorsunuz. Yaşam kalite-
nizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.. 
Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler ba-
şaracaksınız. İsteklerinizi enerjinizle donatma-
yı biliyor ve uyumlu bir kombinasyon yarata-
biliyorsunuz. Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır 
takınarak, sosyal yaşantınızda farklı konumlar 
elde edecek, dayatmacı bir tavır sergileyecek-
siniz. 

Bu hafta arkadaş gruplarınızı değiştirecek ve 
yeni bir çevreye gireceksiniz. Belki de, uzun sü-
redir bir türlü kopamadığınız bir arkadaşınızla 
yollarınızı ayırabilirsiniz. Katılacağınız dost top-
lantılarında farklı bir karizma içinde karşı cinsin, 
ilgisini kolayca çekeceksiniz..Yakın çevreniz bu 
konuda sizden çok şey bekliyorlar.. Duyguları-
nız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulun-
duğunuz durum oldukça önemli. Enerjinizin 
çok yüksek olacağı bir hafta.. Ön planda olaca-
ğınız grup aktivitelerinde dikkat çekeceksiniz.. 
Kendinize güveniyor ve çevrenizde iyi etkiler 
bırakıyorsunuz.İşinizin gelişimi sürecinde ya-
şanan değişimler sizi düşündürüyorsa da, ya-
pacağınız planlı değişimlerle gerekli önlemleri 
alacak ve başarılı olacaksınız.

İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir 
performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş 
yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; 
şirketinize maddi kazanç sağlayacak bir çok 
anlaşmalara imza atacaksınız. Eğer çalıştığınız 
iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz 
konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendire-
bilirsiniz. Önemli anlaşmalar yapmak için, özel 
fırsatlar yakalayacaksınız. Para sizin için  değer-
li olacak. Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal 
konularınıza yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları 
yapacaksınız. Sizden yaşça büyük yöneticilerin 
desteğini göreceksiniz. Sosyal yaşantınızın bir-
den canlandığınız hissedeceksiniz. Çevre ilişki-
leriniz genişliyor ve uzak ülkelerle ilgili hayalle-
rinizi gerçekleştirmek için tam zamanı.

Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşan-
tınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması 
sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri 
denemelisiniz. İsteklerinizde müthiş bir artış 
olurken, enerjiniz sınırlarınızın ötesinde ge-
nişleyecek ve amaçlarınıza ulaşmak için çok 
daha fazla çalışacaksınız. Satürn ve Mars finans 
evinizde retro yapıyor. Maddi ve ilişkiler konu-
sunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza 
çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç 
veriyor. Fikir çatışmalarından uzak kalmayı ba-
şarmalı ve bulunduğunuz ortamlarda düzgün 
gitmeyen durumları içinizden yargılamalı ve bu 
konuda taviz vermemelisiniz. Zihinsel aktivite-
niz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engel-
leri aşacaksınız. 

İkili ilişkilerinizde karşılıklı iletişim ve kendinizi 
anlatabilme önem kazanıyor.. Pratik davranış-
larınızla bir çok kişinin önüne geçebilirsiniz. 
Retronun size kazandıracağı zamanı iyi kullan-
malısınız.  Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde 
rekabet ortamı yaratacaksınız. Aceleci tavırla-
rınız yüzünden  zarar görmek istemiyorsanız, 
dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda 
sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksı-
nız. Sosyal hayatınız ve özel yetenekleriniz ön 
plana çıkarken, iş disiplininiz mükemmel bir 
şekilde kendini gösterecek. Merkür çalışma evi-
nizde ilerliyor. Sağlamlık ve içsel denetim çok 
önemli. Disiplinli çalışmanızı körükleyecek kişi-
lerden destek alacaksınız. 
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8 Forum İstanbul 4.931 8 Kentpark 2.386 8 Antalya Migros AVM 4.758
9 Viaport-Marina AVM 4.540 9 Cepa 2.354 9 Malatya Park 4.138

10 Akasya Acıbadem 4.106 10 Atlantis 2.157 10 Symbol AVM 4.062
11 Torium 3.911 11 Tepe Prime Avenue 2.107 11 Highway Outlet 3.859
12 City'S Nişantaşı 3.596 12 Taurus 1.961 12 Korupark AVM 2.918
13 Viaport-Asia  Outlet 3.486 13 Armada 1.684 13 Van AVM 2.723
14 Viaport Venezia Outlet 3.415 14 Arcadium 1.672 14 Forum Bornova 2.583
15 Maltepe Park AVM 3.370 15 Panora 1.402 15 Bursa Kent Meydanı 2.525
16 İstinyepark 3.178 16 Antares 1.378 16 Deepo Outlet Center 2.311
17 Zorlu Center 2.915 17 Bilkent Center 1.066 17 Sera Kütahya 2.135
18 Atlaspark avm 2.905 18 Park Vera 689 18 Agora  İzmir AVM 2.052
19 Rings 2.655 19 Kızılay AVM 650 19 Sanko Park 1.770
20 Astoria 2.627 20 365 AVM 453 20 Gebze Center 1.751
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul 392.409 1 ANKAmall 169.714 1 Mavibahçe AVM 141.379
2 City'S Nişantaşı 388.931 2 Forum Ankara Outlet 146.943 2 Forum Kayseri 122.454
3 Marmara Forum 301.076 3 Acity Outlet 67.428 3 Forum Gaziantep 117.176
4 İstanbul Cevahir 250.219 4 Gordıon 59.739 4 Forum Mersin 110.915
5 Kanyon 225.541 5 Cepa 54.955 5 Terracity 102.285
6 Vialand 196.015 6 Kentpark 52.844 6 Espark 101.856
7 Özdilek Park İstanbul 165.494 7 Taurus 43.812 7 Forum Trabzon 100.609
8 Brandium Ataşehir 110.515 8 Next Level 37.543 8 Gebze Center 97.517
9 Viaport-Asia Outlet 100.973 9 Nata Vega Outlet 36.045 9 MarkAntalya 90.312

10 İstinyepark 98.927 10 Atlantis 31.789 10 Antalya Migros AVM 77.850
11 Trump 97.943 11 Anatolium Ankara 27.577 11 Park Afyon 75.234
12 Palladium Ataşehir 90.821 12 Panora 22.018 12 Forum Bornova 71.516
13 M1 Meydan Ümraniye 89.393 13 365 AVM 19.874 13 Özdilek Park Antalya 70.891
14 MarmaraPark 86.569 14 Arcadium 18.930 14 Konya Kent Plaza 61.260
15 Buyaka 78.664 15 Antares 17.803 15 Point Bornova 60.012
16 Akasya Acıbadem 76.573 16 Park Vera 15.871 16 Prime Mall Gaziantep 59.313
17 Zorlu Center 76.239 17 Tepe Prime Avenue 14.663 17 Deepo Outlet Center 56.005
18 Sapphire Çarşı 69.551 18 Kızılay AVM 13.849 18 Sanko Park 51.134
19 Mall Of Istanbul 62.549 19 Podium Ankara AVM 13.818 19 Forum Çamlık 49.338
20 Astoria 58.915 20 Bilkent Center 13.813 20 Outlet Center İzmit 47.219

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 City'S Nişantaşı 73.952 1 ANKAmall 8.799 1 Highway Outlet 11.717
2 Kanyon 54.867 2 Antares 7.349 2 Sera Kütahya 7.972
3 Özdilek Park İstanbul 48.520 3 Bilkent Center 6.123 3 Kayseri Park AVYM 5.713
4 Galleria İstanbul 34.493 4 Tepe Prime Avenue 5.109 4 Terracity 4.497
5 Buyaka 34.397 5 Kentpark 4.842 5 Deepo Outlet Center 4.422
6 Capitol 18.118 6 Nata Vega Outlet 4.177 6 Gebze Center 4.147
7 Viaport Outlet 16.998 7 Cepa 3.843 7 Özdilek Park Antalya 3.799
8 Trump 11.374 8 Armada 2.742 8 Korupark AVM 3.760
9 İstinyepark 10.754 9 Gordıon 2.580 9 Malatya Park 3.440

10 Astoria 9.535 10 Panora 2.090 10 Espark 3.125
11 Akasya Acıbadem 8.459 11 Acity Outlet 2.086 11 Antalya Migros AVM 2.814
12 Sapphire Çarşı 8.191 12 Atlantis 2.085 12 Forum Gaziantep 2.761
13 Arena Park 6.205 13 365 AVM 1.910 13 Forum Mersin 2.441
14 CanPark Ümraniye 6.202 14 Arcadium 1.871 14 Palladium Antakya 2.430
15 Zorlu Center 5.496 15 Taurus 1.727 15 Agora AVM 2.135
16 Viaport - Marina 5.449 16 Next Level 1.563 16 Sanko Park 2.125
17 Vialand 5.448 17 Forum Ankara Outlet 1.499 17 Zafer Plaza 2.121
18 Palladium Ataşehir 5.316 18 Anatolium Ankara 1.208 18 Yeşilyurt AVM 2.111
19 Viaport Venezia Outlet 5.002 19 Gimart Outlet 1.170 19 Ceylankaravil Park 2.067
20 Kozzy 4.751 20 Park Vera 752 20 Outlet Center İzmit 1.994
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CAPACITY’DE MAYIS
ÇOCUKLARLA
RENGARENK

7-22 MAYIS
TARİHLERİ ARASINDA HER HAFTASONU B1 KATINDA

7 MAYIS CUMARTESİ 

14.00 - 14.45 AJANLAR TRAFİKTE 
(MÜZİKLİ İNTERAKTİF ÇOCUK OYUNU) / TRAFİK HAFTASI

16.00 - 16-45 SİHİRBAZ SHOW

8 MAYIS PAZAR
 

14.00 - 14.45 - ‘EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ’ 
ATÖLYE ÇALIŞMASI

16.00 - 16.45 - ‘EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ’ 
ATÖLYE ÇALIŞMASI

14 MAYIS CUMARTESİ 

14.00 - 14.45 - ÇİM ADAM YAPIM ATÖLYESİ
16.00 - 16.45 - ÇİM ADAM YAPIM ATÖLYESİ

15 MAYIS PAZAR

14.00 - 14.45 - JONGLÖR VE İLLÜZYON GÖSTERİSİ
16.00 - 16.45 - BUBBLE SHOW

21 MAYIS CUMARTESİ

14.00 - 14.45 - TOPKEKLER İLE PASTA 
YAPIM ATÖLYESİ

16.00 - 16.45 - TOPKEKLER İLE PASTA 
YAPIM ATÖLYESİ

22 MAYIS PAZAR

14.00 - 14.45 - AĞAÇ KAHRAMANI 
(MÜZİKLİ İNTERAKTİF ÇOCUK OYUNU)

16.00 - 16.45 - ORMANDA ŞENLİK / KUKLA GÖSTERİS

/CapacityAVM
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MASerAtI’NİN LüKS SuV’u 
LeVANte türKİye’De!

Tofaş çatısı altında Ferrari ve Maserati 
markalarının ülkemizde distribütörlüğünü 
yürüten FerMas, İtalyan lüks otomobil üreticisi 
Maserati’nin lüks ve sportif SUV modeli 
Levante’yi ülkemizde satışa sundu. 190 bin 
Euro’luk başlangıç fiyatına sahip Maserati 
Levante, Türkiye’de ikisi benzinli olmak üzere 
üç motor seçeneğiyle müşterilerinin beğenisine 
sunuluyor. FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 
“Yeni SUV modelimizi, Türkiye’de birçok Avrupa 
ülkesinden önce satışa sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Maserati Levante, dünya genelinde 
henüz yollara çıkmadan çok yoğun ilgi görüyor. 
Bu sene Türkiye için ayrılan 50 adetlik Maserati 
Levante modeli kotamızın yarısını şimdiden 
sattık. Kalan 25 adet Masereti Levante için ise çok 
yoğun talep alıyoruz” dedi.

MUSTAFA DOĞAN
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İtalyan lüks ve sportif otomobil markası 
Maserati’nin ülkemizdeki temsilcisi FerMas, 
Levante’yi ikisi benzinli biri dizel olmak 
üzere üç motor seçeneğiyle 190 bin Euro’dan 
başlayan satış fiyatıyla ülkemizde satışa sundu. 
İlk olarak mart ayındaki Cenevre Fuarı’nda 
tanıtıldıktan kısa bir süre sonra tüm dünya ile 
birlikte ülkemizde de aynı anda tanıtılan ve pek 
çok Avrupa ülkesinden önce ülkemizde satışa 
sunulan Maserati Levante’nin, sportif lüks SUV 
sınıfına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. 

Maserati Levante: Adını Akdeniz 
rüzgalarından aldı!

Adını hafif esintiden ansızın şiddetli bir 
fırtınaya dönüşebilen bir Akdeniz rüzgarı 
olan Levante’den alan Maserati Levante, net ve 
akıcı yüzeylerden oluşan tasarımıyla Maserati 
markasını ve onun İtalyan karakterini çok 
iyi yansıtıyor. Agresif ön tasarım, iki bölüme 
ayrılan yeni ikonik ön farlara ev sahipliği 
yaparken, üst bölüm markanın karakteristik 
ön ızgarasıyla bağlantı kuruyor. Maserati’nin 
karakteristik tasarım imzasını net bir şekilde 
taşıyan Levante’de ön çamurluğa entegre üç 
adet havalandırma kanalı, “Saetta” logolu 
trapezoit C sütunu ve çerçevesiz kapı camları 
ön plana çıkıyor. Arka kısma damgasını vuran 
eğimli arka cam ve aerodinamik hatlar ise tipik 
yüksek performanslı spor otomobil unsurları 
olarak dikkat çekiyor. İç mekan tasarımı ise 
Maserati’nin geniş araçlarından esinlenilerek 
oluşturulmuş ve Levante’nin SUV karakteri ile 
uyumlu olan bir dizi yenilikçi çözümleri de 
içeriyor.

Levante’nin şasisi; her bir Maserati için olağan olan 
üstün asfalt performansı, tutunma seviyesi, düşük 
yüzeylerde üstün yol tutuş ve mükemmel off-road 
performansı özelliklerini bir arada sunacak şekilde 
tasarlandı. Zengin standart ekipman seviyesiyle 
dikkat çeken yeni SUV’un tüm versiyonlarında; 
farklı sürüş modlarına göre elektronik olarak 
uyarlanabilen sertlik ve yükseklik ayarlı havalı 
süspansiyon sistemi, akıllı dört çeker  teknolojisi 
Q4 ve markanın yeni SUV modeli için optimize 
edilen 8 kademeli otomatik şanzıman standart 
olarak sunuluyor. Vites topuzunun bitişiğinde 
yer alan anahtarda üç sürüş modu butonu (I.C.E. 
-Increased Control & Efficiency- Yükseltilmiş 
Kontrol ve Yeterlilik-, Spor ve Off-road) 
bulunuyor. “Spor” ve “Off-road” modları, 
Levante’nin çift karakterini gözler önüne sererken, 
sadece bir tuşa basarak, Levante’yi spor ve dinamik 
bir binek araçtan kabiliyetli ve konforlu bir off-
road aracına dönüştürmek mümkün. 

Maserati’nin SUV’u Euro 6 egzoz emisyon 
normlarını yerine getiren hem benzinli hem 
de dizel motorlarla donatılmış olarak ülkemiz 
yollarına çıkıyor. Ghibli ve Quattroporte’de 
olduğu gibi, Levante de güçlü V6 turbo dizel 
motor seçeneği ile sunuluyor. 3.0 litrelik motor 
ünitesi 275 HP güç ve 600 Nm tork üretiyor. 275 
HP’lik dizel motorlu Maserati Levante, 0-100 
km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlarken, 
230 km/s’lik son hıza erişiyor.  Dizel versiyonun 
Start & Stop özelliği yakıt tüketimini ve CO2 
salınım değerini % 6 oranında düşürebiliyor. 
Start & Stop özelliği hem “spor” hem de “ESC 
kapalı” modlarında otomatik olarak devre dışı 
bırakılabiliyor.

Maserati Levante’nin 3 litrelik 350 HP’lik benzinli 
motoru ise idareli yakıt kullanımıyla etkileyici bir 
sürüş deneyimi sunuyor.. Motor, 1.750 devirden 
5.000 devire kadar 500 nm tork üretebiliyor. Bu 
V6 motor ile donatılan Levante 0’dan 100’e sadece 
6 saniyede ulaşırken, maksimum 251 km/s’lik 
son hıza ulaşabiliyor. Levante’nin S versiyonunun 
kaputu altında yer alan 3.0 litrelik çift turbolu 
motor ise Ferrari Güç ünitesi geliştirme ekibi 
ve Maserati motor geliştirme ekibinin ortak 
imzasını taşıyor. İlk olarak Ghibli modelinde 
kullanılmaya başlanan, , 430 HP’lik diğer benzinli 
motor, oldukça etkili sıvı dinamiği ve yanma, 
düşük ataletli paralel çift turbo, her silindir 
başı için sürekli, çift subap zamanlayıcısı ve 
yüksek basınçlı (200 bar) yakıt enjeksiyonu gibi 
özellikleri içeriyor. Maksimum torkunu 2 bin 
devrin altında sunabilen V6 motor, Spor” modda 
ise egzoz by-pass sistemi ile eşsiz bir Maserati 
ses deneyimi sunuyor. “Spor” modu aktif halde 
iken 5750 devirde 430 HP güç ve 580 nm tork 
üreten motor, 1.750 ve 5.000 devir arasındayken 
mükemmel bir sürüş deneyimi sunuyor. 
“Normal” sürüş modunda ise tork düşük devir 
bandında 500 Nm’ye ulaşarak, 550 Nm eşiğine 
5.000 devirde erişiyor. Levante bu motor ile 0’dan 
100’e sadece 5,2 saniyede ulaşıyor.

Araç görüntülerini 
İzlemek için okutunuz
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Maserati Levante türkiye lansmanı gerçekleşti!

Kerem Aykanat 
Fer Mas Pazarlama 

Müdürü

Cengiz Eroldu
Tofaş CEO

Saverio Campiglia 
Maserati Doğu Avrupa 

Bölge Müdürü

Alessandro Sacco 
Maserati İtalya ve Doğu 

Avrupa Pazarlama Müdürü

Sinan Saip Bel
Fer Mas Şirket Müdürü

Stefano Reganzani
Tofaş CFO
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Batu Aksoy - Banu Tarakçıoğlu

Masha Mardi - Ömer Seval Polat Gülman - Kemal GülmanEsra Kerimol

Cenk Ulukartal - Violeta ZaksevskaBaybora Bulunmaz -  Ceren & Volkan Aksoy



MALl&MOTTO / Sağlık

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 2

7.
Sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

16

98

BeL AğrILArI tANI Ve teDAVİ yAKLAşIMLArI

Doç. Dr. İlknur Aktaş

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniği 
şefi Doç. Dr. İlknur Aktaş ile Mall&Motto 
okurlarına özel bel sağlığı üzerine konuştuk.

Bel ağrısı nedenleri nelerdir?

Bel ağrısı, bel bölgesindeki anatomik yapılardan 
yanı sıra vücudun diğer bölümlerindeki 
sorunlar ve sistemik bazı hastalıklar ve iltihaplı 
romatizmal hastalıklara bağlı olarak da  
görülebilir.  

İltihaplı romatizmal hastalıklar bel ağrısına 
neden olur mu?

İltihaplı romatizmal hastalıklar arasında 
spondiloartropati dediğimiz hastalık grubu 
içinde özellikle ankilozan spondilit bel ağrısı 
ayrıcı tanısında özellikle düşünülmesi gereken 
bir hastalıktır. Bu olgulara, hastalığın erken 
dönemlerinde sıklıkla yanlış tanı konulup uygun 
olamayan tedaviler yapılabilmektedir. Genellikle 
45 yaş altı kişilerde, üç aydan daha fazla bel ağrısı 
olması, belde sabahları bir saati aşan tutukluk 
(hareket ettirmede zorluk) varlığı, sabaha karşı 
artan ağrı, ağrı kesicilere iyi cevap alınması, 
hareketle ve özellikle gün içinde eklemler ve 
kaslar ısındıkta ağrının azalması sorgulanmalıdır. 
Aile büyüklerinde omurgada eğilme olup 
olmadığı, bel ağrısı çekip çekmedikleri 
sorgulanmalıdır.  Yine romatizmal hastalıklara 
bağlı bel ağrısı varlığında diğer eklemlerde 
kızarıklık, şişlik, sıcaklık, deri döküntüleri 
açısından dikkatli olmak gerekir.  Bu olgularda 
tedavi yaklaşımı diğer hastalıklardan oldukça 
farklılık göstermektedir. Uzun süreli ilaç tedavisi, 
ve hastalığa özgü egzersiz programları verilmesi 
gerekmektedir ayrıca eklem dışı tutulumda 
olabilmektedir. Göz, akciğerler, böbrek, kalp 
damar sistemi etkilenebildiği için hastalar bu 
açıdan uyarılmalı ve diğer branş hekimlerince 
hastalar değerlendirilmelidir.  Tedavisinde fizik 
tedavi, egzersiz, kaplıca tedavileri çok önemli yer 
tutar.

Yumuşak doku romatizmaları bel ağrısına 
neden olur mu?

Fibromiyalji veya miyofasiyal ağrı gibi yumuşak 
doku romatizmaları bel bölgesindeki kasları 
ve yumuşak dokuları etkileyerek bel ağrılarına 

neden olabilirler. Fibromyalji hastalarında, 
vücutta yaygın ağrı olması ve ağrı kesicilere 
cevabın çok iyi olmaması, uyku bozukluğu, 
sabah güne başlamada isteksizlik, huzursuzluk, 
depresyon varlığı, mide barsak sorunları,  migren 
benzeri baş ağrıları bel ağrısına eşlik eder. Klinik 
değerlendirme ve biyokimyasal değerlendirmede 
bu ağrılara neden olabilecek bir sorun olmaması 
ile tanı konulmaktadır. Tedavi zordur. Günlük 
yaşam aktiviteleri düzenlenmeli, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon yöntemleri, aerobik egzersizler 
yanı sıra ilaçlar tedavide önemli yer tutar. 
Myofasial ağrı sendromuna bağlı bel ağrısı, 
genellikle kasları kötü ve aşırı kullanmak, uygun 
olmayan pozisyonda yatma,  kötü oturma 
ve çalışma pozisyonu ile olabilmektedir. Bu 
kaslara yönelik germe egzersizleri yanı sıra, tüm 
vücut kompozisyonunu düzeltici egzersizler, 
aerobik egzersizler, masaj, kaslara yönelik fizik 
tedavi ajanları ile yapılan elektrik, sıcak ve 
soğuk tedavileri yanı sıra ilaçlı veya ilaçsız iğne 
tedavilerinden hastalar çok fayda görmektedir.   

Kemik erimesi ve osteomalazi bel ağrısına 
neden olur mu?

Belde ağrı yapan nedenlerin önemli ve yaygın 
bir diğer nedeni de osteomalazi dediğimiz 
kemik yumuşaması ve kemik erimesi yani 
osteoporozdur. Osteomalazi genellikle güneş 
ışığından iyi faydalanmayan kapalı giyinen 
toplumlarda yaygın görülmektedir. Hastalar 
yaygın ağrıdan yakınırlar, kemiklerinin 
ağrıdığını, kemiklere dokunmakla aşırı hassasiyet 
olduğun ifade ederler. Tanı, kanda D vitamini 
düzeyine bakarak konur. Tedavisi ağız yoluyla 
veya enjektabl olarak D vitamini vererek 
yapılabilir. Osteoporoz yine genellikle ilerleyen 
yaşla beraber kadın ve erkeklerde görülen 
kemik metabolizmasının önemli ve yaygın bir 
bozukluğudur. İlerlemiş olgularda kemiklerde 
kırık yaparak ağrı ve önemli fonksiyon 
bozukluklarına neden olmaktadır. Kadınlarda 
menapoz sonrası, erkeklerde de ileri yaşlarda 
mutlaka kemik mineral yoğunluk ölçümü ve 
kan tahlilleri yapılarak tanı konmalı ve tedavi 
edilmelidir. Egzersiz ve ilaç tedavisi ile çok 
başarılı sonuçlar alınabilmektedir. 
Enfeksiyonlar bel ağrısına neden olur mu?
Hastalarda gece ağrısı ve terleme, kilo kaybı, ateş 
mutlaka sorgulanmalıdır. Tüberküloz, brusellla 
gibi omurgayı ve diskleri seven bazı mikrobik 
ajanlar bu bölgelerde ağır hasar yapabilmekte, 
kemik, sinir ve yumuşak dokuları harap ederek 
geç kalınmış vakalarda felç gibi geri dönüşü 
olmayan durumlara yol açabilmektedir. 

Kanser ve bel ağrısı

Ayrıca vücudun diğer bölgelerindeki kanser 
hücreleri bel bölgesindeki yapılara metastaz 
yaparak bel ağrılarına neden olur. Bel ağrısı ile 
müracat eden bir kişide muayene, biyokimyasal 

analiz ve görüntüleme yöntemleri ile bu durum 
değerlendirilmelidir. 

Bel fıtıkları ve bel ağrısı

Bel ağrısında bireyin genetik ve anatomik 
yapısına bağlı olarak özellikle ağır bedensel iş 
gücü gerektiren işler yanı sıra uzun süreli oturma 
ve araç kullanma gerektiren işlere bağlı olarak bir 
grup hastalık oluşur. Bunların başında bel fıtıkları 
gelmektedir.  Bel fıtığı, omurgalar arasındaki 
disklerin içindeki yumuşak maddenin dışarı 
taşarak sinir yapılara baskı yapması ile oluşan 
bir tablodur. Ağrı genellikle bel ve bacaktadır. 
Fıtıklaşmanın olduğu bölgeye göre klinik 
değişmektedir. Olgular ani bir hareketle ağrının 
başladığını, öksürmekle, hapşırmakla, oturmakla 
ağrının arttığını ifade eder. Eğer sinire baskı 
varsa uyuşma- karıncalanma eşlik edebilir. Tanı 
genellikle muayene yanısıra EMG  ve manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ile olur.  

Her bel ağrısında MR çektirilmeli midir?

Son yıllarda MRG tanıda sıklıkla 
kullanılmaktadır. Klinik bulgularla, MRG 
bulgularının uyumlu olması çok önemlidir. 
MRG de fıtık gözükmesi hastanın mutkala 
tedavi  edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Hiç 
şikayeti olmayan bireylerde bel bölgesine çekilen 
MRG’de fıtıklar görülmektedir. Sık yapılan 
bir hata çoğu klinisyen ve hasta tarafından 
sadece MRG bulgularının değerlendirilmesidir. 
Hastalar çoklukla MRG ile karşımıza gelmekte 
ve kaç tane fıtığım var diye sormaktadır. Bu 
yanlış uygulama ile psikolojileri bozulmakta 
ve her bel ağrısı şikayetinde akla fıtık gelmekte 
ve ısrarla bel MRG çekilmesini istemektedirler. 
Bel fıtıkları bel ağrısının yüzlerce nedeninden 
sadece biridir. Üstelik ameliyat olma durumu 
son derece nadirdir. Öncelikle fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uygulaması, egzersiz tedavisi, 
kilosu olan olgularda kilo verme, korseleme, 
enjeksiyon yöntemleri ve medikal tedavi ile 
tablo düzelebilmektedir. Nörolojik defisit 
dediğimiz bacaklarda kuvvet kaybı olması ve 
idrarını ve gaitasını tutamama veya yapamama 
durumlarında veya diğer tedavi yöntemleriyle 
geçmeyen ağrılarda ameliyat gereklidir. Çoğu 
olgu iyi bir günlük yaşam aktivitesi düzenlemesi, 
doğru ağırlık kaldırma, omurgası ve bedenini 
doğru kullanma ve tedavi yöntemleri ile sağlığına 
kavuşmaktadır. 

Bel fıtıklarına bağlı ağrılar çoğu zaman kalçaya  
ve bacağa yayılır.  Radiküler ağrı, sinir kökü 
basısı ile belden kalçaya ve bacağa yayılan ağrı 
demektir. Ancak her kalça ve bacak ağrısı  bel 
fıtığına bağlı olmayabilir. Yalancı radiküler ağrı 
dediğimiz yani bel fıtığı olmadığı halde belden 
başlayıp kalçaya ve bacağa yayılan ağrılar vardır. 
Yalancı radiküler ağrılar en sık rastlanan bel 
ağrısı nedenidir. 



Kampanya koşulları; Kampanya süresince misafirlerimiz gerçekleştirdikleri alışverişlerini (fiş ve fatura ibrazı gerçekleştirerek) zemin kat danışma noktasında kurulacak olan kayıt masasına işletiyor olacaktır. 6 
Mayıs Cuma günü avm kapanış ile birlikte tüm kayıtlar kapanacaktır. Kampanyaya katılımın alışveriş yapılan gün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Banka, döviz bürosu, tütün ve tütün mamülleri, alkollü içecekler, 
şans ve talih oyun harcamaları, Tobacco Shop, kuyum alışverişleri, elektronik harcamaları ile kampanyaya katılım gerçekleştirilemez. Toptan ve toptancı alışverişleri ile kampanyaya katılım geçerli değildir. 
Kampanya sonunda toplamda en fazla alışveriş tutarına ulaşan asil talihlilerden fiş ve fatura ibrazı istenecektir.Fiş /fatura ibrazı olmadığı taktirde hak yedek talihliye geçecektir. Kazanan listesi 7 Mayıs Cumartesi 
günü Capacity Avm’de yayınlanacaktır. Listenin yayınlanmasını takiben kazanan talihliler Capacity danışma noktasına başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçükler, Avm yönetim çalışanları, Avm yönetim 
tedarikçileri, alt kadroları, Capacity Avm mağaza çalışanları bu kampanyaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile hediyeleri teslim edilemez. Kampanyaya katılanlar katılım şartlarını kabul etmiş sayılır ve 
itiraz hakkına sahip değildir. Belirtilen koşullara uygun en çok alışveriş yapan ilk 10 kişi ANNELER GÜNÜ KAHVALTI hediyesi kazanacaktır.

ALIŞVERİŞİ KAZANDIRIYOR!
                                DE ANNELER GÜNÜ‘

Tarihleri arasında 
Capacity’de en çok alışveriş 

Bakırköy Titanic Port Otel’den  
‘ANNELER GÜNÜ KAHVALTISI’ 

kazandırıyor!
Kayıtlar aynı gün yapılan 

alışveriş ile geçerlidir.
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