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EN BÜYÜK KARMA ALIŞVERİŞ 
MERKEZİ KUMSMALL FACTORY 
İLE TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?
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AVM SOSYAL MEDYA LİGİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE 
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Mall&Motto temmuz sayımızdan herkese merhaba,

Her ay olduğu gibi tüm dergi ekibimiz yine harika bir çalışmayla karşınızda.

Memlekette seçimler, bayram, yaz sıcağının kavuruculuğu, tropikal mevsim 
halleri ve yağmurlar. Dolu yağacak diye panik olan araç sahipleri... Alışveriş 
merkezlerinin dolup taşan otoparkları... 

Benim bulunduğum bölgede Akmerkez, İstinyePark, Kanyon, Zorlu, Metrocity, 
Özdilek AVM’leri yer alıyor. Hava şartları kötüleşiyor ve ikametinizde kapalı 
otopark bulunmuyorsa hemen çareyi AVM’lerin park yerlerine bakmakta 
buluyoruz.  Birçok arkadaşım bunu denedi. Çevredeki ücretli otoparklar dolunca 
koştur koştur etraflarında bulunan AVM’lere daldılar. Vallahi yapmadım! 
Ayrıca yapabilirdim de ama başıma geleceği biliyordum. Yer yok kısmına denk 
gelecektim.

Bu tarz durumları iyi değerlendiren bir kaç firma sosyal medya üzerinden 
reklam bile yaptılar. Ah asıl reklamı AVM’lerin yapması gerekirdi. Hem 
güvenilir olduklarını vurgulayacak hem de “DOLU” tanımını mecazlar dolusu 
sloganla kullanabileceklerdi. Bekledim ama kullanan olmadı.

Sonra aklıma, sosyal medya kullanımları açısından alışveriş merkezlerinin 
kurumsal kimlik kaygılarının aslında ne kadar kasıcı olduğunu farkettim. 
Onay mekanizması o kadar şaşalı ki bir türlü zamanı yakalayamıyor. Hatta 
bırakın zamanı, o anın duygusunu, fikrini, durumun cazibesini kendi lehine 
çeviremiyor bile!

Yanlış anlaşılma hali mi derseniz? Sanmıyorum! Ama bir hareket (reklam) öyle 
bir oluşumu tetikler ki, aklınıza hep o hali gelir. 

Mesela sormak isterim; eğer Akmerkez konuşmak isteseydi sosyal medyada 
nasıl bir dili olurdu? Ya da Buyaka nasıl bir fotoğraf verirdi? Burada Buyaka 
AVM’yi açık alan otoparklarında çaldıkları şarkılardan, ses sistemlerine kadar 
tebrik ediyorum. İnsan aracına yer ararken ve araçtan çıkıp yürürken kendini 
bir filmin içinde gibi hissediyor. 

Bazen o küçücük cümle, anlatım veya fotoğraf, en büyük reklamı, tanıtımı 
yapar.

İyi okumalar,
Yasemin Şefik
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“TÜRKİYE’DE ALIŞVERİŞİN MERKEZİ” olma sloganıyla yola çıkan, 
Anadolu’nun merkezi durumunda olan Kayseri’de, 1 milyar dolara 
yakın yatırım maliyetiyle, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma 
projesi KUMSmall Factory sektöre yön vermeye geliyor. 

KUMSmall Factory, klasik bir AVM olmanın yanında, Mobilya ve De-
korasyonu bir arada sunacak. İçerisinde 2 adet iş merkezi, otel ve 
eğlence merkezi gibi birçok seçenek bulunduracak. 1,5 milyon met-
rekareye yakın açık, 302 bin metrekare kapalı alan ve 180 bin metre-
karelik kiralanabilir alanda 400 adet mağaza ve yaklaşık 6 bin araçlık 
otoparkıyla hizmet vermeye hazırlanırken kendisini seçen markalarla 
bölgenin yeni çekim merkezi olacak. 

HIZLI TREN, OTOBÜS, TRAMVAY VE SERVİS İLE ALIŞVERİŞ

Bulunduğu lokasyon ile ziyaretçilerine ulaşım kolaylığı sağlayacaktır.
Proje şehir merkezine 9 km uzaklıkta bulunmakta ve aynı zamanda, 
içinden raylı sistem geçen ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşımak-
tadır. Şehirlerarası otobüs terminali ve yeni yapılacak olan hızlı tren 
istasyonu ise hemen yanı başında yer almaktadır.

7000’e yakın çalışanı ve günlük 30.000 kişilik sirkülasyonuyla yeni 
açılan şehir hastanesine ve 10.000 öğrencisi bulunan Nuh Naci 
Yazgan Üniversitesi’ni de yakın olması ile KUMSmall Factory, hem 
Kayseri’deki hem de çevre illerde yaşayan yaklaşık 15 milyon kişinin 
ziyaret edeceği bir merkez olacak.

ANADOLU’NUN KALBİNDE TURİZM BÖLGELERİNİN İÇİNDE

Kayseri ve çevresi, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir bölgedir.
Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya bu turistik bölgelerden yalnız-
ca birkaç tanesi. Kayseri Havaalanı’nın da KUMSmall Factory’e çok 
yakın olması ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste, ulaşılma-
sı hedefleniyor.

DEV TASARIM VE İNOVASYON MERKEZİ MOBİTEK

KUMSmall Factory bünyesinde yer alan MOBİTEK (Mobilya alt yapı-
sını geliştirme projesi) ile  ARGE ve tasarımda mobilyanın SİLİKON 
VADİSİ ve  geniş makina parkı ile üreticilere üstün avantajlar sunan 
tasarım ve inovasyon merkezi olacak.

DOĞA DOSTU AVM

KUMSmall Factory tüm bunların yanı sıra GES (güneş enerji siste-
mi) ve doğal gaz ile elektrik üreten ‘’trijenerasyon’’ sistemi ile kendi 
enerjisini üretecek ve ürettiği enerjiyi tasarruflu bir şekilde kulla-
nacak, böylece hem kaliteli hizmet verecek hem de doğayı koru-
yacaktır.

EN BÜYÜK KARMA ALIŞVERIŞ MERKEZI 
KUMSMALL FACTORY ILE TANIŞMAYA 
HAZIR MISINIZ?



İnci Holding İhracatta Yükseliyor.

Türkiye ekonomisi ilk 3 ayda %7.4 
büyüdü.

Türkiye ekonomisi bir kez daha takdire 
şayan bir gelişme gösterdi.

Erkek ayakkabı sektöründe alışılmışın 
dışındaki renkleri kullanma cesaretini 
Türkiye’de gösteren ilk kişiyim.

Başarılı bir yönetimin odağında 
ziyaretçileri olmalıdır.

Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman 
sistemi: Tersine Mortgage

Hedefimiz ziyaretçilerin daha keyifli bir deneyim 
yaşamalarını sağlamak.

AVM kira sorunları ve güncel çözümler. Vakit az, yapacak iş çok. 
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Güvenlik teknolojilerinde tanık 
olduğumuz inovasyon ve dönü-
şüm, daha etkin güvenlik çözüm-
leriyle daha konforlu bir yaşama 
kapı açıyor. Sensormatic gele-
cekteki yaşantımızı şekillendire-
cek 5 güvenlik teknolojisini açık-
ladı.

Elektronik güvenlik entegratörleri, yüksek 
performanslı görüntüleme sistemlerini, ileri 
düzey analiz yazılımlarıyla buluşturarak fir-
maların çok daha verimli süreçlere kavuş-
masını sağlıyor. Ancak yarının dünyasında 
güvenlik yönetimini kolaylaştıran etkenler 
bununla sınırlı değil. Sensormatic CEO'su 
İsmail Uzelli, güvenlik teknolojilerinde gele-
ceği şekillendirecek 5 trendi değerlendirdi.

Kameralar arama motoruna dönüştü

Geçmişten bugüne kayıt amaçlı kullanılan 
görüntüleme sistemleri, artık görüntüler 
üzerinde anlık analizler gerçekleştiriyor. Bu 
sayede algılanan görüntüye anlam katarak, 
olaylara en hızlı şekilde yanıt vermek müm-
kün oluyor. Kayıtlı bulunan geçmiş verisi-
ni sürekli olarak inceleyip, ‘öğrenen’ yapay 
zeka, böylelikle her seferinde daha iyi, daha 
doğru ve daha etkin kararlar alabiliyor. Sen-
sörler ve kameralar tarafından algılanan veri, 
yüksek performanslı bir sistem üzerinde kul-
lanılabilir bilgiye dönüştürülüyor. Örneğin, 
AVM’de ailesinin yanından ayrılan bir ço-
cuğun AVM’ye girdiği andan itibaren hangi 
alanlarda dolaştığını ve nereye gittiğini tes-
pit etmek saniyeler sürüyor. Benzer şekilde 
makina öğrenimi özelliği sayesinde örneğin 
bir fabrika ortamını belirli süre izliyor ve akışı 
öğrenerek ortamda normal şartların dışında 
bir durum geliştiğinde bunu anında rapor-
luyor. 

Bu parolayı unutmanız mümkün değil

Harf ve rakamlardan oluşan parolaları unut-
mak ya da ele geçirmek mümkün. Oysa her 
bireyin, kendisine özgü ve değiştirilemez bir 
güvenlik mekanizması bulunuyor: Biyomet-
rik özellikler. Parmak izi ve iris gibi biyomet-
rik özellikleri esas alan güvenlik sistemleri, 
bugün 40 farklı biyometriden tanımlama 
yapabiliyor. Dahası, yeni nesil iris tanıma sis-
temleri ile göz taramasıyla kimlik doğrulama 
için durup beklemeye bile gerek kalmıyor. 
Eskiden filmlere konu olan ve maliyet olarak 
ulaşılması hayli güç olan bu sistemler artık 
ekonomik ve yüksek fayda sunan güvenlik 
çözümleri arasında yerini aldı. Her geçen 
gün daha verimli hale gelen biyometrik gü-

venlik sistemlerinin gelecekte hızla yaygınla-
şacağı muhakkak.

İnsan için elverişsiz ortamlarda robotlar 
devreye giriyor

İnsanların çalışması için uygun olmayan or-
tamlardaki görevler ya da tek düze, basit  
fonksiyonlar gelecekte robotlar ve drone'lar 
tarafından üstlenilecek. Örneğin, bir fabrika-
nın ulaşılması zor bir alanında çıkan yangına 
müdahale etmek için artık tek bir drone ye-
terli olacak. Güvenlik ve görüntüleme ama-
cıyla kullanılan profesyonel drone cihazları, 
riskli alanların hiçbir olumsuz duruma sebe-
biyet vermeden gözlenmesini sağlayarak, 
olaylara en hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. 
Securitas drone'ları Amerika'da ve Alman-
ya’da yangın vakalarında kullanılmaya baş-
landı bile!

Benzer şekilde, Endüstri 4.0 trendiyle birlikte 
insanların bugüne kadar rutin işleri üstlen-
diği üretim tesisleri, sağlık tesisleri ve ben-
zeri alanlarda görevi devralmaya başlayan 
robotlar da güvenlik teknolojilerinin vazge-
çilmezi haline geliyor. Securitas'ın otopark-
larda kullandığı Rob isimli robot güvenlik 
görevlisi, genel güvenlik, alan ihlali ve yanlış 
park tespiti gibi pek çok işlevi etkin biçimde 
yerine getiriyor.

Akıllı cihazlar ile güvenlik mobilleşiyor

Hayatımızdaki her şey giderek mobilleşiyor. 
Akıllı cihazlarımız ayrılmaz bir parçamız hali-
ne geldi. Bu noktada güvenlik uygulamaları 
da mobilleşerek telefonlarımıza kadar gir-
meyi başardı. Buna en iyi örneklerden biri 
akıllı cihazlara yüklenen bir uygulama ile 
mobil telefonun bir panik butonuna dönüşe-
bilmesi. Uygulamayı yükledikten sonra kulla-

nıcının olay anına ait video ve ses kayıtlarını 
uzaktan izleme merkezindeki operatörlere 
iletmesi için sadece cihazı sallaması yeterli 
oluyor. Böylelikle tehlike anında kolluk kuv-
vetlerine anlık bilgi akışı sağlanıyor. 

Kurumsal ölçekte ise acil durum yönetim 
sistemleri, doğal afet ya da can güvenliğini 
tehdit eden durumlarda çalışanların güven-
de olup olmadığını anında sisteme rapor-
luyor. Bilgi mesajları, merkezi sistem üze-
rinden tüm kullanıcıların akıllı telefonlarına 
iletilebiliyor.

RFID ile güvenlik ve verimlilik bir arada 

RFID teknolojisi, farklı senaryolara uyum 
sağlayan esnekliği ve yüksek hassasiyeti sa-
yesinde perakende zincirlerinden hastane-
lere, müzelerden Ar-Ge, tasarım ve üretim 
merkezlerine kadar pek çok kurum için hem 
güvenlik hem de operasyonel verimlilik sağ-
lıyor. Ürün ya da eşyalara adeta birer kimlik 
kazandıran RFID etiketler, üzerine yerleştiril-
diği nesnelerin lokasyonlarının takip edilme-
sini sağlıyor. Bu sayede her sektörde farklı 
bir fayda sağlıyor.

Örneğin, hastanelerde yeni doğan bebekle-
rin güvenliğini sağlamak için geliştirilen Be-
bek Takip Sistemi ile prosedür dışı her türlü 
eylemi önlemek için anne ve bebeğin bina 
içindeki konumları aktif RFID etiketlerine sa-
hip bileklikler aracılığıyla anlık olarak takip 
ediliyor. Belirlenen kurallar dışında gerçekle-
şen en ufak aktivitede güvenlik sistemi alar-
ma geçiyor. Müze ve sanat merkezlerinde 
sergilenen nadide eserlerin güvenliğini sağ-
lamakta kullanılırken perakende sektöründe 
reyon doğruluğu, hızlı stok sayımı, omichan-
nel stok yönetimi, operasyonel hız ve bunla-
ra bağlı olarak satış artışı sağlıyor.

YARININ GÜVENLIĞINI ŞEKILLENDIRECEK 5 TEKNOLOJI TRENDI
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Lider commerce marketing şirketi Criteo, 
Türkiye’deki 59 büyük reklam verenin masa 
üstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üze-
rinden yapılmış 9 milyondan fazla peraken-
de alışveriş ve 5,7 milyondan fazla seyahat 
rezervasyon işlemini analiz ederek, Ramazan 
ayı boyunca tüketicilerin çevrimiçi harcama 
davranışlarını yansıtan verileri yayınladı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’de Ramazan 
ayı süresince tüketici davranışları şöyle:

Popüler 3’lü: Giyim, parfüm, ayakkabı

Türkiye’deki tüketiciler ürün/servis kategori-
sinde %45 oranı ile en fazla elektronik sek-
töründen alışveriş yaparken bu sıralamayı 
%24 oranla moda ve seyahat sektörleri takip 
ediyor. 

Tüketiciler kendileri için alışveriş yaptıkla-
rında en çok %33 oranı ile giyim sektörünü 
tercih ederken bunu %32 oranıyla parfüm ve 
%27 oranıyla ayakkabı takip ediyor.
 
Ramazan süresince online moda satışla-
rında ortalama %20 artış

Online moda satışları Ramazan Bayramı’n-
dan bir hafta önce %34 oranında en yüksek 
artış oranını yakalarken en düşük artışın Ra-
mazan haftasında olduğu görülüyor ancak 
satışlar hala ortalamanın üstünde.
 
Ramazan’ın son haftasında perakendede 
%60’a varan artış 

Ramazan ayı boyunca, özellikle de Ramazan 
Bayramı’ndan hemen önceki iki hafta süre-
since online perakende satışlarında önemli 

 “KULLANICI ALIŞKANLIKLARI SEKTÖRLERE YÖN VERIYOR”

bir canlanma gözlemleniyor. Çünkü tüke-
ticiler; aileleri, akrabaları ve arkadaşları için 
çeşitli hediyeler alıyor. Satışlarda mobil alış-
verişin payı Ramazan Bayramı’ndan önceki 
hafta hafifçe yükseliyor.

2017’de, mobil perakende satışların haftalık 
payı Ramazan Bayramı öncesindeki haftada 
kademeli olarak %60’a yükseldi.  

Ramazan’da seyahat satışlarında %54 ar-
tış

Criteo’nun yayınladığı veriler, Ramazan ayı-
nın seyahat satışlarını etkilediğini ve rezer-
vasyonların Ramazan ayı içinde artarken Ra-
mazan Bayramı’ndan sonra en üst seviyeye 
çıktığına işaret ediyor. Criteo’nun raporuna 
göre; online seyahat satışları Ramazan Bay-
ramı’ndan önceki 2 haftada en yüksek sevi-
yeye ulaşıyor.

Türkiye’de tüketiciler son dakikacı

Türkiye’deki tüketicilerde seyahat rezervas-

yonlarını son dakikada yapma eğilimi var.

Tüketiciler seyahatle ilgili arama yapmaya 
Ramazan'ın sonuna doğru başlıyor. 2017 
yılında tüm aramaların %35’i son hafta 
içinde gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan eği-
lime göre insanlar Ramazan’ı takip eden 
haftalar içinde seyahat etmeyi düşünse-
ler de bu seyahatlerini çok daha önceden 
planlamıyor. 

“Mobil rezervasyonlar Ramazan sona 
erdiğinde satışları sürdürüyor”

Ramazan’ın son haftasında mobil üzerin-
den alınan seyahat satışları %60’ı geçerek 
gözle görülür bir artış elde ediyor. Satışlar 
bu haftadan sonraki hafta daha düşük de 
olsa ortalama olan %54 seviyesini koruyor.

RAMAZAN İÇİN EN İYİ İPUÇLARI

Criteo Türkiye ve Doğu Avrupa Ülke Direk-
törü Murat Kalafat, Razaman’da kampanya 
hazırlayacak şirketlere bazı ipuçları veriyor:

- Ramazan’dan birkaç hafta önce başlayın.

- Alışveriş kampanyalarınızı Ramazan'ın ilk 
haftalarından önce başlatın. 

- Ramazan Bayramı’na doğru kampanyala-
rınızı yoğunlaştırın. 

- Hedef kitlenize uygulamalar ve mobil in-
ternetle ulaşın.
 
- Sitenizi ve uygulamanızı daha fazla satış 
ve rezervasyon için optimize edin.

- Tüketicilere uygulama ve mobil internet 
üzerinden ulaşmak Ramazan hafta son-
larında satışları yüksek seviyede tutmaya 
yardımcı olur. 





12

MALl&MOTTO / Haberler

Dünyanın lider kırtasiye markası Faber-Castell, 
günümüzün yaratıcılık ve eğlence odaklı ürünleri-
nin doğum yeri olan 250 yıllık şatosunun kapılarını, 
çocuklar için açıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında başlatılan “Faber-Castell Kazandırı-
yor” çekiliş kampanyası ile 3 şanslı aile, Faber-Castell Şatosu ve 
Nürnberg Yılbaşı Pazarı Gezisi’ni kapsayan bir tatil kazanma fırsatı 
yakalayacak. Alman bavyerasının incilerinden olan, yüzlerce yıldır 
varlığıyla tarihe tanıklık eden Faber-Castell şatosu, Nürnberg’in 
eşsiz ışıl ışıl Yılbaşı Pazarı ile birleştiğinde unutulmaz bir tatile dö-
nüşecek.

Masal gibi büyüleyici bu tatili kazanmak isteyen ailelerin, tüm kır-
tasiye satış noktalarında bulabilecekleri, “3 Aileye Tatil Bu Pakette” 
etiketine sahip, 12 renkli kuruboya, keçeli boya, pastel boya ve/
veya suluboya ürünlerinin ambalajları içerisindeki kodu, www.fa-
bercastellkazandiriyor.com adresine girmeleri yeterli olacak. Milli 
Piyango İdaresi’nin gerçekleştirdiği çekiliş sonunda talihlilerin be-
lirleneceği kampanyaya katılmak için son tarih 7 Ekim 2018!

Bu rengarenk ve masalsı tatili kazanmak isteyen minikler ve ebe-
veynler, detaylı bilgilere www.fabercastellkazandiriyor.com web 
sitesinden ulaşabilir.

ŞATONUN KAPILARI ÇOCUKLAR IÇIN AÇILIYOR!
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İnci Holding, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından açıklanan ‘İhracatta ilk 1000 
Firma Araştırması’ listesinde üç iştirakiyle 
yer almaya devam ediyor. İnci GS Yuasa, 
geçtiğimiz yıla göre 75 basamak birden 
yükselerek 253’üncü sıraya yükselmeyi 
başarırken, Maxion İnci genel sıralamada 
57’inci sırada yer aldı. İnci Holding işti-
raklerinden Maxion Jantaş ise %17 ba-
samak yükselerek 218’inci sıraya yerleşti.

Otomotiv yan sanayi başta olmak üze-
re dört farklı sektörde dokuz iştirakiy-
le çalışmalarını sürdüren İnci Holding, 
Maxion İnci Jant, İnci GS Yuasa, Maxion 
Jantaş şirketleriyle Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından açıklanan ‘İhracatta ilk 
1000 Firma Araştırması’ listesinde bu yıl 
da 3 iştirakiyle yer almayı başardı. Başa-
rılı bir büyüme ivmesi yakalayan holding 
şirketleri arasında Maxion İnci Jant, bu 
yıl sektörel sıralamada 13’üncü sırada 
yer alırken genel sıralamada 57’inci sı-
rada kendine yer buldu. İnci GS Yuasa, 
geçtiğimiz yıla göre 75 basamak birden 
yükselerek 253’üncü sıraya yerleşti ve 
sektörde 32’nci olmayı başardı. Maxion 
Jantaş ise %17 basamak yükselerek bu 
yılki listede 218’inci sırada yerini aldı.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşe Gök: “Türkiye’nin önemli sana-
yi kuruluşlarından olan kurumumuzun 
ekonomik ve sektörel açıdan ülkemizin 
önde gelen ‘İhracatta ilk 1000 Firma 
Araştırması’ gibi listelerde başarılı iş so-
nuçlarıyla üst sıralarda yer alması bizi 
gururlandırıyor. Bu sonuçları sahip ol-
duğumuz azmin ve kararlığın bir göster-
gesi olarak görüyoruz. Bu sonuçları elde 
etmek için 66 yıldır gerçekleştirdiğimiz 
başarılı çalışmalarımıza yenilerini ekle-
memiz gerektiğinin bilinciyle yolumuza 
devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyü-
menin devamlılığı için ön planda tuttu-
ğumuz verimlilik odaklı çalışmalarımızın 
ilerleyen dönemde bizi çok daha yukarı 
sıralara taşıyacağına eminiz. Nitelikli ve 
genç insan kaynağımız, Ar-Ge ve tek-
nolojik dönüşüm alanındaki gücümüz, 
yenilikçi yönetim anlayışımız sayesinde 
başarılarımızın artarak devam edeceğine 
inanıyorum. İnci Holding olarak her yıl 
ortalama %10’un üzerinde büyüme gös-
tererek, Türk ekonomisine değer katma-
ya devam ediyoruz” dedi.

INCI HOLDING IHRACATTA YÜKSELIYOR

Neşe Gök
İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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“En Yaratıcı Şef” ödülünün sahibi Hazer Amani, sokak kül-
türünün vazgeçilmeyen lezzetleriyle ilgili tüm deneyim-
lerini, 18 Temmuz tarihinde, Uluslararası Servis ve Lezzet 
Akademisi – USLA’da düzenlenecek “Hazer Amani ile Sokak 
Lezzetleri” workshop’unda paylaşacak.

Eğitimini birincilikle bitirip 2011 yılında “En Yaratıcı Şef” 
ödülünü alan yetenekli şef Hazer Amani, 18 Temmuz’da 
saat 19.00 – 23.00 arasında, USLA’da düzenlenecek “Hazer 
Amani ile Sokak Lezzetleri” workshop’unda; Kokoreç, Slop-
py Joe Burger, Taco ve İspanyolların imza tatlısı Churros’un 
yapımını anlatacak.

Hazer Amani, sertifikalı ve diplomalı eğitimler veren Ameri-
can Hospitality Academy International Hotel Management 
Schools’un (AHA-İHMS) İstanbul kampüsü olarak faaliyet 
gösteren USLA’nın eğitmen şef kadrosunda yer alıyor. Ge-
leceğin şef ve işletmeci adaylarının profesyonel mutfak ka-
riyerlerine tam donanımla hazırlanmalarına yardımcı olan 
USLA, “Hazer Amani ile Sokak Lezzetleri” workshop’u ile 
sokak lezzetleri ve yeni tatlar peşinde koşan yemek tutkun-
larını akademiye bekliyor.

HAZER AMANI ILE 
SOKAK LEZZETLERINI 
DENEYIMLEMEK ISTEYENLER 
USLA’DA BULUŞUYOR



17

 Haberler / MALl&MOTTO 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SMG REPORT NISAN ILANI.pdf   1   11/27/16   10:09 PM



18

MALl&MOTTO / Haberler

Alman otomobil üreticisi Porsche, kuruluşunun 
70’inci yıl dönümünü, İstinyePark La Petite Maison 
Restaurant’ta özel bir etkinlikle kutladı. Porsche 
Club, Castrol ve Pirelli’nin de desteğiyle düzen-
lenen davette Porsche sahipleri 70 yıllık Porsche 
tutkusunu paylaştı.

Otomotiv dünyasının efsane markası Porsche, 8 
Haziran 1948 tarihinde üretilen ilk Porsche 356 
“No.1” Roadster modeli ile doğdu ve bugün 
70’inci yaşını dünya genelinde gerçekleştirilen 
özel etkinlikler ile kutluyor. Porsche’nin Türkiye 
distribütörlüğünü üstlenen Doğuş Otomotiv’in ev 
sahipliğinde gerçekleşen, Porsche 70’inci yıl kutla-
masında farklı hikayeleri ve kilometre taşları ile 70 
yıla yayılan spor otomobiller, İstinyePark’ta sergi-
lendi ve aynı tutkuyu paylaşan Porsche sahipleri 
ile buluşuldu.

PORSCHE 70’INCI YAŞINI 
ISTINYEPARK’TA ÖZEL BIR 
DAVETLE KUTLADI

La Petite Maison Restaurant’ta efsanevi markanın dünden bugüne 
tarihinin gözler önüne serildiği, özel röportajların gerçekleştirildiği 
davette en çok ilgiyi, Porsche’nin kökeni olan ilk ve en son modelle-
rinin bir arada sergilenmesi, 70 yıla sığdırılan gelişim çekti.

Porsche’nin kurucusu Ferry Porsche’nin, “Başta, çevreme baktım fa-
kat hayal ettiğim otomobili bulamadım bu yüzden, hayalimdeki oto-
mobili kendim yapmaya karar verdim” sözleriyle başlayan köklü yol-
culuğa ilk çıkan modeli 356 “No.1” Roadster ve peşinden yola çıkan 
912, 911 T, 928, 944, 930, 964, 993, 996, 997, 991 modellerinin yer 
aldığı 24 Porsche modelinin sergilendiği etkinlikte, katılımcılar gün 
boyu canlı müzik eşliğinde Porsche tutkusu ile dolu bir gün geçirdi.

Selim Eskinazi
Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü
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1 milyar dolara yakın yatırım ma-
liyetiyle Avrupa ve Türkiye’nin en 
büyük karma projesi ‘KUMSmall 
Factory’nin lansmanı, 28 Hazi-
ran’da Kayseri’de gerçekleşti.

İş dünyası, protokol ve basının yoğun ka-
tılımıyla gerçekleşen lansmanda ‘KUMSmall 
Factory’ projesinde gelinen son durum hak-
kında yatırımcılar ve yönetim firması GLA 
Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danış-
manlık A.Ş., proje detaylarını paylaştı ve dev 
proje yerinde incelendi.

Kayseri ve çevresinde yaşayan 15 milyon 

DEV PROJE GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

kişinin yaşamlarına yepyeni bir soluk ge-
tirecek olan Avrupa ve Türkiye’nin en 
büyük karma projesi KUMSmall Factory, 
Kayseri’de açılacak. İçerisinde alışveriş ve 
iş merkezi, otel ile eğlence merkezi gibi 
birçok seçenek bulunacak. 

ANADOLU’NUN KALBİNDE AVRUPA-
NIN EN BÜYÜĞÜ 

Zengin marka karmasıyla dünyanın ünlü 
yerli ve yabancı markalarını bir araya ge-
tirecek olan KUMSmall Factory, 1 milyon 
500 bin metrekareye yakın açık, 900 bin 
metrekare kapalı alana kurulan 180 bin 
metrekare kiralanabilir alanında 400 adet 

mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet 
verecek.

KARMA PROJE

‘Türkiye'de alışverişin merkezi’ olma sloga-
nıyla yola çıkan ve GLA Gayrimenkul Yöne-
tim Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. Firması 
tarafından yönetilecek KUMSmall Factory,  
mobilya dekorasyon ve klasik AVM kon-
septini birleştiren ilk karma proje olacak ve 
rakipleri içerisinde mobilyadan dekorasyo-
na, modadan yeme-içmeye, spordan eğlen-
ceye kadar en fazla ürün seçeceğine sahip 
ilk karma proje olarak sıra dışı bir alışveriş 
deneyimi sunacak.
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EKSİKSİZ BİR YAŞAM ALANI 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada KUMSmall 
Factory’nin yüzlerce ulusal ve uluslararası 
alternatif markayı çatısı altında toplayarak, 
konforu ve alışveriş keyfini tasarım özellik-
leriyle bütünleştiren ticari bir alandan ziya-
de ziyaretçilerinin sosyal, kültürel ve eğlen-
ce adresi olan bir yaşam alanı olarak dizayn 
edileceği belirtildi.

CAZİBE MERKEZİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; 
ülke geneline katkı sağlayacak bir alışveriş 
merkezi hayaliyle yola çıkıldığı belirtilen 
açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Nevşe-
hir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat, Sivas, 
Kahramanmaraş, Malatya, Adana gibi ille-
re hizmet vererek  Türkiye’nin ilk bölgesel 
AVM’si olarak hizmet verecek. Bölgedeki 
illere bağlantıyı sağlayan çevre yolu üzerin-
de yer alan KUMSmall Factory, 9 kilometre 
mesafede yer aldığı şehir merkezi ile toplu 
ulaşımı için yeni tesis edilen tramvay hat-
tı ve içinden raylı sistem geçen ilk alışve-
riş merkezi olacak. KUMSmall Factory, hızlı 
tren istasyonu ve yeni şehirlerarası otobüs 
terminali ise hemen yanı başında yer alı-
yor. Yani ulaşılması imkansız bir büyüklükte 
olan ama ulaşımı kolay olan bir proje ha-
yata geçirilecek. KUMSmall Factory, 8 bin 
500 çalışanı ve 60 bin günlük frekansı, yeni 
hizmete giren Şehir Hastanesi’ne yürüme 
mesafesinde, 10 bin öğrencisi bulunan Nuh 
Naci Yazgan Üniversitesi’ne ise sadece 1,5 
km mesafede yer alıyor. Türkiye’nin en göz-
de turizm merkezlerinden Erciyes Kayak 
Merkezi ve Kapadokya her yıl milyonlarca 
yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 

Bu ziyaretlere ulaşım imkânı sağlayan, en 
yoğun havaalanlarından Kayseri Havaalanı 
KUMSmall Factory’a çok yakın ve uluslara-
rası bölge havaalanı olarak hizmet veriyor. 
Yerli-yabancı turistler ile bölge nüfusunu 
katlayan gurbetçi ziyaretçilerimiz de alış-
veriş merkezimizin potansiyel müşterileri 
olacaktır.”

365 GÜN FUAR ALANI

İnşaat ve finansmanı TOKİ tarafından sana-
yiye destek kapsamında yaptırılan KUMS-
mall Factory, aynı zamanda mobilya ve de-
korasyon konsepti ile yurt içi ve yurt dışına 
toptan satış hedefi ile yılın 365 günü fuar 
alanı olarak hizmet verecek.

GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Da-
nışmanlık A.Ş. tarafından dev projenin açılış 
tarihinin 1 Nisan 2019 olacağı bildirildi.



22

MALl&MOTTO / Haberler

Dünyaca ünlü spor performans markası 
PUMA, geçtiğimiz yıla damgasını vuran ‘Fo-
rever Faster’ manifestosu çerçevesinde aç-
tığı konsept mağazalarına bir yenisini daha 
ekledi. PUMA, Akasya AVM’de açtığı yeni 
konsept mağazasıyla 100 m² alan üzerinde 
hizmet vermeye başladı.

Global spor markası PUMA, ‘Forever Faster’ 
konseptli yeni mağazasını İstinyePark ve 
Emaar Square Mall’un ardından 100 m² alan 
üzerinde Akasya AVM’de açtı. Türkiye gene-
linde 10 mağazaya sahip olan PUMA, 2020 
yılı sonuna kadar 10 mağaza daha açmayı 
hedefliyor.

Akasya AVM’nin en üst katında yer alan yeni 
mağazada kadın ve erkek performans, ka-
dın ve erkek sportstyle, motorsport ve kids 
ürünleri yer alıyor.

PUMA’NIN ‘FOREVER FASTER’ KONSEPTLI YENI MAĞAZASI AKASYA AVM’DE AÇILDI



www.nts-avm.com
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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 
Ocak-Mart 2018 dönemi büyüme rakamlarına iliş-
kin açıklamalarda bulundu.

Kaan açıklamasında şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisi, 2017 yılı 
geneline yayılan güçlü büyüme performansını, 2018 yılına da taşı-
mayı başarmıştır. Yılın ilk çeyreğinde %7,4 oranında büyüyen Tür-
kiye ekonomisi, böylece OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada yer alır-
ken, G20 ülkeleri arasında ise %7,7 oranında büyüyen Hindistan’dan 
sonra 2’inci sırada yer almıştır. ABD’nin %2,8, Avro Bölgesi’nin %2,5, 
Almanya’nın %2,3, Endonezya’nın %5,1 ve Çin’in %6,8 büyüdüğü bu 
dönemde; Türkiye ekonomisinin göstermiş olduğunu bu gelişme 
takdire şayandır.

Büyümenin kompozisyonuna baktığımızda, iç talebin ekonominin 
lokomotifi olma niteliğini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Önceki yılın 
aynı dönemine göre %11,0 oranında gelişim kaydeden hanehalkı tü-
ketimi, büyümeye en büyük katkıyı veren değişken olmuştur. Bunun-

la birlikte bu dönemde, yatırım tarafından da güçlü sinyaller gelmeye 
devam etmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %9,7 oranında artış 
kaydeden toplam yatırımlar, reel sektörün Türkiye ekonomisine duy-
duğu güvenin sürdüğüne işaret etmesi bakımından çok önemlidir.

Ayrıca yalnızca %12,3 oranında artış kaydeden inşaat yatırımları de-
ğil, aynı zamanda %7,0 gibi güçlü bir oranda genişleyen makine ve 
teçhizat yatırımları da ekonomide çarkların dönmeye devam ettiğini 
göstermiştir.

İhracat performansımızda gözlenen rekor artışlara rağmen, ithalatı-
mızın ihracatımızdan daha hızlı bir şekilde artış kaydetmesi, net dış 
talebe olumsuz yansımıştır. Böylece bu dönemde, mal ve hizmet ih-
racatında gözlenen 0,5 puanlık artışa karşın ithalatın 15,6 puan art-
ması, büyümeyi negatif etkileyen faktörlerin başında yer almıştır. Bu 
bağlamda, ihracatçımızı teşvik edecek ve yüksek oranlı aramalı itha-
latımızı daha makul düzeylere çekecek olan politikalara hız verilmesi 
gerektiğini yineliyoruz.

%7,4 gibi güçlü büyüme oranları, Türkiye ekonomisi için kalıcı bir 
seviye olmalıdır. Son yıllarda kendisine yöneltilen her türlü tehdit 
ve saldırıya karşın ekonomimizin göstermiş olduğu bu performans, 
daha üst büyüme oranları için birer umut kaynağı olmaktadır. 24 Ha-
ziran Seçimleri sonrasında siyasi belirsizliğin ortadan kalkacak olma-
sı, yeni ekonomi yönetimince atılacak adımlar ve yapılacak reformlar 
neticesinde, 2018 yılı için OVP’de hedeflenen %5,5’lik büyüme hede-
fini aşacağımıza inanıyoruz.”

GENEL BAŞKAN KAAN: “TÜRKIYE 
EKONOMISI BIR KEZ DAHA TAKDIRE 
ŞAYAN BIR GELIŞME GÖSTERDI”

Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı
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Yürürlüğe giren 29934 numaralı AVM Plaka Tanıma Sistemleri 
(PTS) yönetmeliği kapsamında MOBESE A.Ş. ile iş birliği yapan 
tesis yönetim şirketi ATALIAN, ülke çapında birçok alışveriş 
merkezine kurulum gerçekleştirdi. Otopark giriş ve çıkışlarına 
kurulan kamera sistemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mer-
kezi yazılımı ile entegre çalışarak olası güvenlik zafiyetlerinin 
önüne geçiyor.

Son yıllarda hızla gelişen ve sosyal hayatımızda büyük bir yer 
tutan alışveriş merkezlerine, geçtiğimiz yıllarda şüpheli ve ça-
lıntı araçlar rahatlıkla girerek güvenlik açığı oluşturabiliyordu. 
Türkiye’de entegre tesis yönetimi sektöründe hızla büyüyen ve 
alışveriş merkezlerine güvenlik, hijyen ve yönetim gibi hizmet-
ler sunan ATALIAN, yürürlüğe giren Plaka Tanıma Sistemleri 
yönetmeliği kapsamında otoparklara MOBESE A.Ş. ile işbirliği 
yaparak kameralar kurdu. 

Suçlular otoparklarda saklanamayacak

Plaka Tanıma Sistemi; kamera içinde bulunan bütünleşik dona-
nım, yazılım ve plaka tanıma, Emniyet Genel Müdürlüğü merke-
zi yazılımından oluşuyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarla araç 
plaka, marka, model, renk eşleştirme bilgileri kayıt ya da kontrol 
edilerek anlık olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine aktarı-
lıyor. Kameralardan alınan araç görüntülerinde plaka bölgesi 
ayrıştırılıyor, plaka üzerinde bulunan karakterler çeşitli görüntü 
işleme (OCR) yöntemleriyle okunuyor. Sistem IP veya analog 

kameralarla ve farklı çözünürlüklerde çalışabiliyor. Burada işle-
nen bilgilerle rapor ya da alarm üretilmesi sağlanıyor.

AVM otoparklarına üst düzey koruma

Plaka tanıma uygulaması ile AVM’lerin otopark giriş çıkışların-
dan geçen tüm araçlar tespit edilerek, şüpheli araç takibi yapı-
lıyor ve merkeze anlık uyarılar iletiliyor. Böylece Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile uyum sağlanıyor. Sistem sayesinde çalıntı ve 
şüpheli araçlar tespit edilerek, geçtiğimiz yıl Bayrampaşa’da bir 
alışveriş merkezinde bulunan bombalı araç gibi terör olaylarının 
da önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

Fransa merkezli ATALIAN’ın yürürlüğe giren yönetmelik kapsa-
mında Plaka Tanıma Sistemi kurduğu alışveriş merkezleri ara-
sında Akasya Acıbadem, Carousel, Cevahir, Akbatı ve Historia 
gibi önemli alışveriş merkezleri yer alıyor. 

Hızlı ve sorunsuz sistemler kuruyor

ATALIAN, 20 yıllık deneyimi, uzman kadrosu ve finansal gücüy-
le projelendirme ve devreye alma aşamalarını gerçekleştiriyor. 
Ayrıca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün hizmetlerini geliş-
tirme ve destekleme amacıyla kurulan MOBESE A.Ş. ile kendi 
konusundaki yetkinliklerini birleştirerek müşterilerine hızlı ve 
sorunsuz sistemler kuruyor. Plaka Tanıma Sistemlerine büyük 
önem veren kuruluş, tüm süreçlere hakim olmasının yanı sıra 
emniyet kabulü tarafında ise sektörün en sorunsuz hareket 
eden firması olarak biliniyor. 

ŞÜPHELI ARAÇLAR ALIŞVERIŞ MERKEZLERINDE TAKIBE ALINACAK
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Dijitalleşme, sosyal medya ve marka çalış-
malarıyla birçok ödüle layık görülen Koç-
taş’a bir ödülde binlerce kreatif fikrin yarış-
tığı Cannes Lions’dan geldi. 

Koçtaş, “Fiyat Çizen Ürünler” adlı çalışmasıyla, pazarlama 
iletişimi alanında dünyanın en büyük zirvesi olan Ulusla-
rarası Yaratıcılık Festivali Cannes Lions 2018’de açık hava 
kategorisinde “Bronz Aslan” ödülüne layık görüldü.

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, dijitalleşme, 
sosyal medya ve marka çalışmalarıyla dikkatleri üzerine 
çekiyor. Bu alanlardaki kampanya ve çalışmalarını ödül-
lerle taçlandırmaya devam eden Koçtaş, 1954 yılından bu 
yana düzenlenen ve her yıl dünya çapında birçok yaratıcı 
projeyi bir araya getiren Uluslararası Yaratıcılık Festivali 
Cannes Lions 2018’de, “Fiyat Çizen Ürünler” çalışmasıy-
la açık hava kategorisinde “Bronz Aslan” ödülünün sahibi 
oldu.

İletişim ve yaratıcılığın uluslararası en büyük zirvesi olan 
Cannes Lions 2018’de Koçtaş’ın aldığı ödülle ilgili konu-
şan Koçtaş Pazarlama Direktörü Ebru Darip, başarılarının 
sektörün öncü kuruluşları tarafından birbirinden değerli 

KOÇTAŞ’A CANNES LIONS’TAN ÖDÜL

ödüllere layık görülmesinden büyük mutluluk duydukla-
rını ifade ederek: “Koçtaş olarak; ev geliştirme sektörün-
de çözüm odaklı güzel fikirler ile müşterilerimizin hızlı ve 
kolay alışveriş yapmasına imkan tanıyan, aynı zamanda 
bu süreci keyfe dönüştüren bir marka olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. Müşterilerimizin her kanaldan ben-
zersiz alışveriş deneyimi yaşaması için her zaman yeni-
likçi yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu yaklaşımımızı yansıtan 
yaratıcı reklam kampanyalarımızın ve markamızın birçok 
değerli ödülle taçlandırılması oldukça gurur verici. Yara-
tıcı çalışmalarıyla bu ödülü almamızda çok büyük emeği 
olan, geçtiğimiz yıllarda birlikte çalışma fırsatı bulduğu-
muz ajansımız Medina Turgul DDB’ye ayrıca teşekkür edi-
yorum” dedi.

Medina Turgul DDB’nin 2017 yılında Koçtaş için hazır-
ladığı, masif raf/şerit, metre/krom askılık reklam çalış-
masında, promosyon döneminde indirime giren Koçtaş 
ürünlerinin açık havada tanıtımı için sıra dışı bir uygula-
ma yapıldı. Çalışma kapsamında; billboard, raket ve pano 
gibi mecralarda fiyatların üstü kitap rafı, şerit metre, havlu 
askısı gibi ürünlerle çizildi. Ürünün ve fiyatın öne çıktığı 
bu yaratıcı uygulama daha önce de Kristal Elma Festivali 
2017’den 2 Kristal Elma ve 12. Felis Ödülleri’nde 3 Felis ile 
ödüllendirildi.
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Türk halkının bu Ramazan Bayramı alışve-
rişi için de adresi Boyner mağazaları oldu. 
7’den 70’e herkes için zengin ürün çeşitle-
ri ve avantajlı kampanyalar sunan Boyner’i 
bayram döneminde yaklaşık 2 milyon kişi 
ziyaret etti. 14 Haziran arife gününün sa-
tışları, şu ana kadar en yüksek satışa imza 
atılan 2017 yeni yıl dönemine oranla %15 
artış gösterdi. Bayram alışverişi boyunca 
Boyner mağazalarında 1 milyon 650 binden 
fazla ürün satılırken, en çok ilgi gören ürün 
tişört oldu.

Türkiye’de zengin ürün seçeneği ile akla ge-
len ilk alışveriş rotası olan Boyner, Ramazan 
Bayramı alışverişinde de müşterilerinden 
yoğun ilgi gördü. Boyner'in bayrama özel 
yaptığı kampanyalardan çok sayıda kişi ya-
rarlanırken, özellikle 14 Haziran arife günü 
müşteri sayısı ve ciro anlamında tarihi re-
korlara imza atıldı. 

Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar-
da %45 büyüme

Bayram alışverişi kapsamında yaklaşık 2 
milyon ziyaretçi ağırlayan Boyner’de, bu 
dönemde toplam 1 milyon 650 binden faz-
la ürün satılırken, bu ürünlerin yaklaşık 337 

bini arife günü müşterilerle buluştu. 14 Ha-
ziran arife günü aynı zamanda Boyner’in 
tek günde yakaladığı tarihi satış rakamı 
sıçramasına da sahne oldu. Bundan önceki 
en yüksek cironun kaydedildiği 30 Aralık 
2017 gününe oranla satışlarda %15 büyü-
me yaşandı. 2017 yılının Ramazan Bayramı 
arife gününe göre ise satışlarda %45 artış 
ile daha çarpıcı bir sonuca ulaşıldı.

En popüler ürün “tişört” oldu

Bu sene Ramazan Bayramı’nın Babalar 
Günü ile bir araya gelmesinin de etkisiyle 
Boyner'de Ramazan Bayramı alışverişinin 
en popüler ürünü tişört oldu. Müşteriler 
ünlü markaların çok sayıda tişört seçene-
ğini uygun fiyatlarla alma fırsatı buldular. 
Boyner'de bayram için 550 binden fazla ti-
şört satılırken, 167 bini aşkın pantolon, 130 
bine yakın gömlek müşterilerle buluştu. 

En çok tercih edilen markalar

En çok satılan ürünlerde kadınların ve er-
keklerin tercihlerinde büyük değişimlerin 
olmaması dikkat çekti. Boyner müşterileri-
nin en çok tercih ettiği ilk beş marka ise 
Limon Company, U.S. Polo Assn., Mavi, Al-

tınyıldız Classics ve Nike oldu.

İstanbul alışveriş ve ciro lideri oldu

Türkiye'nin dört bir yanındaki Boyner ma-
ğazalarında bayram alışverişi keyfi yaşanır-
ken en çok alışveriş yapılan şehir İstanbul 
oldu. İstanbul’da bayram alışverişi kam-
panyası kapsamında 515 binden fazla ürün 
satıldı. Forum Marmara AVM’de yer alan 
Boyner mağazası bayramda ciro şampiyonu 
oldu. Mall of İstanbul AVM’deki Boyner ciro 
yarışında ikinci, Adana YKM üçüncü, Forum 
İstanbul AVM’deki Boyner dördüncü, Fo-
rum Trabzon AVM'deki Boyner mağazası 
ise beşinci sırada yer aldı. 

1 milyondan fazla kullanıcı Boyner.com.
tr'yi ziyaret etti

Boyner.com.tr'den online alışverişi tercih 
edenler ise bayram alışverişi coşkusunu bir 
hafta önce yaşadılar. 4-11 Haziran tarihleri 
arasında 1 milyondan fazla kullanıcı boyner.
com.tr'yi ziyaret ederek bayram alışverişi 
yaptı. Online alışverişte en çok tişört, ayak-
kabı ve sandalet satıldı. En çok satılan mar-
kalar Limon Company, Nike, U.S. Polo Assn., 
Adidas ve Skechers oldu.

BOYNER’DEN RAMAZAN BAYRAMI ALIŞVERIŞINDE 
TARIHI MÜŞTERI SAYISI VE CIRO REKORU
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib 
Avdagiç, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci 
çeyreğinde %7.4 büyümesini değerlendirdi.

Avdagiç, “Türkiye peş peşe altı çeyrektir büyümesini sana-
yide üretim artışına dayalı şekilde gerçekleştirmeyi başar-
dı. Çoğu sanayi kolunda kapasite kullanımı tepe seviyeye 
yaklaştı. Yeni kapasite yatırımı ihtiyacı, yılın ikinci yarısında 
yatırımlara dayalı büyümenin sinyalini veriyor. Bunun için 
faiz, enflasyon ve döviz kurundaki artışların makul seviye-
lere çekilebileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

TÜRKIYE EKONOMISI ILK 3 AYDA %7.4 BÜYÜDÜ

Sanayide büyük ölçüde ihracata dayalı bir artış gerçekleşti-
rildiğine dikkat çeken Şekib Avdagiç, şunları söyledi: 

“2017'de G20'nin en hızlı büyüyen ekonomisi olan Türkiye, 
bu rekor temposunu sürdürüyor. 2018’in Ocak-Mart döne-
minde özel sektörün yatırım ve üretim kararlılığını görmek 
memnuniyet verici. Bilhassa sanayideki %8.8’lik büyüme 
anlamlı. Güçlü yönetim sistemine geçişle birlikte, yatırımlar 
için yeni bir yol haritası çizileceğine inanıyoruz. Seçimler-
den sonra yılın ikinci yarısında yapısal reform ve yeni siste-
min idari yapısı, makro ekonomik verileri daha öngörülebi-
lir hale getirecek."

İTO Başkanı Avdagiç:

- “Büyümede rekor tempo 
sürüyor. Türkiye peş peşe altı 
çeyrektir büyümesini sanayide 
üretim artışına dayalı şekilde 
gerçekleştirmeyi başardı.”
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14 - 16 ŞUBAT 2019

Destekçilerimiz
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Levent’te iş dünyasının kalbinde 
yer alan MetroCity AVM, büyük 
metrekareli mağazalarıyla ziya-
retçilerin ilgisini çekiyor. 

ECE Türkiye’nin yönettiği MetroCity AVM’de 
e-bebek, Boyner, Migros, Teknosa, Decath-
lon ve LC Waikiki gibi önde gelen perakende 
markaların, büyük ’anchor’ mağazaları yer 
alıyor.

İş dünyasının yanı sıra ailelerin de uğrak yeri 
olan MetroCity AVM, merkezi lokasyonu ve 
metro ulaşımı ile markaların büyük mağaza-
cılık için tercih ettiği alışveriş merkezlerinden 
biri.

MetroCity AVM’de 4000 metrekareye varan 
büyüklükteki anchor mağazalar, ürün çeşit-
liliği, beden alternatifleri, özel koleksiyonlar 
ve rahat alışveriş imkanı sunuyor. Her yaşa 
ve gelir grubuna hitap eden markaları bir 
arada sunduklarını belirten MetroCity AVM 
Müdürü Enver Şavkay: “Büyük metrekare-
li mağazalar için MetroCity’i tercih eden 
önemli bir ziyaretçi kitlemiz var. Özellikle ço-
cuklu aileler, sporseverler ve beyaz yakalılar 
olmak üzere, tüm tüketici gruplarının aradık-
larını hızlı bir şekilde bulup, rahat alışveriş 
yapabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Yeni 
markalarla da görüşmelerimiz devam ediyor. 
Çok yakında DeFacto’yu da MetroCity ziya-
retçileriyle buluşturacağız” dedi.

 

BÜYÜK METREKARELI MAĞAZALAR IÇIN METROCITY TERCIH EDILIYOR
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Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından or-
ganize edilen 7. Uluslararası Eğlence - Et-
kinlik, Park – Rekreasyon Fuarı ATRAX, 14 
– 16 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Tureks Uluslararası Fuarcılık’ın organize ettiği Eğlence- 
Etkinlik, Park – Rekreasyon Fuarı ATRAX’19 tarihi 14 – 16 
Şubat 2019 olarak açıklandı. Her yıl sektöre yön veren 
isimleri bir araya getirirken, eğlence ve etkinlik sektö-
ründe yeni iş birliklerinin oluşmasına da ev sahipliği ya-
pan ATRAX’19 hazırlıkları ise hızlı başladı.

EĞLENCE SEKTÖRÜ ATRAX’A HAZIRLANIYOR

Sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını bir araya ge-
tiren ATRAX, fuar tarihinin açıklanması ile birlikte sektör 
firmaları fuarda yerini almak için hazırlıklara başladı. Her 
yıl uluslararası katılım ile gerçekleşen fuara bu yıl da Tür-
kiye başta olmak üzere Ortadoğu, Balkan, Kafkas, Afrika, 
Rusya, Türki Cumhuriyetleri’nden eğlence sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar fuara yoğun ilgi gösteriyor.

SHINING STAR AWARDS ÖDÜLLERİ SAHİP-
LERİNİ BULACAK

ATRAX Fuarı kapsamında gerçekleşen ve Eğ-
lence - Etkinlik sektörünün enlerinin ödüllendi-
rildiği Shining Star Awards Eğlence, Etkinlik ve 
Rekreasyon Ödülleri bu yıl 6. kez düzenleniyor. 
Sektörün gelişmesinde önemli bir rolü olan ya-
rışma aynı zamanda eğlence etkinlik sektöründe 
yer alan proje ve çalışmaların bilinirlik kazanma-
sına da destek olmaya devam ediyor. Eğlencenin 
Yıldızları ve Etkinliğin Yıldızları olarak 2 temel ka-
tegori kapsamında gerçekleşen başvurular sek-
törün uzman kişilerinden oluşan jüri tarafından 
değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

SEKTÖRE İLHAM VERENLER ATRAX KONFE-
RANSI’NDA BİR ARAYA GELİYOR

Her yıl ATRAX Fuarı kapsamında gerçekleştirilen 
“Eğlenceli İşler Konuşuyoruz” temalı konferans 
bu yıl da sektör dinamiklerini ve gelişmeleri ele 
alıyor. Konferans sektör liderlerini, akademis-
yenleri, dernek başkanlarını, başarılı isimleri ve 
kurum-kuruluş yöneticilerini bir araya getirerek 
dünya ve Türkiye’de sektörü değerlendirirken 
“İlham veren fikirler” sunuyor.

EĞLENCE – ETKINLIK, PARK – 
REKREASYON ENDÜSTRI FUARI 
ATRAX’19 TARIHI BELLI OLDU!
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Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 10. Yıla özel düzenlediği çekiliş 
kampanyasında ziyaretçilerini muhteşem Mini Cooper’ların yanı sıra 
ünlü isimlerle bir araya getirerek büyük bir şölene ev sahipliği yaptı. 

Kampanya çekilişleri 10 Şubat, 14 Nisan ve 9 Haziran 2018 tarihle-
rinde üç etapta gerçekleşti. Çekilişler, ünlü Radyo Programcısı Ya-
semin Şefik’in Best FM’den canlı yayın sunumu ve ünlü konukların 
katılımı ile heyecan dolu yaşandı.

10. Yıla Özel 
10 Mini Cooper 
Kampanyasında 
Muhteşem Final
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Merve Özbey, Simge Sağın ve İlyas Yalçıntaş ‘ın gerçekleştirdikleri muhteşem 
performanslar ile ziyaretçiler doyasıya eğlendi. Üç çekiliş etabından oluşan 
kampanyada Mini Cooper kazanan talihliler; Meral Daloğlu, Zafer Haşim Çakır, 
Sibel Kaya, Aydoğan Parlakkılıç, Nihal Aytar, Neşe Akgün, Yeşim Işık Günel, 
Ömer Yılmaz, Ali Madadi ve Orhan Temel oldu.  

Konser ve söyleşiler ile keyifli anların yaşandığı çekilişte Mini Cooper kazanan 
10 şanslı talihli araçlarını teslim alırken Capacity AVM, ziyaretçilerine muhte-
şem fırsatlar ve hediyeler sunmaya devam edecek!
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Türkiye’nin öncü teknoloji perakende şirketi Teknosa, Kay-
seri Park AVM’ye yeni bir mağaza açarak Kayseri’deki mağa-
za sayısını 3’e çıkardı. Teknosa, yeni mağazasında telekom-
dan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara 
kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlar ve geniş hizmet kap-
samıyla tüketicileri ile buluşturuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Orta Anadolu’nun 
en gözde alışveriş ve yaşam merkezlerinden Kayseri Park 
içindeki yeni mağazasında, teknoloji severler ile buluşuyor. 
Teknosa’nın toplam 812 metrekarelik alana sahip Kayse-
ri’deki 3’üncü mağazası, telekomdan küçük ev aletlerine 
TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce marka-
nın binlerce çeşit ürünü ile hizmet verecek.

Açılışa özel seçili ürünlerde %50’ye varan indirim fırsatı 

Açılışa özel olarak, 21-24 Haziran tarihleri arasında Kayseri 
Park AVM Teknosa mağazasında geçerli kampanya kapsa-
mında, seçili elektrikli süpürge, blender seti, çay makinesi 
gibi küçük ev aletlerinde %50’ye varan indirimler uygula-
nırken, kişisel bakım ürünleri, akıllı telefon ve TV’lerde de 
avantajlı fiyatlar sunuldu. Ayrıca kampanya dahilinde, stok-

TEKNOSA’DAN KAYSERI’YE YENI MAĞAZA

larla sınırlı Brita Elemaris Cool Su Arıtmalı Beyaz Sürahi’ye 
59 TL yerine 9 TL’ye, Inca IWM-121RM Buz Mavisi Mouse’a 
da sadece 1 TL’ye sahip olma fırsatı sağlandı.

Türkiye’nin açık ara en yaygın mağaza ağına sahip olan 
teknoloji perakende şirketi Teknosa, teknosa.com ve mobil 
platformlarıyla da her yerde her an müşterilerini kesintisiz 
hizmetle buluşturmaya devam edecek.
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Lovelet, mis kokularıyla rengâ-
renk çiçeklerin ve yemyeşil bir 
doğanın büyüsü içerisinde muh-
teşem bir etkinlik sunuyor.
      
Lovelet AVM, çocuklar için özel olarak ha-
zırladığı etkinliğinde doğayı, çiçeği, toprağı 
seven bütün çocukları “Mini Bahçem” etkin-
liğinde buluşturmaya devam ediyor.
   
Mini Bahçem’de çocuklar doğanın eşsiz se-
rüvenine eşlik ediyor. Her gün ücretsiz ola-
rak 15.00 ile 17.00 seanslarıyla gerçekleşen 

LOVELET AVM’DE MINI BAHÇEM

etkinliğe çocuklar çiçekli önlük kostümleri-
ni giyerek başlıyorlar. Her gün çiçek ekme-
yi ve çiçek yetiştirmeyi uygulamalı olarak 
öğrenen çocuklar, bir yandan da her gün 
farklı faaliyetlerle taç yapımı, ayraç yapımı, 
keçeden çiçek yapımı, başlık yapımı gibi el 
becerilerini geliştirecek birçok etkinliğin 
içinde yer alıyorlar. Keyifli zaman geçiren 
çocuklar etkinlik sonunda bir dilek tutup 
dilek ağacına bağlayarak diktikleri çiçekleri 
ve başarı sertifikalarını alarak gülen yüzler-
le alandan ayrılıyorlar. 

Karadeniz’in en büyük outlet merkezi olan 
Lovelet Alışveriş Merkezi, özgün konsepti, 
mimarisi ve nefes aldıran açık alanlarıyla 
ziyaretçilerine eğlencenin yanında farklı bir 
alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. 
Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi 4 mevsim 
outlet olma özelliğiyle giyimden ayakka-
bıya, ev tekstilinden, mobilyaya kadar her 
ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yaşam 
merkezi olarak sizi keyifli alışverişe davet 
ediyor.
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sek-
reterliği görevine Doç. Dr. Nihat Ala-
yoğlu atandı.

Doç. Dr. Alayoğlu, 1964’te Sakarya’da doğdu. Hacet-
tepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 1990’da mezun 
olan Doç. Dr. Alayoğlu, 1994’te University of Glamor-
gan (İngiltere) Business School’da İşletme Yüksek Li-
sans (MBA) programını tamamladı.

Alayoğlu, 2005’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Bi-
lim Dalı’ndan doktora derecesini aldı.

2000-2009 arasında sırasıyla Uluslararası Teknolo-
jik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Müdürü 
(UTESAV), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Genel Sekreter Yardımcısı, Kalite Yönetim 
Müdürü ve Genel Sekreter olarak görev yaptı.

2009’da İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu’nda Öğretim Görevlisi olarak akademik hayata 
atılan Nihat Alayoğlu, 2011’de Yardımcı Doçent oldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü’nde ders veren Doç. Dr. Alayoğlu, 
2012-2014 arasında ise üniversitenin Genel Sekre-
terliğini üstlendi. 2015’ten itibaren akademik hayatını 
İstanbul Medipol Üniversitesi’nde sürdüren Alayoğlu, 
2015’te Doçent unvanını aldı.

İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu’nun, “Aile Şirket-
lerinde Yönetim ve Kurumsallaşma” isimli bir kitabı, 
çalışma alanları ile ilgili konularda yayınlanmış kitap 
bölümleriyle ulusal-uluslararası bilimsel bildiri ve ma-
kaleleri bulunuyor.

ITO’NUN YENI GENEL SEKRETERI DOÇ. DR. NIHAT ALAYOĞLU
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Bu sene 51’incisi düzenlenen 
Midem, Fransa’nın Cannes şeh-
rinde ünlü Palais de Festival’de 
yapıldı. 80 ülkeden 4.400 tem-
silcinin ve 1904 firmanın katıl-
dığı, dünyanın her ülkesinden 
prodüktörlerin, müzisyenlerin ve 
sanatçıların aynı zamanda mü-
ziği teknolojiyle birleştiren firma-
ların da yer aldığı fuar, bu yılda 
da oldukça kalabalıktı. SMG ve 
Snapmuse Kurucu Ortağı Moris 
Alhale, Snapmuse Kurucu Orta-
ğı Metin Levi ve Müzik Yapımcısı 
Yiğit Atilla Midem Fuarı’nı ziyaret 
ettiler.

SMG olarak, müzik alanındaki önemli ye-
niliğimiz; kendi şarkılarımızı üretmemiz. Bu 
alanda faaliyet gösteren yeni müzik yapım 
firmamız Snapmuse olarak biz de kendi 
yaptığımız müzikleri dünya pazarına aç-
mak, yurt dışında şarkılarımızı lisanslamak 
ve dünyada müzikteki son gelişmeleri öğ-
renmek ve takip etmek için oradaydık ve 
birkaç toplantı gerçekleştirdik. Yaptığımız 
önemli toplantılardan biri; Asya pazarına 
açılarak şarkılarımızı dünyanın diğer bir 
ucunda çalınmasını sağlamak içindi. Bir di-
ğer önemli toplantımız da Belçikalı bir plak 
şirketinin sanatçılarının şarkılarına yeni 
aranjmanların tarafımızca yapılmasıyla ilgi-
liydi. Yeni bağlantılar sağlamak, sanatçılar, 
firmalar tanımak ve müzik dünyasındaki 
gelişmeleri takip etmek için müzik dünyası-
nın nabzını tutan bu fuarda olmak oldukça 
verimliydi.

Sekiz yıldır bu sektörde hizmet veren bir 
şirket olarak, hangi sektörlerde hangi mü-
ziklere ihtiyaç duyulduğunu, stok müzikler-
de ne gibi eksiklikler ve sıkıntılar olduğunu 
çok iyi biliyorduk. Bu nedenle kendi mü-
ziklerimizi üretmeye karar verdik. Stüdyo-
muzda, dünya standartlarında müzik ekip-
manları kullanılıyor. Şarkı sözleri yazılıyor, 
müzikler besteleniyor, tüm enstrümanlar 
canlı olarak çalınıyor ve kadın - erkek vo-
kaller tarafından şarkılar seslendiriliyor. 
Ağırlıklı olarak pop, lounge, jazz, easy lis-
tening, deep house, house ve enstrüman-
tal türde müzikler üretiyoruz, isteğe göre 
marka özelinde çalışmalar da gerçekleşti-
riyoruz. Bugün geldiğimiz noktada dünya 
standartlarında müzik yapıyoruz. Ürettiği-
miz müzik türlerinde en iyisini yapmak için 
çok farklı tarzlarda müzisyen ve şarkıcılarla 
bir araya geliyoruz. Örneğin soul müzikler 

için Afro-American sanatçılarla, Latin tarzda 
eser yaratacaksak Kübalı sanatçılarla, deep 
house için en iyi elektronik müzik prodük-
törleriyle çalışıyoruz. Yaptığımız bu eserle-
rin farklı ülkelerde yayınlanması en önemli 
hedeflerimizden.

Geçen senelerden beri gözlemlediğimiz 
dijital pazarın daha da güçlendiği. Spotify, 
Amazon, Deezer, SoundCloud, Napster ve 
Tencent öne çıkan firmalardı. Özellikle bu 
sene Amazon ve Youtube gibi firmaların da 
Streaming platformuna girmesiyle, Apple 
Music, Spotify ve Deezer’ın egemenliğin-
deki streaming dünyasındaki gelişmeleri 
yakında göreceğiz.

STREAMING PLATFORMLARI MİDEM’DE 
PARLADI

Midem’de paylaşılan verilerden bazıları; 
dijital müzik gelirleri, toplam müzik gelir-
lerinin %50'sini karşılarken, küresel müzik 
endüstrisi, yaklaşık 20 yılda en büyük artış 
olan 2016 için gelirlerde %5,9'luk bir artış 
gösterdi. Streaming aboneliklerinden, 3 yıl 
içinde 250 milyon insana ulaşarak, 2020'de 
6,7 milyar Euro gelir elde edilmesi öngörü-
lüyor.

Midem Direktörü Alexandre Deniot'a göre; 
Streaming platformları dinleme deneyimle-
rini değiştiriyor, kişiselleştirme, katalogların 
keşfedilebilirliği müzikseverlerle daha güçlü 
bir bağ kurmayı sağlıyor. Sanatçılar, yayın-
cılar ve hatta canlı müzik ekosistemi için 
yeni iş fırsatları yaratıyor ve kazanç sağlıyor. 
Müzik endüstrisi zorlu yıllardan sonra, artık 
sanatçıların, yayıncıların kendilerine daha 
güvenli olduğu ve büyümeye geri dönüşün 
artık bir rüya değil gerçek olduğu konusun-
da çok daha emin olduklarını hissediyorlar.

GENÇ YETENEKLER MİDEM’DE

Haftanın en önemli konularından biri, ulus-
lararası sahnede genç yetenekler geliştir-
mek için tasarlanan Midem Artist Accelera-
tor (MAA) programıydı. MAA’da 66 ülkeden 
600 eser aldı ve 11 finalist Midem boyunca 

canlı performans sergiledi. 

Geceleri sahilde Midem organizasyonlu-
ğunda yapılan partilerde çeşitli ülkelerden 
gelen sanatçıların performansları sergilen-
di. Bunlar arasında özellikle İngiliz sanatçı 
Nina Nesbitt’in performansı çok iyiydi.

KORSANLA MÜCADELE

Fransa'nın Kültür Bakanı Françoise Nyssen, 
içerik oluşturucularını destekleme konu-
sundaki kararlılığını dile getirdi. Hem ulusal 
hem de uluslararası düzeyde telif hakkı ya-
salarının koşulsuz savunmasını vurguladı ve 
sanatçılar ile büyük online platformlar ara-
sında adil bir gelir paylaşımı ihtiyacını yine-
ledi. Kültür Bakanı, hükümetin içerik oluş-
turucuları destekleme stratejisinin üçüncü 
ayağının, korsanla mücadeleyi yeniden 
başlatmak olduğunu söyledi. Fransa’nın ya-
ratıcı endüstrilerinin (müzik sektörü dahil) 
inovasyon yapmasına ve dijital geçişi ger-
çekleştirmesine yardım etmek için 200 mil-
yon Euro tutarında yeni bir fon yaratılmasını 
hatırlattı ve “Fransız müzik üretiminin ihra-
catını teşvik etmeye devam etmeliyiz. Bu-
gün ihracatın büyümenin ana yolu olduğu 
gibi” dedi.

Midem Direktörü, “Midem’de yayıncılar, sa-
natçılar, streming platformları ortak çıkar-
larını düşünerek birlikte çalışabilecekleri en 
iyi yolu tartışıp bir araya geliyorlar. Dijital 
platformlarda sanatçı telif ödemeleri gibi 
sorunlar hala var, ancak bir araya gelip ko-
nuşulan konular ve gelişmeler daha yapıcı 
görünüyor ve kesinlikle Midem 2018’de çok 
faydalı olacak” şeklinde konuştu.

SMG ve Snapmuse kurucu ortağı Moris Al-
hale: “Yıllardır Midem Fuarı’nı ziyaret ediyo-
ruz, içerik sağlayıcısı olarak ziyaret ettiğimiz 
ilk Midem Fuarı’ydı. Çok farklı kültürlerden 
ve ülkelerden almış olduğumuz olumlu geri 
bildirimler bizlere doğru yolda olduğumuzu 
hissettirip, kısa zamanda pazarda yer bula-
cağımızı gösterdi. Gelecek yıllarda Snap-
muse olarak Midem’de katılımcı firma ola-
rak yer almak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

SMG, CANNES’DA DÜZENLENEN 51. MIDEM FUARI’NDAYDI!
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Forum Çamlık’ın 10. yılına özel olarak düzenlediği büyük çekilişte 
sevilen şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, esti geçti. Etkinliğe dam-
gasını vuran sanatçıya Denizli ve çevre illerden ilgi yoğun oldu. 

Birbirinden muhteşem hediyelerin verildiği 10. yıl kutlamalarında 
bir talihliye Mercedes CLA, iki talihliye ise iPhone X hediye edil-
di. Büyük çekiliş 30 Haziran Cumartesi günü ünlü oyuncu Fatoş 
Kabasakal’ın sunumu ve sevilen sanatçı Sinan Akçıl’ın muhteşem 
konseriyle gerçekleşti. 

SINAN AKÇIL FORUM ÇAMLIK ÇEKILIŞINDE SEVENLERINI COŞTURDU

FORUMCAMLIK
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Farkındalık Stüdyosu tarafından organize edilen he-
yecan dolu çekilişte Sinan Akçıl, “Demesinler”, “Seni 
Böyle Sevmediler” gibi 2018’e damga vuran şarkıla-
rını Forum Çamlık ziyaretçileri için seslendirdi. Akçıl  
konserinin ardından çekiliş anına da katılarak yüzler-
ce kişinin heyecanına ortak oldu. 

Çekiliş sonucunda Mercedes CLA model otomobi-
lin asil talihlisi 016414 kupon numaralı Şahin Serttaş 
olurken, yedek talihlisi 001156 numaralı Mesut Sal-
man oldu. iPhone X cep telefonu asil talihlileri 000106 
kupon numaralı Sümeyra Kahraman ve 017057 kupon 
numaralı Ayşeli Öncel olurken, 121265 numaralı Sela-
hattin Gümüş ve 073955 kupon numaralı Tülay Canan 
Kan ise yedek talihli olmaya hak kazandı.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı 

AVM cirolarının geçtiğimiz mayıs ayına göre 
%13,9 artmasının yanı sıra enflasyonun %2,2 
üzerinde seyretmesi perakendecilerimiz için 
önemli ve sevindirici bir detay... Kategoriler 
bazında ise nisan ayında karşılaştığımız verilere 
çok benzer bir tablo gözlemlemekteyiz. Ramazan 
ayına denk gelen mayıs süresince hipermarket 
kategorisinde kayda değer artış var. Teknoloji 
kategorisi de metrekare verimliliği açısından 
yükselişini sürdürüyor. Giyim, ayakkabı ve yiyecek 
kategori ciroları ise enflasyonun oranının bir 
miktar altında yükseliş gösterdi. Bu durum, giyim 
ve ayakkabıda yeni sezon olması dolayısıyla 
ziyaretçilerin fiyatlara daha temkinli yaklaştığını 
ve alışveriş yoğunluğunu azalttığını gösteriyor. 
Yaz sezonunun indirime girmesiyle birlikte 
bu kategorilerde halihazırda yükselişte olan 
ciro endeksinin enflasyonun üzerinde bir artış 
oluşturabileceğini söylemek mümkün.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM 
Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre metrekare verimliliği 2018 
Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %13,9 artarak, enflasyonun %2,2 üzerinde yer aldı 
ve 246 puana ulaştı. 

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Mayıs 2018’de İstanbul’da 1.108 TL, Anadolu’da 827 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Mayıs 2018’de 939 TL olarak gerçekleşti.

Mayıs’ta da Metrekare Verimliliğinde En Yüksek Artış Teknoloji Kategorisinde…

Mayıs ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji ve hipermarket kategorisinde 
yaşandı. Verilere göre teknoloji kategorisinde kurda yaşanan değişikliklerden, hipermarket kategorisinde ise 
Ramazan ayının etkisi ile metrekare verimliliği artışı yaşandığı gözlemleniyor. 

Enflasyondan arındırılmadan, geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi 
metrekare verimliliği %34,1, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği %26,9, diğer alanlar kategorisi metrekare 
verimliliği %15,9 artış gösterdi. Giyim kategorisi metrekare verimliliği %11,3, yiyecek içecek kategorisi metrekare 
verimliliği %8,7 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği %1,7 ile artış yaşandı. Enflasyon göz önüne alındığında 
ise geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında giyim, yiyecek-içecek ve ayakkabı kategorilerinde metrekare 
verimliliklerinde düşüş gözlemleniyor.

Mayıs Ayı AVM Ciro Endeksi %13,9 Artışla Enflasyonun %2,2 Üzerinde
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Ziyaret Sayısı Endeksi

Mayıs 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %3’lük bir düşüş 
yaşandığı gözlemleniyor. 
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Bize Brandium AVYM’yi tanıtır mısınız?

Bizler Brandium Yaşam ve Alışveriş Mer-
kezi olarak toplamda 500 milyon USD 
yatırımla hayata geçirilerek 29 Mart 2013 
tarihinde kapılarımızı ziyaretçilerimize aç-
tık. 380.000 m²’lik karma proje içerisinde; 
60.000 m²’lik kiralanabilir alışveriş merkezi, 
5 bloğu tamamlanmış birinin halen yapımı 
devam eden rezidanslarımız  ile 1.600 kişi 
kapasiteli kongre salonu ve 5 yıldızlı Silen-
ce Oteli yer almaktadır. Brandium Ataşehir 
projesi, Ataşehir bölgesinin hızlı gelişimine 
paralel olarak sosyal yaşam alanlarına du-

yulan ihtiyacı karşılamaktadır.

Brandium Ataşehir projesi, Ataşehir böl-
gesinin hızlı gelişimine paralel olarak, 
sosyal yaşam alanlarına duyulan ihtiyacı 
da karşılamaktadır. Etkinliklerinizi nasıl 
şekillendiriyorsunuz?

Bizler hedef kitlemiz ile sürekli iletişime 
geçerek onların ihtiyaçlarını sürekli karşı-
lamaya çalışıyoruz. Onlardan aldığımız geri 
bildirimlerimiz ile birlikte kendimizi dinamik 
halde yeniliyoruz. Marka karmalarımızı ihti-
yaçlarına göre şekillendiriyoruz. Yaptığımız 

etkinliklerimizi de yine bu doğrultuda şekil-
lendirerek hayata geçiriyoruz. 

Bünyesinde bulunan uluslararası marka-
lardan bahseder misiniz? Açılışı gerçek-
leşen yeni mağazalarınız var mı?

Bizler markalarımızı ulusal ya da uluslara-
rası diye ayırmıyoruz. Markalarımızın hepsi 
birbirinden değerli. Tabii ki aralarında daha 
tecrübeleri markalarımız var. Bizler de on-
lardan bilgi transferi yaparken markalarımız 
da kendi aralarında bilgi transferi yapmak-
tadır. Tecrübeli markalarımızdan bahsede-

“Başarılı bir yönetimin odağında ziyaretçileri olmalıdır.”Serdar Saraçoğlu 
Brandium AVYM Müdürü
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cek olursak Decathlon, H&M, M&S, Under 
Armour, Gap Kids&baby, Boyner, Koçtaş, 
Toyzz Shop, Paşabahçe, Kervan, Teknosa ve 
yeni aramıza katılan Media Markt ile daha 
da büyümeye devam ediyoruz. 

Konsept olarak anne ve çocuk üzerine 
yoğunlaştınız. Bize bu durumun değer-
lendirmesini yapar mısınız?

Bizler Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak so-
rumluluklarımızın farkındayız. Bu farkındalık 
ile sürekli hem ziyaretçilerimizin hem de re-
zidans ve otel misafirlerimizin taleplerini de 
göz önünde bulundurmaktayız. Onlardan 
gelen geri bildirimler ile anne – çocuk kon-
septimizi ortaya çıkardık ve onun üzerine 
yoğunlaşıyoruz. Bu konsept, marka karma-
mızın değişimine katkı sağlamanın yanı sıra 
içerideki markalarımızın da mağaza içerisin-
de anne ve çocuk konseptine göre değişim 
yaşamasına neden oldu. Bunun yanında 
etkinliklerimizi de anne – çocuk konseptine 
geçirmemiz hem etkinliklerimizin sayısını 
arttırmış, hem de ziyaretçilerimizin kaliteli 
zaman geçirmesini sağlamıştır. 

2018 hedeflerinizden bahseder misiniz?

2018 yılı hedeflerimizde markalarımızın ve 
ziyaretçilerimizin karşısına 5 yıllık deneyim 
ve tecrübelerimizle hazırladığımız yeni viz-

yon çalışmalarımız ile çıkacağız. Bu vizyonu 
da yenilenen fakat artan tecrübeli kişiler ile 
değişen ekibimizle yansıtacağız. Hedef kit-
lemiz karşısında daha kaliteli zaman geçire-
bilecekleri ve vakit geçirirken keyif alacakla-
rı bir Brandium’u bulacaklar. 

Müşterilerin değişen ve artan beklenti-
lerine paralel olarak rekabet ortamında 

çalışma sisteminiz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Öncelikle bizler ziyaretçilerimize müşteri 
gözü ile bakmıyoruz. Bu bakış açımız bile 
ziyaretçilerimiz ile olan iletişimimizi göster-
mektedir. Bizler gerek rezidansımızda gerek 
otelimizde gerek ise alışveriş merkezimize 
gelen ziyaretçilerimiz ile anlık ve periyodik 
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olarak geri bildirim çalışmaları yapmaktayız. 
Bu durum bizi ziyaretçilerimizin anlık so-
runlarında anında çözüm bulmamıza imkan 
verirken uzun vadede de marka bağlılıkla-
rını arttırmamızı sağlamaktadır. Bu marka 
bağlılıkları sayesinde rekabet ortamında 
mevcut durumumuzu korumanın yanında 
marka konumumuzu da gittikçe arttırmak-
tadır. Bu durum bizlerin ziyaretçilerimizin 
artmasının yanında marka karmamızın da 
artmasına sebep olmaktadır. 

Açıldığınızdan bugüne çeşitli kampanya 
ve etkinlikler düzenlediniz, etkinlik ve 
kampanyaları hazırlarken nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Bizler açıldığımız ilk günlerde marka bilinir-
liğimizi arttıran çalışmalara ağırlık vererek 
konser çalışmaları yapsak da artan tecrübe-
mizle beraber geliştirdiğimiz konseptlerle 
anne – çocuk etkinliklerinin yanı sıra artık 
daha çevresine duyarlı ve sosyal sorumlu-
luk bilincine sahip çalışmaları hayata geçir-
mekteyiz. Bu sayede artık ziyaretçilerimizin 
zihinlerinde oluşan marka bilinirliğimizde 
sadece bir alışveriş ve yaşam merkezi de-
ğil kendi ticari varlığının yanı sıra çevresini 
de düşünen bir varlık olarak çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. 
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Başarılı AVM yönetiminin  kriterleri neler 
olmalı?

Başarılı bir AVM yönetimi ortaya koymak is-
tiyorsak öncelikle ziyaretçilerimizin beklen-
tilerini karşılamamız gerekmektedir. Başarılı 
bir yönetimin odağında ziyaretçileri olmalı-
dır. Daha sonrasında iş ortakları gelmekte-
dir. Tabi bu iki nokta arasında da yatırımcı-
nın mevcut durumunu göz ardı etmememiz 
gerekmektedir. Bu üç unsur içerisinde tüm 
paydaşların beklentilerini sağlıklı bir şekil-
de hayata geçiriyorsak başarılı bir yönetim 
ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Bu pay-
daşlardan herhangi birinde oluşabilecek bir 
aksaklık tüm paydaşları etkileyebilmektedir. 
Bizler, paydaşlarımızla sürekli iletişim ha-
linde, yeri geldiğinde hepsiyle birlikte yeri 
geldiğinde ayrı ayrı olarak beklentilerin 
karşılanabileceği görüşmeler yapmaktayız. 
Böylece mevcut başarılarımızın artmasını 
sağlamaktayız. 
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Beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerinde 
dünyanın önde gelen firmaları arasında yer 
alan ve yeni yatırımlarla Türkiye’yi Avrupa’da 
üretim üssü haline getiren İtalyan Candy 
Hoover Group, dev bir adım daha atarak 
Türkiye’de CEO’luk görevine Servet Akkay-
nak’ı getirdi.

Servet Akkaynak, Alman Lisesi’nin ardın-
dan Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
1996 - 2001 yılları arasında Anadolu Motor 
A.Ş.’de Pazarlama ve Satış Direktörü olarak 
görev yapan Akkaynak, 2001 - 2005 yılları 
arasında ZF Trading A.Ş. Genel Müdürlüğü, 
2005 - 2011 yılları arasında Bosch İran Genel 
Müdürlüğü, 2011 - 2017 yılları arasında da 
Bosch Rexroth Genel Müdürlüğü görevle-
rini üstlendi. 2018 itibarı ile Candy Hoover 
Group Türkiye CEO’su olarak atanan Akkay-
nak, 1 milyar TL’yi aşan cirosu ile Türkiye’nin 
en büyük sanayi ve ihracat firmaları arasında 
yer alan grubu, üretim ve satış rakamlarını 
arttırarak daha fazla büyütmeyi ve Türki-
ye’ye daha fazla yatırım çekmeyi amaçlıyor.

Candy Hoover Group, Candy ve Hoover ol-
mak üzere iki uluslararası markanın yanı sıra, 
farklı tüketici gruplarına hitap etmek için 
Rosières (Fransa), Jinling (Çin) ve Baumatic 
(İngiltere) gibi ulusal markalarla pazarlama 
faaliyetlerini yürütüyor. İtalyan Fumagalli 
ailesine ait olan Candy Hoover Group, 4 bi-
nin üzerinde çalışana, Avrupa'da, Türkiye'de 
ve Çin'de kurulu altı üretim tesisine, dünya 
çapında 45 iştirak ve temsilcilik ofisine sa-
hip. Grubun genel merkezi, tasarım merkezi, 
merkezi tesisi ile Ar-Ge tesisi İtalya'nın Brug-
herio (Milano) bölgesinde bulunuyor. 

Servet Akkaynak, 
Candy Hoover 
Group Türkiye 
CEO’su oldu



53

 Haberler / MALl&MOTTO 

Türkiye’nin lider teknoloji perakendecisi 
Teknosa, mağaza yatırımlarına bir yeni-
sini daha ekledi. ‘Herkes için Teknoloji’ 
felsefesi ile çalışmalarına devam eden 
Teknosa, Zonguldak’taki 2’nci mağazası-
nı Karadeniz Ereğli’de yer alan Özdemir-
park AVM’de açtı. 297 metrekarelik yeni 
Teknosa mağazasında yüzlerce marka-
nın binlerce teknolojik ürünü, avantajlı fi-
yatları ve özel kampanyalarıyla teknoloji 
severlerin beğenisine sunulacak.

TEKNOSA’DAN KARADENIZ EREĞLI’YE YENI MAĞAZA

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye’nin en yaygın ve 
lider teknoloji perakende şirketi Teknosa, mağaza yatırım-
larını sürdürüyor. Teknosa, Zonguldak’taki ikinci adresi olan 
Ereğli Özdemir Park AVM içindeki 297 metrekarelik yeni ma-
ğazası ile telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisa-
yar ve aksesuarlara kadar binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla 
tüketicilerle buluşturacak.

69 ilde 208 mağazası, teknosa.com ve mobil platformlarıyla 
Türkiye’nin en yaygın ve ulaşılabilir teknoloji perakendecisi 
olan Teknosa, 2018 yılında da hem mağazalarda hem de di-
jital kanallarda tüketiciye değer katan yatırımlarına hız kes-
meden devam edecek.
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AYIN 
AVM’Sİ

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kapılarını 29 Ekim 2009’da 
ziyaretçilerine açan ve Malatya’nın merkezinde yer alan,  şehrimizin 
tek alışveriş ve yaşam merkezidir. Yatırımcısı, memleket sevdasıyla bir 
araya gelmiş olan iş adamlarından oluşan Malatya Girişim Grubu’dur. 
Grup, daha sonra şehrimize Double Tree by Hilton Malatya’yı da ka-
zandırmıştır. 

Resmi açılışı; 14 Kasım 2009’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından gerçekleştirilen MalatyaPark AVM, birinci yaşında 
Malatya şehrine kazandırmış olduğu yenilikler ve kentin sosyo-kültü-
rel gelişimine katkılarından ötürü AMPD (Alışveriş Merkezleri ve Pe-
rakendeciler Derneği) tarafından 2010-2011 tarihlerinde Yılın AVM’si 
Ödülü’ne layık görülmüştür.

103.000 m2 lik alanda hizmet veren ve 48.000 m2 kiralanabilir ala-
na sahip olan MalatyaPark AVM; açıldığı günden beri ziyaretçilerini 
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli markaları ile ilk kez buluşturmuş 
ve birçok marka alternatifini sunmuştur. Alışveriş merkezi konsepti 
yanında birçok yeme-içme ve eğlence alanının bulunması (Sinema, 
bowling, buz pisti, Play Land vs.) ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarının ya-
nında aileleri ile keyifli zaman geçirecekleri alanların olması Malat-
yaPark‘ı şehrin cazibe merkezi haline getirmiştir. Ayrıca, bölgenin bu 

ölçekte tek AVM’si olması sebebiyle sadece Malatya’ya değil çevre 
illerden ziyaretçilere de yoğun biçimde hizmet vermektedir. 3000 
araçlık açık ve kapalı otopark alanına sahip olan MalatyaPark, şehrin 
en büyük sosyalleşme alanıdır.

Bölgemizin ilk Starbucks mağazasına ev sahipliği yapan MalatyaPark, 
Media Markt, Vatan, Teknosa, Boyner, Flo, LCW, Mudo, Koton, Aker, 
Armağan Oyuncak, Mavi Jeans markalarının bölgemizdeki en büyük 
büyük metrekareli mağazalarına da sahiptir. Ayrıca, Özsüt, Mado, Si-
mit Sarayı, Arby’s, Bay Döner, HD İskender, Tavuk Dünyası, Pidem, 
Sbarro, Popoyes, Burger King, Mc Donalds, Dominos Pizza, Pizza 
Pizza gibi dünya markalarının bir arada olduğu zengin seçenekli ye-
me-içme alanı mevcuttur.

Açıldığı ilk günden bugüne kadar marka karmasını güncel tutmaya ve 
yeni markalar için fırsatlar yaratmaya özen göstermektedir.

Şehrin ‘tek alışveriş merkezi’ olması ve bölgenin sosyo-ekonomik ge-
lişiminde üstlenmiş olduğu doğal misyonu dolayısıyla MalatyaPark‘ın 
şehrine olan katkısı; şehrin adeta bacasız bir fabrika görevini üstlen-
mesini sağlayıp direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 30.000 kişiye istih-
dam olanağı sunmaktadır.

MUTLU ANLARIN MERKEZI MALATYA 
PARK ALIŞVERIŞ VE YAŞAM MERKEZI
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MalatyaPark AVM, açıldığı günden bugüne kadar yapmış olduğu etkinlikleri ile ziyaretçi ta-
leplerine göre planlama yaparak, birçok ilke ev sahipliği yapacak, içerik ve devamlılığı ba-
kımından ziyaretçi sadakatini sağlayacak ve farklı deneyimler yaşatacak organizasyonlar ve 
kampanyalar düzenlemeye özen göstermektedir.

Her zaman en iyi hizmeti, en kaliteli alışveriş deneyimini ziyaretçilerine sunmaya çalışan ve 14 
Kasım 2018 tarihinde 9. açılış yıl dönümünü kutlayacak olan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi; uluslararası platformlarda da  aldığı önemli ödüller ile başarısını ulusal ve uluslararası 
alanda tescillemiştir.

2016 yılında, “Park Card ile Yolda Kalma” isimli proje ile 
merkezi Amerika’da olan Pazarlama ve İletişim Profesyo-
nelleri Derneği’nin verdiği Marcom Ödül Platformu’ndan  
3 Platin, 2 Gold ödül, dünyanın tek uluslararası iş ödülleri 
platformu olan Stivie Awards’dan 2 Silver ve 2 Bronz ödül, 
2017 yılında ise “MalatyaPark ile Sağlıklı Kal” projesi ile yine 
uluslararası yarışma platformu olan Hermes Awards’dan 2 
platin, 2 altın ve yine Stivie Awards’dan ise 4 bronz ödül 
alındı.

Başarısını aldığı uluslar arası ödüllerle tescillemeye devam 
eden MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi; 2018 yılında 
da “Malatya’da Herkes Film Seyredecek” isimli projesi ile 
Hermes Awards’dan 4 platin alarak yoluna devam etmiştir. 
Önümüzdeki ay sonuçların açıklanacağı Stivie Ödül Platfor-
mu’ndan da yeni ödüller beklenmektedir.

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, çok yakında aile-
sine katacağı yeni dünya markaları ile bölge halkının göz 
bebeği olmaya ve onlara en iyi hizmeti sunmaya devam 
edecektir.
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Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, Koşuyo-
lu’nda "Cadde" konseptli yeni mağazasını ziya-
retçileriyle buluşturdu.

Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, 
hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence 
ve kültür ürünlerini meraklılarıyla buluşturan D&R, ilklerin ve ye-
niliklerin adresi olmaya devam ediyor. D&R, hedefleri doğrultu-
sunda her geçen gün sayısını arttırdığı mağazalarına bir yenisini 
daha ekledi.

Ziyaretçilerine en iyi deneyimi sunabilmek için mağazalarını farklı 
ürün çeşitleriyle zenginleştiren ve birçok etkinliğe ev sahipliği ya-
pan D&R, İstanbul'daki en büyük cadde mağazasını Koşuyolu'nda 
açtı.

Koşuyolu Parkı'nın karşısında 520 metrekarelik bir alana kurulan 
D&R Koşuyolu'nun bir katında yaklaşık 20 bin çeşit kitapla birlikte 
kitapseverler için eşsiz bir alan yaratılıyor. Diğer katında elektronik 
tutkunlarının son trendleri takip edebileceği yüzlerce çeşit ürün 
yer alırken, D&R Koşuyolu'nun diğer bir katında da filmden mü-
ziğe, kırtasiyeden oyuna, hediyelik eşyadan oyuncağa kadar her 
yaştan ziyaretçiye hitap eden binlerce çeşit ürün bulunuyor.

En üst teras katı ise yakın zamanda kitap ve müzik eşliğinde kafe 
keyfinin yaşanacağı eşsiz bir mekana dönüşecek.

Ünlü isimler D&R Koşuyolu'nda

Anadolu Yakası’nın yeni yaşam alanı haline gelecek olan D&R Ko-
şuyolu, birbirinden ünlü isimleri de imza günlerinde sevenleriyle 
buluşturacak.

Oyuncu Kerem Fırtına, “En Yakın Arkadaşım Bir Deli” kitabını, Ka-
ratay Diyeti’nin yaratıcısı İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Canan Karatay ise, “Gerçek Tıbbın 10 Şifresi” kitabını haziran 
ayında D&R Koşuyolu mağazasında sevenleriyle bir araya gelerek 
imzaladı.

D&R, ISTANBUL’DAKI EN BÜYÜK 
CADDE MAĞAZASINI AÇTI
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Fiba Grubu iştiraki Fiba Commercial Pro-
perties’in Türkiye’deki son yatırımı İnegöl 
AVM’de yenileme süreci başladı. Proje kap-
samında, İnegöl AVM’de ailelerin keyifli va-
kit geçireceği yeni alanların oluşturulmasının 
yanı sıra bütünsel bir mimari kimlik kazan-
dırılması amaçlanıyor. Yenileme sonrasında 
mağaza sayısı 88’den 110’a çıkacak. Yerli ve 
yabancı marka karması artacak.

Geçen yılın ocak ayında gerçekleşen satışın 
ardından yoluna FİBA Grubu iştiraki FİBA 
Commercial Properties (FİBA CP) çatısı al-
tında devam eden İnegöl AVM’de yenileme 
çalışmaları başladı.

Planlanan yenileme çalışmaları, bölge halkı 
ve perakende sektörü temsilcileriyle yapılan 
görüşmeler neticesinde belirlenen taleple-
re göre şekillendirildi. Bölgenin ihtiyaçlarını 
süzgeçten geçiren FİBA CP yönetimi, nihai 
projeyi belirledi.

Hem yurt içi hem de yurt dışındaki tüm 
yatırımlarında, yenileme çalışmalarına baş-
lamadan önce bölgenin detaylı analizini 
yaptıklarını ve projelerini buna göre şekillen-
dirdiklerini anlatan Fiba Commercial Proper-
ties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer 
Kahraman, İnegöl AVM renovasyon projesi 
üzerinde uzun zamandır çalıştıklarına dikkat 
çekiyor.

Çalışmalar çerçevesinde AVM’nin kısım kı-
sım yenileneceğini ve yenilenen bölümlerin 
tekrar ziyaretçilere açılacağını belirten Kah-
raman, “İlk günden bu yana İnegöl AVM’nin 
ve İnegöl’ün sahip olduğu potansiyelin bi-
lincinde olduk. İnegöl AVM ile ilgili uzun 
süredir gündemimizde olan kapsamlı proje 
ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, ye-
nileme projemize başladık. Yenileme süreci 
içinde merkezimizde yer alan markalarımızın 
ve ziyaretçilerimizin konforunu en üst sevi-
yede tutmaya devam edeceğiz. Yenilenme 
çalışmaları bölüm bölüm yapılacağı için bu 
dönemde de ziyaretçilerimize yerli ve yaban-
cı markalarımız ve düzenlediğimiz renkli et-
kinliklerimizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz” 
dedi.

Proje bitiminde İnegöl AVM’nin mağaza 
sayısının 88’den 110’a çıkacağını anlatan 
Kahraman, “Bu yenileme sonrasında yılda 
ortalama 10 milyona yakın ziyaretçiyi ağırla-
masını hedefliyoruz. Dört eğlence alanını ve 
bir sinemayı bünyesinde barındıracak İnegöl 
AVM, senede 200’den fazla etkinliğe de ev 
sahipliği yapacak” açıklamasında bulundu.

Projede mekân algısını güçlendiren, konfo-
ru arttıran bir kurgu tasarlandığına dikkat 

INEGÖL AVM’DE YENILEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

çeken Kahraman, “Şu anda yaklaşık bir fut-
bol sahası büyüklüğünde olan meydan daha 
tanımlı ve kompakt bir etkinlik alanına dö-
nüştürülecek. Bunun yanı sıra AVM bünye-
sine ziyaretçilerimizin her mevsim rahatlıkla 
kullanabilecekleri korunaklı ve işlevsel yeni 
bir etkinlik alanı da dahil edilecek. AVM’nin 
Bursa yoluna bakan kısmında ise yeni bir 
teras alanı açılıp daha cazip ve hareketli bir 
görünüm elde edilecek” ifadelerini kullandı.

Aileler için huzurlu ve sosyal bir ortam…

AVM girişlerinin daha konforlu bir hale ge-
tirileceğini anlatan Kahraman, “Ziyaretçile-
rimizin güvenliği her zaman çok önem ver-
diğimiz bir konu oldu. Bu nedenle yenileme 
çalışmalarımızı yine bu prensibimize dayana-
rak planladık. Bursa yoluna bakan kısmındaki 
çift giriş teke düşürülerek daha güvenlikli bir 
ortam sağlanacak” vurgusunu yaptı.

Projenin tamamlanmasının ardından ya-
pıya, kütlesel bütünlük ve yeni bir mimari 
kimlik kazandırmayı amaçladıklarını anlatan 
Kahraman, “Korunaklı alanları büyütüyoruz. 
Alışveriş merkezimizi hem mağazalarımız 
hem de ziyaretçilerimiz için daha konforlu 
bir hale getirmek önceliğimizdi. Projemiz 
tamamlandıktan sonra ailelerin keyifle vakit 
geçireceği, marka karması geniş, eğlendi-
rirken eğiten etkinlik konseptlerinin çeşitli-
lik gösterdiği bir merkezle halkımıza en iyi 
hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Aileler 

çocuklarıyla birlikte hem gönüllerince alış-
veriş yapabilecek hem de sayısız etkinlikle 
buluşacak. Başlattığımız yenileme sürecinin 
hem İnegöl’e hem de perakende sektörüne 
önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
Merkezimize perakende sektörünün yoğun 
bir ilgisi var. Yoğun bir kiralama talebi alıyo-
ruz. Bizim özel tercihlerimiz dışında şu anda 
hiç boş dükkanımız bulunmuyor. Yaptığımız 
müşteri anketlerinden gelen talepler doğrul-
tusunda ziyaretçilerimizin istedikleri marka 
çeşitliliği doğrultusunda kiralamalarımıza 
devam edeceğiz” cümlelerini kullandı.

Yurt içinde ve yurt dışında önemli yatı-
rımlar…

Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da; dokuz 
AVM, dört ofis binası, dört rezidans ve iki si-
nema kompleksi ile operasyonlarını yürüten 
FİBA CP; Çin’de Star Mall, Romanya’da; Pla-
za Romania, Bucuresti Mall, Plaza Romania 
Ofis, Anchor Plaza Ofis, Metropol Ofis, Incity 
Rezidans, Select Rezidans, Pallady Rezidans, 
Movieplex Sinemaları ve Moldova’da; Shop-
ping Malldova yatırımları ile varlık gösteri-
yor.

Toplamda; 900’ü aşkın marka ve mağazaya, 
550 bin m2 kiralanabilir alan ile hizmet ve-
ren FİBA CP, Türkiye’de ise İnegöl AVM, M1 
Adana AVM, M1 Gaziantep AVM, M1 Konya 
AVM, M1 Kartal AVM / İstanbul, Kartal Rezi-
dans, Ofishane / İstanbul ve Sinepark / Gazi-
antep ile çalışmalarına devam ediyor.
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KONUTTA LÜKS 
KAVRAMI YENIDEN 
TANIMLANIYOR
İnsanın ihtiyaç duymadığı şeyleri tüketme 
eğilimi insanlık tarihi kadar eskidir. Eskiden 
ulaşılamayan ve az olan lükstü. Günümüzde 
ise dünün lüks ürünleri herkesin ulaşabile-
ceği sıradan ürünler haline geldi. O halde 
lüks öldü mü? Hayır. Bugünün geçmişten 
temel farkı lüksün demokratikleşmesi ve 
lüks kavramının değişmesidir.

Son yıllarda “Lüks” artık hayatınızın içinde 
satın alarak sahip olduğunuz şeyler değil, 
yaşadığınız bir hayat tarzının tamamı anla-
mına geliyor. Lüks Konut tanımı ise tam bir 
kargaşa içeriyor. Kime göre lüks? Kimin için 
lüks?

İnternet ilanlarından binalardaki tanıtım 
afişlerine kadar tüm konut tipleri için kul-
lanılan bir sıfat “Lüks”. Tüm konutlar lüks! 
Peki gerçekten hepsi lüks mü? Lüks nedir? 
Sadece çok pahalı konutlar mı lükstür? Biri-
ne göre çok pahalı diğerine göre değilse o 
konut lüks olmuyor mu?

Uzun yıllar gayrimenkul sektöründe edindi-
ğim tecrübeler doğrultusunda, bu konuya 
ve lüks kavramına bakış açım bu konuda uz-
manlaşmış danışmanlardan oldukça farklı.

İnsanın hayatını sürdürmesi için gerekli ol-
mayan her şey, onun için lükstür. Tanımı ge-
reği lüks, gereksiz yani fuzuli olandır; ama 
lüks kelimesinin de içerdiği anlam günümüz 
ihtiyaç anlayışı doğrultusunda tamamıyla 
değişti. Ben aynı zamanda bir linguistim; 
yani dil bilimci. Bu nedenle kelimeleri yalın 
değerlendiremiyorum. Kelimeler de hayatı-
mız gibi, ifade ettikleri anlam itibari ile bizim 
gibi çok hızlı değişiyor. Yıllar içinde çağa, 
ortama, teknolojiye, oluşan ihtiyaçlara göre 
gelişiyorlar ve yaşlanıyorlar. Bence lüks keli-
mesi de yaşlandı; çünkü neyin ihtiyaç, neyin 
lüks olduğu insandan insana göre değişme-
ye başladı.

Her insan, kendi gelir durumuna göre, ihti-
yaç ve lüks tanımı yapar. Gelirleri ve görgü-
leri arttıkça insanlar, bazı ürün ve hizmetleri 
lüks olmaktan çıkartıp ihtiyaç sınıfına sokar-
lar. Bazı ailelerde yemek yanında ayran, ga-
zoz ya da kolalı içecekler içmek, sadece özel 
günlere ait bir lüks iken, bazılarında bunlar 
ekmek gibi, su gibi kabul edilen günlük ih-
tiyaçlardır. Bazı kadınlar sadece özel günler-
de kuaföre giderken, bazıları için haftada bir 

veya iki kez kuaföre gitmek, alışkanlıklarının 
bir parçasıdır.

Ayrıca gelir düzeyi ne olursa olsun her insan, 
maddi imkanlarını zorlayarak, kendine bazı 
ayrıcalıklar sağlama eğilimindedir. Bu bazıla-
rı için, dondurma yemek, bazıları içinse ayak-
kabı almaktır. Lüksün mutlaka pahalı olması 
gerekmez. Lüks, insanın kendisini ödüllen-
dirmek için yaptığı şeyler de olabilir.

Dolayısıyla “Lüks” kelimesi kişiye, yaşam 
standartlarına, sosyal statüye, gelir düzeyine 
göre değişir.

20-30 yıl önce bir binada asansör bulunması 
lükstü, günümüzde ise ihtiyaç haline geldi. 
50 yıl önce evler köşk tipinde, müstakil ve 
bahçeliymiş. Bütün bahçeli köşkler apart-
manlara çevrilmiş. Şimdi İstanbul ve İzmir 
gibi metropol şehirlerde yaşayanlar için bah-
çeli eve sahip olmak bir hayal ve lüks.

Hayatımız boyunca hayal ettiğimiz, elde et-
mek istediğimiz şeyler bizim için hep lüks 
olmuştur. Genç yaşta dubleks bir dairede 
yaşamayı arzularız, sonra çocuklar için site 
içinde havuzlu ve bahçeli bir daire isteriz, ço-
cuklar büyür sosyal yaşama yakın bölgelerde 
yaşamayı düşünürüz. Yaş ilerledikçe, çocuk-
lar evlendikçe daha kolay ve daha küçük ev-
lere geçmeyi hayal ederiz.

Esasında neye sahip değilsek ve neye ihtiyaç 

duyuyorsak o hayal bizim için lüks oluyor. 
Eskiden ihtiyacımız olmayan şeyler lükstü, 
şimdi ise ihtiyaçlarımızı karşılamak lüks oldu.

Bir Lüks Konut Uzmanı olarak bu işi yapar-
ken gördüm ki, her şehrin, o şehirdeki her 
bölgenin, hatta o bölgedeki sokak ve cad-
delere göre lüks ve prestij kavramları farklılık 
gösterdiği kadar insanların lüks anlayışları da 
birbirlerinden farklı.

Yeni çocuk sahibi olmuş genç bir hanım için 
annesi ile aynı sokakta oturabilmek bir lüks, 
çocuklarının okuluna yakın bir bölgede ya-
şamak bir anne – baba için büyük lüks, en-
gelli bir anneanneye sahip bir aile için engelli 
asansörü olan bir binada yaşamak hatırı sa-
yılır bir lüks, genç bir çift için sosyal hayata 
yakın yaşamak lüks… Kimi için müstakil bir 
evde yaşamak lüks, kimi için sitede yaşamak 
bir lüks. İstanbul Boğazı’na nazır bir yalıda 
yaşamak lüks müdür? Prestij midir? Lüks, ko-
nuta sadece konfor mu sağlar yoksa fiyatının 
altındaki gizli güç prestij mi sağlar?

Kısaca biz değişiriz, hayatımız değişir, ha-
yallerimiz değişir, daha iyi daha konforlu 
daha prestijli yaşama sahip olma arzumuz 
hep gelişir. Hayatımızın her döneminde bize 
ait olan lüks kavramı bizimle birlikte farklı-
laşmaya başlar. Sonuç olarak yaşamak iste-
diğimiz Lüks Konut kavramı da, günümüz 
teknolojisi ve ihtiyaçları ile birlikte gelişir ve 
değişim gösterir!

Ayşe Fügen Arda
Coldwell Banker Baras Lüks Konut Uzmanı
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Ankara ve İstanbul’da öncü alışveriş mer-
kezlerinin yönetim ve kiralamasını yürüten 
Tepe Emlak Yatırım, Ankara Çankaya’da 
365 AVM’yi portföyüne ekledi.

Tepe Emlak Yatırım A.Ş., 100’ü aşan güçlü marka karması 
ve kolay ulaşılabilir lokasyonu ile Ankara’nın en çok ter-
cih edilen alışveriş merkezlerinden 365 AVM’yi uzman ki-
ralama ve yönetim bakış açısıyla yeniden yapılandıracak.

Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
Hayal Olcay, Ankara’nın önemli alışveriş merkezlerinden 
biri olan 365 AVM’nin marka değerini artırmak konu-
sunda çalışmaya başladıklarını dile getirerek: “Hedefi-
miz ziyaretçilerin daha keyifli bir deneyim yaşamalarını 
sağlamak, yeni marka karması ve keyifli etkinliklerle yeni 
ziyaretçilere ulaşmak. Tepe Emlak Yatırım’ın yönetim an-
layışının başında mimari anlamda ziyaretçilerin içinde 
bulunmaktan keyif alacakları, kolay erişim ve dolaşım im-
kanı sağlayan mekanlar yaratmak geliyor. Kiracılarımız ve 
ziyaretçilerimize çok özenli bir hizmet anlayışıyla yaklaşa-
rak memnuniyet ve sadakat düzeyini üst seviyede tutma-
yı hedefliyoruz. Bu anlayışla kısa sürede 365 AVM’de yeni 
markaları ve özel konseptleriyle Ankaralıların yaşamında 
öncelikli bir lokasyon haline gelecek” şeklinde konuştu.

Son dönemde 42 Maslak - İstanbul, Teos Marina - İzmir, 
Mix Kayseri gibi karma kullanımlı projelere ticari alan ki-
ralama ve konsept danışmanlığı hizmeti veren Tepe Em-
lak Yatırım, Bilkent Center, Bilkent Station, Tepe Nautilus 
Alışveriş Merkezi, Tepe Prime Avenue, Ahlatlıbel Atatürk 
Parkı’nın kiralama ve yönetimini gerçekleştiriyor.

TEPE EMLAK YATIRIM’IN YENI PROJESI 365 AVM

Hayal Olcay
Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
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AYIN 
AVM MÜDÜRÜ

SAVAŞ OKÇUOĞLU

Kendinizi tanıtır mısınız?

1975 Zonguldak doğumluyum. 1996 yılında 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun oldum. 
Perakende sektörüne girişim Özdilek Alış-
veriş Merkezleri ile 1998 yılında oldu. 2010 
yılında AVM Yönetim ve Danışmanlık şirket-
lerine geçiş ile  çeşitli projelerde AVM Müdü-
rü olarak görev aldım. Bugün itibari ile Mall-
mark Danışmanlık çatısı altında Avlu Balıkesir 
projesinde Kıdemli AVM Müdürlüğü görevini 
yürütmekteyim.

Balıkesir’in yükselen yıldızı olarak sektö-
re giriş yaptınız. Bize Avlu Balıkesir AVM 
hakkında bilgi verir misiniz?

Avlu Balıkesir AVM, toplam 240.000 m2 açık 
alan üzerine “Sosyal Yaşam Merkezi” olarak 
tasarlanmış ve hayata geçirilmiş bir projedir. 
Toplam kiralanabilir alanı 31.000 m2’dir.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Avlu Balıke-
sir; kent merkezini değerli kılacak, kentin açık 
yeşil alan kapasitesini yükseltecek öncü bir 
projedir. Bünyesinde ticari birimler, çim am-
filer, fuar ve kongre merkezi, çocuk köyü, gö-
let ve spor alanlarını barındıran proje; kentin 
ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel, ticari etkinlik 
merkezi olmuştur. 

600 çocuğun aynı anda eğlenebildiği Türki-
ye’nin en büyük air dome ve ilk tubby jump 
rampası da bu projede yer almaktadır. Eğlen-
ceden kongre turizmine, rekreasyondan pe-
rakende alanlarına kadar birçok fonksiyonu 
içinde barındıran Avlu Balıkesir, kentteki en 
önemli sosyal altyapı projesidir.

Gölet manzarasının yanı sıra yeşil alanların 
oldukça fazla olduğu Avlu Balıkesir mavi ile 
yeşilin huzuru eşliğinde alışveriş keyfi yaşat-
maktadır.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren karma proje; 
fuar ve kongre merkezi, ticaret odası, sinema 
salonları, belediye sergi salonu, idari birimleri 
çocuk köyü ile sosyal, kültürel ve ticari bü-



61

Ayın AVM Müdürü / MALl&MOTTO 

tün ihtiyaçları yeşilin ön planda olduğu açık 
alışveriş merkezi ayrıcalığı ile birleştirerek 
yaşam için gereken her şeyi bünyesinde ba-
rındırmaktadır.

Gölet manzarası ve yeşil alanları ile böl-
gede ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunu-
yorsunuz. Marka karmanızdan ve mağaza 
doluluk oranlarınızdan bahseder misiniz?

Projemiz 2 etaptan oluşmaktadır. İlk etap 
2017 yılı Ekim ayında hayata geçmiş olup 
%100 doluluk ile faaliyetine devam etmek-
tedir. İlk etap ağırlıklı olarak yeme-içme üze-
rine kurulmuş olup bünyemizde Starbucks, 
Burger Kıng, Deli Kasap, David People, Glo-
ria Jeans, The Noıse Cafe, Kocatepe Kahve-
evi, Simit Sarayı, Bidöner Restaurant, Hisler 
Kahvesi, Nazilli Pide, Fırıntaş Cafe, Watsons, 
Armağan Oyuncak, Shuev ve Smart Play iş-
letmeleri bulunmaktadır.

Projemizin 2. etap inşaası ve kiralaması de-
vam etmekte olup 2019 yılı 2. çeyrekte açıl-
ması planlanmaktadır. 

Çevreye duyarlı, modern ve eğlenceli sos-
yal bir yaşam merkezi olarak kısa sürede 
bölgenin gözdesi oldunuz. Çay dersinde 
gondol keyfi, çocuklara özel oyun alanı 
ve çocuk köyü ile bölgeye renk kattınız. 
2018 hedefleriniz nelerdir?

Açıldığımız günden bugüne kadar Balıkesir 
halkının yoğun ilgisi ile çalışmalarımıza de-
vam etmekteyiz. Bu ilgi ve tercih, proje ta-
sarımımızın ve bünyemizde bulunan faaliyet 
alanlarının doğru tercih olduğunu göster-
mektedir. Açık hava altında mavinin ve ye-
şilin içinde sosyalleşebilmek en büyük tercih 
sebeplerimizden biri olmuştur. 

Özellikle kültür ve sanat ağırlıklı faaliyet 
göstermekte olduğumuz kongre ve fuar 
alanımız halkımız tarafından büyük ilgi gör-
müştür. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
30 adet konser ve 20 adet tiyatro gösterisi 
kapalı gişe gerçekleşmiştir. 

Sonbahar sezonunda yenilenmiş bir deko-
rasyon ile birlikte kültürel ve sanatsal faali-
yetlerimize daha fazla ağırlık vereceğiz.

Fuar ve kongre merkezi olarak da faali-
yet gösteriyorsunuz. Tüm bu özelliklerin 
yanında yakın zamanda farklı bölümler 
olacak mı?
 
Sonbahar sezonu ile birlikte Cinemaximum 
sinema salonlarımızı hizmete sokmayı plan-
lamaktayız. Balıkesir ilimize ilk defa gelecek 
olan Cinemaximum Sinemaları en son tek-
noloji ve dekorasyonu ile hizmet vermeye 
başlayacaktır.

Müşterilerin değişen ve artan beklenti-
lerine paralel olarak rekabet ortamında 
çalışma sisteminiz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Müşterilerin genel beklentisini; huzurlu bir 
ortamda, güven hissi içerisinde tüm ihtiyaç-
larını hızlı ve pratik bir şekilde tek bir yer-
den karşılamak olarak sayarsak projemiz bu 
beklentilerin hepsini aynı anda karşılayabi-
lecek donanım ile tasarlanmıştır. Özellikle 
açık hava konseptimiz, engelli ve çocuklu 
aile müşterilerimize kolay ve engelsiz ha-
reket etme imkanı sağlamaktadır. Projemiz 
özellikle alışverişten ziyade insanların vakit 
geçirmek için tercih ettikleri sosyal bir ya-
şam merkezi ile diğer projelerden farklılık 
göstermektedir. Alışveriş caddesi mantığı 
ile işletmelerimizin açılış ve kapanış saatleri 
starndart uygulamalar dışında olduğundan 
müşterilerimizi belli saat aralığı içinde sınır-
landırmıyoruz.

Günümüz gelişen teknoloji ile birlikte 
alışveriş alışkanlıklarında da bir değişim 
olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tüketicilerin bir ürün ya da hizmete erişebil-
me seçenekleri çeşitlenmektedir. Özellikle 
e-ticaretin perakendecilik sektöründe ge-
lişmesi ile birlikte, tüketicilerin kararlarında 

yalnızca satın almak istedikleri ürün değil 
aynı zamanda satın almanın gerçekleşeceği 
kanal da önemli rol oynamaktadır. Tüketi-
cilerin ihtiyacı olan ya da arzuladıkları ürün 
ve hizmetlere yalnızca fiziksel mağazalarda 
erişebildiği dönem artık geride kalmıştır. 
İnternet, mobil cihazlar ve sosyal medya 
tüketicilerin her an ve her yerden araş-
tırma yaparak, alıveriş yapmasına imkan 
sağlamaktadır. Gelişen teknoloji, tüketici-
lere perakendecilik deneyiminde büyük bir 
değişim ve dönüşüm yaşatmaktadır. Akıllı 
telefonlar ve tabletler, bu cihazlarla ilgili 
olarak gelişen uygulamalar, mobil ödeme 
imkanları, elektronik kuponlar, elektronik 
cüzdanlar, konum temelli servisler, dijital 
broşürler ve daha fazlası teknoloji temelli 
gelişimin ortaya çıkmasında oldukça etki-
lidir. 

E-ticaret alışkanlığının henüz ülkemizdeki 
payının düşük olduğunu görmekteyiz. Ama 
yakın zamanda yeni nesil ile birlikte bu alış-
kanlık payının yükseleceğini ve perakende 
sektörünün bundan büyük zarar göreceği 
aşikardır. 

Yeni projelerde veya renovasyonlarda, tü-
keticilerin zaman geçirebileceği sosyal ya-
şam merkezi ağırlıklı temalar üzerinde du-
rup bu sinerji ile birlikte alışveriş tercihini 
kaybetmemeye çalışması gerekmektedir.
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Nielsen Türkiye Genel Müdü-
rü Didem Şekerel Erdoğan, hızlı 
tüketim ürünleri pazarının 10 yıl-
lık gelişimine bakıldığında, mo-
dern kanalın 2017 sonu itibarıyla 
%41’e yükseldiğini ve 40 milyar 
dolarlık bir pazarda bu değişim 
bile yeterince çarpıcıyken, siga-
ra ve alkol hariç analizlerde de-
ğişimin çok daha dramatik oldu-
ğunu söyledi. 

Şekerel Erdoğan: “Bu değişimde ve 10 yıllık 
büyüme temposunda, modern kanalın kat-
kısı çok yüksek. Modern kanal nokta sayısı-
nın son 10 yılda neredeyse 4 katına çıkarak 
28 bin mağaza seviyelerine geldiği göz-
lemleniyor. Modern kanalın bu büyümesin-
de, indirim marketleri faktörü de oldukça 
önem taşıyor. Öte yandan, modern kanalın 
indirim marketleri haricindeki bölümüne 
bakıldığında, mağaza sayısını yaklaşık ola-
rak ikiye katladığı anlaşılıyor” dedi.  

Modern kanallar yükseliyor, hipermar-
ketler ağırlık kaybediyor

Nielsen Perakende Hizmetleri Lideri Tamer 
Gülsaç, “Modern kanal, büyümeyi yukarıya 
çekici rolünü arttırarak sürdürüyor. Özel-
likle 400 metrekare altı formatta ciddi bir 
büyüme hızı (%26) gözleniyor. Aynı şekilde 
parfümerilerde çok önemli bir büyüme söz 
konusu… Burada da zincir parfümerilerin 
katkısının belirleyici olduğu anlaşılıyor. Hi-
permarket kanalı ise, 2017 yılında ciro da-
ralması yaşayan tek kanal durumunda. Tüm 
dünyada büyük formatların, küçük format-
lar karşısında ağırlık kaybettiklerini söyle-
mek mümkün” açıklamasında bulundu.

Modern perakende kanalının Türki-
ye’deki payı %41

Nielsen Perakende Hizmetleri Lideri Tamer 
Gülsaç sözlerine şöyle devam etti: “Modern 
perakende kanalının 2017 yılı itibariyla Tür-
kiye’de toplam ciro içindeki %41 olan pa-
yının ekonomik olarak sık sık Türkiye’yle 
birlikte anılan Meksika, Brezilya, Rusya ve 
Malezya gibi ülkelere bakıldığında %50-
60’lar seviyesinde olduğunu görmekteyiz. 
Dolayısıyla Türkiye’de modern perakende 
için çok önemli bir gelişim fırsatı olduğunu 
görmekteyiz.”  

İçecek kategorileri ağırlıklarını arttırı-
yorlar

Nielsen Müşteri Hizmetleri Direktörü Yankı 

Yalçın, “10 yıl önceye nazaran içecek ka-
tegorilerinin ağırlıklarını artırdıklarını göz-
lemliyoruz. Sağlıklı yaşam trendiyle birlikte 
maden suyu ve soda, kahve zincirlerinin 
yarattığı kahve akımının etkisiyle kahve ve 
sektöre yönelik yeni yatırımların sonucu 
olarak da buzlu çay ve enerji içecekleri kate-
gorileri özellikle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra 
tüketicinin hızlı ve pratik çözüm ihtiyacına 
yanıt veren dondurulmuş gıda ve atıştır-
malık kategorileri de büyümeleri ile dikkat 
çekiyor. Kişisel bakım ve ev temizliğinde ise 
daha çok kategori yaygınlığını penetrasyon 
artışlarının etkisi göze çarpıyor. Deodorant, 
cilt bakım ürünleri ve bulaşık deterjanları 
buna verilecek örnekler arasında yer alıyor” 
dedi.    

Alışveriş arabasından alışveriş sepetine 

Nielsen’in araştırması, alışverişçi yapısında-
ki büyük değişimi de gözler önüne seriyor. 
Nielsen Genel Müdürü Didem Şekerel Erdo-
ğan, son yıllardaki alışverişçi davranışlarını 
incelediğimizde alışverişçilerin daha küçük 
bir sepet ortalamasıyla, daha sık ve daha 
farklı mağaza tercihleri ile daha küçük for-
mattaki mağazalardan alışveriş yapmakta 
olduklarını ifade etti. Didem Şekerel Erdo-
ğan: “Nitekim bu durumun sonucu olarak 
da hipermarket sayısının ve hızlı tüketim 
ürünleri içindeki ciro payının düşmekte ol-
duğu gözlemleniyor” ifadelerini kullandı. 

Tüketiciler yerel, doğal ve organik ürün-
lere yöneliyor  

Sağlık, son dönemde alışverişçi davranışla-
rına en çok etki eden faktörler arasında yer 
alıyor. Nielsen Müşteri Hizmetleri Direktö-
rü Yankı Yalçın, global ölçekte yürütülen 
bir çalışmanın sonuçlarına göre, “Mümkün 
olduğunca yerel, doğal ve organik ürün al-
ternatiflerini tercih ederim” diyenlerin oranı 
global ortalamada %76 iken, Türkiye’de bu 
oranın %91 olduğunu açıkladı. Nielsen pe-
rakende paneli satış verileri incelendiğinde; 
çiğ kuruyemiş, kuruyemiş bar, kefir, probi-
yotik/meyveli yoğurtlar gibi adeta sağlıkla 
özdeşleşen kategorilerin, gıda ortalaması-
nın çok üzerinde bir performans gösterdik-
leri ortaya çıkıyor. ‘Sağlıklı’ konumlamasıyla 
özdeşleşen bir diğer kategori olan ‘organik’ 
ürünlere yakından bakıldığında da gıda or-
talama büyümesinin iki katı kadar bir büyü-
me yaşadığını görmek mümkün. En çok bü-
yüyen organik kategorilerinde ise işlenmiş 
et, bisküvi ve kek, tereyağı, sıvı yağ, bakliyat 
ve yumurta öne çıkıyor. 

Uzman mağazalar ve yerel zincirler 
avantaj kazanacak 

Nielsen Perakende Hizmetleri Lideri Tamer 
Gülsaç’ın ifadesine göre, Dünya Ekonomik 
Forumu’nun, perakendenin yakın gelece-
ğine ilişkin 8 öngörüsünden biri de uzman 
mağazaların önemlerini koruyacakları yö-
nünde. Yerel zincirlerin taze ürün katego-
rilerindeki uzmanlıklarıyla öne çıkması ve 
bu avantajı koruyup geliştirmelerinin, yakın 
gelecekte kendileri için önemli bir rekabet 
avantajı yaratacağı öngörülüyor. 

“TÜRKIYE’DE HIZLI TÜKETIM ÜRÜNLERI PAZARI YÜKSEK POTANSIYELE SAHIP”

Didem Şekerel Erdoğan
Nielsen Türkiye Genel Müdürü

Tamer Gülsaç 
Nielsen Perakende 
Hizmetleri Lideri

Yankı Yalçın
Nielsen Müşteri 

Hizmetleri Direktörü
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Metro kariyerine 2007 yılında Fran-
sa’da başlayan ve 2011-2014 yılları 
arasında Türkiye’de de görev yapan 
Boris Minialai, Metro Türkiye’ye Genel 
Müdür olarak atandı. 1 Temmuz itiba-
rıyla Türkiye’de göreve başlayacak 
olan Minialai, METRO’da en son Pe-
rakende Franchise Global Direktörlü-
ğü görevini yürütüyordu.

2007 yılında Metro kariyerine Fransa’da baş-
layan Minialai, 2009 yılında Fas Metro’da 
Operasyon Direktörlüğü görevini ve 2011 
yılında da Türkiye’de Operasyon Direktörlü-
ğü görevini üstlendi. 2014 yılında ise Rusya 
Metro’da yürüttüğü Satınalma Direktörlüğü 
görevinin ardından, 2015 yılında yine Rus-
ya’da CEO olarak görev yaptı.

2016 yılından beri yürüttüğü Perakende 
Franchise Global Direktörlüğü görevinden 
sonra ise Metro Türkiye Genel Müdürü oldu. 
Metro bünyesinde göreve geldiği ilk günden 
itibaren farklı ve öncü projelerin oluşumun-
da rol oynayan Minialai, 1 Temmuz itibarıyla 
yeni görevine başlayacak. Boris Minialai li-
derliğinde Metro Türkiye istikrarlı büyüme-
sine devam ederek, Türk gastronomisine ve 
sürdürülebilir geleceğe yatırımlarını sürdü-
recek.

Bayrağı Minialai’ye devreden, 1997 yılından 
bu yana Metro bünyesinde farklı görevler 
üstlenen ve en son Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürüten Kubilay Özer-
kan, 13 Nisan 2018’de Türkiye ve İtalya’dan 
Sorumlu “Operating Partner” olarak Metro 
Global Yürütme Kurulu’na atanmıştı.

Metro Türkiye’nin Üst 
Yönetiminde Bayrak Değişimi

Boris Minialai 
Metro Türkiye’ye Genel Müdürü
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

İnsanın kendisini anlatması zordur ama lise 
öncesi için sıradan herkes gibi bir hayatım 
olduğunu söyleyebilirim. Lise yıllarında sıkı 
bir hiphop’çıydım. Çılgın giyinirdim; ters 
takılan şapkalar, bol tişört ve pantolonlar… 
Pantolonumda zincir illaki olurdu. Yırtık je-
an’lere, deri ceketlere bayılırdım. O zaman-
lar tarzım, birçok kişiye garip geliyordu. 

Aslında babam Türkiye’nin önemli ayakka-
bı üreticilerinden ve benimde kendisi gibi 
ayakkabıcı olmamı istiyordu. Benim ruhum-
da da vardı bu. Endüstri Mühendisiyim. Mi-
mar Sinan Üniversitesi’nin Endüstriyel Ta-
sarım Yetenek Sınavı’na girdim. Kara kalem 
çalışmasında 7’nci oldum. Ertesi sene Mar-
mara Üniversitesi’nin sınavına girdim onu 
da kazandım. Babam bu bölümü okumamı 
çok istiyordu. Onun da yönlendirmesiyle 
üniversitede bu bölümü tercih ettim. 

Daha sonra babamın ayakkabı fabrikasın-
da AR-GE bölümünde çalışmaya başladım. 
Türkiye’de ürün eksiği olduğunu gördüm. 
Babamı kopyalamak yerine yeni bir şeyler 
üretmek istiyordum, dahası Türkiye’nin de 
buna ihtiyacı vardı. Ve kendi markamı ya-
ratmak için harekete geçtim. 

Markanızı kuruluşundan bugüne anlatır 
mısınız?

Daha önce de demiştim, babamın fabrika-
sında görev alıyordum. Çin’deki fabrikamı-
zın üretim planlama kısmında görev almaya 
gittim. Çin’deki 2 yıllık görevim sırasında, 
ileride hayatımın dönüm noktasını oluştu-
racak, dünyaca ünlü markaların nasıl seri 
üretim yapıp, daha çok kazanma uğruna 
tasarımlardan uzaklaştığını ve bundan do-
layı gittikçe birbirine benzeyen tasarımların 
ortaya çıktığını gördüm. Bunu bir fırsata çe-
virmem gerektiğini düşünüp, 1 ay içerisinde 
toparlanıp Türkiye’ye döndüm. 1 buçuk yıl-
da dondurduğum okulumu bitirip, yapaca-
ğım markanın logosunu, kurumsal çizgisini 
tarzını ve ne üzerine olması gerektiğini ka-
rarlaştırdım. Hedefim büyüktü. Ama imkan-
sız değildi. Hedef ne kadar büyükse yolunu 
o kadar aydınlatır. Kutup yıldızının yön be-
lirlemek için kullanılması gibi.

Hangi yolu kullanacağım belliydi. En iyi bil-
diğim işle başlamalıydım. Yani ayakkabı; bu 
noktada üretim sektöründen modacı olma 
adımını atmış oldum. Çocukluktan gelen bir 
çizim yeteneğim vardı. Bu yeteneğimi doğ-
ru yönlendirerek özel bir ayakkabı koleksi-
yonu tasarlamaya başladım. Erkek ayakka-
bı sektöründe alışılmışın dışındaki renkleri 
kullanma cesaretini Türkiye’de gösteren ilk 
kişiydim artık. 

Tabii ki, ilk yaptığım işlerde birçok hüsranla 
karşılaştım ama asla yılmadım. Moda dedi-
ğimiz şey sevginin bir tık yukarısında, aşkın 
bir tık altındadır bence. “Ne kadar gönül 
verirse kişi, o kadar güzel şeyler çıkar orta-
ya” düşüncesiyle bende yaptıklarımı sosyal 
medya aracılığıyla benimle aynı düşünceye 
sahip insanlara sundum. Dönemin en iyi er-
kek moda blog sayfaları ürünlerimi fark etti 
ve bana sosyal medyada destek verdi. 

Maddi kaynağı nereden buldum diye so-
racak olursanız, “Ah o melborne kırmızısı 
BMW 3.20i arabam” derim. Sattığım arabayı 
sermaye yapıp internet sitesi ve tasarımla-
rımı ürettirdim. O gece hesabımda son 20 
TL kalana kadar harcadım. Ve sabah güneşi 
sürprizlerle dolu oldu…

Ertesi gün tasarımlarım yani ‘ilk sermayem‘ 
nakite dönmeye başladı. Çok kısa bir süre 
sonunda hesabımdaki para 1000 katına çık-
tı. 

2014 yılında kurulan bir firma olarak er-
kek modası denilince akla gelen isimler 
arasına girdiniz. Başarınızı neye bağlıyor-
sunuz?

Faruk Sağın, klasik ve modern tarzları usta-
lıkla birleştiren, şehirli, stil sahibi, karizma-
tik ve her daim formda görünmek isteyen 
erkeklere hitap eden bir tasarım çizgisine 
sahip. Türk erkeği iyi parçalar seçmede ve 
kaliteli ürüne karar vermede oldukça başarı-
lı ancak parçaları birleştirmede yani kombin 
ortaya çıkartarak stil oluşturmada henüz sı-

“Erkek ayakkabı sektöründe alışılmışın dışındaki 
renkleri kullanma cesaretini Türkiye’de gösteren 
ilk kişiyim.”

Faruk Sağın
Faruk Sağın Markası Genel Müdürü
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nıfı geçebilmiş durumda değil. Faruk Sağın 
stil ekibi olarak parçaları nasıl kombinleye-
ceklerini, iş ortamından tutun herhangi bir 
sosyal ortam içinde dikkati üzerine çekecek 
şıklıkta giyinmeleri konusunda önemli bir 
rehberliği üstlenmiş bulunuyoruz. Öyle ki 
kombin önerilerimizi takip eden erkekler; 
modellerimiz üzerinde gördükleri kom-
binleri birebir taşıyabilmek için kendilerine 
dikkat etmek durumunda kalıyor. Böylece 
Türk erkeğini fit olmaya da sevk ettiğimizi 
gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Tüm bun-
ların toplamına baktığımızda başarımızın 
sırrı; Türk erkeğini ve giyim zevkini iyi analiz 
etmemizde saklıdır. Zevk sahibi olan Türk 
erkeğini ürkütmeden, doğru bir stile yön-
lendiren ve bunun için sürekli yenilenerek  
koleksiyonlar geliştiren bir marka olarak ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Modern, şık ve 
tarz görünmek isteyen erkekler; Faruk Sa-
ğın bunu diyorsa ya da koleksiyonuna bunu 
koyduysa mutlaka bunda bir şey vardır de-
dirtebildiğimizi geri dönüşlerden görüyoruz 
ki bu da önemli bir başarı kıstası bizim için.

Erkek modası da son dönemde kadın mo-
dası kadar önem kazandı. Hazırladığınız 
koleksiyonlarda nelere dikkat ediyorsu-
nuz?

Evet, dediğiniz çok doğru. Erkek moda al-
gısı öyle değişti ki artık bu durum “İçinde 
bulunduğumuz dönemin yansıması” olarak 
tanımlanıyor. Bundan 10 yıl önce, dar ve kısa 
pantolon giyen ya da normal çorap yerine 
babet çorap giyerek podyumda yürüyen 
mankenler görüldüğünde, koleksiyondaki 
parçalara farklı yakıştırmalar yapılabiliyordu. 
Bugün bütün bunlar ortadan kalktı. Çünkü 
yeni akım rahatlık ve şıklık. Bu trend, iş in-
sanları arasında hızla yayılıyor. 

Artık erkekler karizmatik takım elbisele-
rini spor görünümlü klasik ayakkabılarla 
tamamlıyor. İş insanları ‘smart casual’ de-
diğimiz daha rahat ama stilinden taviz ver-
meyen görünümler tercih ediyor. Faruk Sa-
ğın markası bu akımın ortaya çıkmasında da 
gelişmesinde de zenginleşmesinde de ciddi 
katkı sağlamıştır. 

Türkiye’de yalnızca online kanallar üze-
rinden 2 yılda satış ile cironuzu 24 katına 
çıkarttınız. Gelişen teknoloji ile alışveriş 
alışkanlıkları değişim göstersede cadde 
mağazacılığı ve hayatlarımızın vazgeçil-
mezi haline gelen AVM mağazacılığı ko-
nusunda düşünceleriniz nelerdir?

Online olarak hizmet vermenin büyük avan-
tajları bulunuyor. Türkiye için konuşursak 
Edirne’den Van’a herkese ulaşmamız müm-
kün oluyor. Dünyada baktığımızda ise tüm 
ülkelere hizmet veriyoruz. Faruk Sağın ayak-
kabıları ve kıyafetlerini Avustralya’daki bir 

kişinin üstünde de görebilirsiniz, Fransa’daki 
bir kişinin üzerinde de... AVM mağazacılığı 
giyim sektörünün olmazsa olmazı. Dokuna-
rak ve deneyerek almak isteyen kişi sayısı da 
oldukça fazla o yüzden bizde mağaza ya-
tırımlarımıza hız kazandırdık. Sene sonuna 
kadar 5 tane daha mağaza açacağız.  

Mağazalarınız hakkında bilgi verir mi-
siniz? 2018 hedeflerinizde cadde ya da 
AVM mağazası olarak yeni şubeler olacak 
mı? 

Yurt içi ve yurt dışında 140 bayi ve online 
satış üzerinden bütün dünyaya ulaşıyoruz. 
Avrupa ve Amerika’da büyük beğeni toplar-
ken kendi insanımıza da daha yakın olmak 
istedik. Dokunarak alışveriş yapmayı ve üze-
rinde denemeyi seven insanların varlığını da 
göz ardı etmek istemedik. Bu nedenle İzmir, 
İstanbul ve Bursa’da mağaza açtık. İzmir’de-
ki mağazamız Mavibahçe’de, İstanbul’daki 
mağazamız Metrocity AVM’de, Bursa’daki 
mağazamız ise Endülüs Park AVM’de bulu-
nuyor. İlerleyen dönemlerde açtığımız her 
mağazada kişiye özel stil danışmanlığı hiz-
meti vermeyi de planlıyoruz.

2018’in sonuna kadar 5’i yurt içinde, 5’i yurt 
dışında olmak üzere toplamda 10 mağaza 
daha açmayı hedefliyoruz.  

Bildiğimiz kadarı ile satışlarınızın büyük 
birçoğunu da yurt dışına yapıyorsunuz. 
Sizce, sizi tercih etme nedenleri nedir?

Özgün tasarımlarımız, kalitemiz ve stil öne-
rilerimiz diye sıralayabilirim. Ürünlerimizin 
çoğunluğunu İtalyan çizgisinde üretiyoruz. 
Fit erkeklerin en çok tercih etiği tarz ile biz 
gençler ve orta yaş erkekler için üretim ya-
pıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, er-
kekleri fit giyinmeye yönlendiriyoruz. Hedef 
kitlemizi çok iyi değerlendirip tasarımlarımı-
zı ona uygun oluşturuyoruz. Bu yüzden en 
çok tercih edilen erkek giyim ve ayakkabı 
markasıyız.

Stil danışmanlığı hizmetiniz oldukça be-
ğenildi. Bu konuyu geliştirmeyi düşünü-
yor musunuz?

Tabii ki, bu konuda çalışmalarımız devam 
ediyor. Mesela Whatsapp’ta, ücretsiz stil da-
nışmanlığı hattımızı oluşturduk. İsteyen giy-
diği ürünlerin fotoğrafını gönderiyor soru-
larını soruyor. “Bu ceketin altına hangi renk 
pantolon giyebilirim?”, “Ayakkabı ne renk 
olmalı?”, “Bir iş yemeğim var nasıl bir kom-
bin tercih etmeliyim?” diye soruları ücretsiz 
cevaplandıran bir ekibimiz var. Karşıdaki ki-
şinin ölçülerini alıyorlar, eğer ona uygun bir 
ürün değilse, giymemesini tavsiye ediyorlar. 
Ben stil danışmanlarıma şunu söyledim: “Bir 
kişi bizden aldığı bir ürünle kombin yap-
mak istiyorsa başka markaların ürünlerini 
tavsiye edin, insanları onlara yönlendirin. 
Kişinin bizden alışveriş yapıp, yapmaması 
hiç önemli değil. Sizler stil danışmanısınız, 
pazarlamacı değil.”
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Victoria’s Secret, yaz koleksiyonunu Londra’daki Penthouse Vic-
toria’da gerçekleşen etkinlikte tanıttı. İhtişamlı Penthouse’da ka-
tılımcılar Victoria’s Secret Dream Angels iç giyim koleksiyonunun, 
canlı yaz renklerini ve Very Sexy Now koleksiyonunun ferahlatıcı 
kokularını keyifle incelerken, panoramik Londra manzarasına karşı 
Victoria Sport eşliğinde eğlenceli bir spor dersinin tadını çıkardılar.

Game of Thrones’un gizemli karakteri Arya Stark’a hayat veren 
Maisie Williams’ın da katıldığı etkinlik birbirinden güzel karelere ev 
sahipliği yaptı. Maisie Williams, Victoria’s Secret’ın Dream Angels 
koleksiyonuna ait body üstü, açık renk kotuyla kombinleyerek bü-
tün dikkatleri üzerine çekti.

Victoria’s Secret Yeni Yaz 
Koleksiyonunu Londra’da Tanıttı
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Pop dünyasının efsanevi kadın vokallerinden 
Anastacia, dünya turnesi kapsamında Türki-
ye’ye geldi. Bodrum Yalıkavak Marina’da 26 
Haziran'da konser veren Anastacia, güçlü 
sesiyle olduğu kadar, samimi tavırları ve gü-
zelliğiyle de beğeni topladı.

“I’m Outta Love” ve “Left Outside Alone” gibi hit parçaları 
ile dünyada 30 milyondan fazla albüm satan pop dünyası-
nın dev kadın vokali Anastacia, Bodrum’daki Yalıkavak Ma-
rina sezon açılışına özel bir konser verdi. Yedinci albümü 
“Evolution” kapsamında bu yıl nisan ayında Avrupa turne-
sini başlatan ve aynı turne kapsamında Türkiye’ye ilk kez 
gelen sanatçı, 3.500 kişi kapasiteli Yalıkavak Marina Konser 
Alanı’nı hınca hınç doldurdu. Cemiyet hayatından ünlü si-
maların da katılım gösterdiği gecede Mehmet Aslantuğ ve 
Arzum Onan çifti Anastacia’nın coşkulu şarkılarına eşlik etti.

Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası Yalıka-
vak Marina’nın eşsiz manzarası eşliğinde başlayan konserde 
Anastacia 2 saat boyunca sahneden inmedi ve en sevilen 
şarkılarını Türk ve yabancı hayranlarıyla birlikte seslendir-
di. Anastacia, güçlü sesiyle olduğu kadar samimi tavırları ve 
güzelliği ile de beğeni topladı.

POP MÜZIĞIN DÜNYACA ÜNLÜ SESI 
ANASTACIA YALIKAVAK MARINA’NIN 
SEZON AÇILIŞINDA SAHNE ALDI
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?

1975 yılında doğdum. Tarsus Amerikan Ko-
leji'nde lise eğitimimi sürdürürken, ABD'ye 
giderek lise ve üniversiteyi orada bitirdim. 20 
yaşında genç bir elektrik-elektronik mühen-
disi olarak Türkiye'ye geri döndüm. Profes-
yonel olarak çalışırken Koç Üniversitesi'nde 
işletme mastırını tamamladım. 2001 yılında 
kendi şirketimi kurdum ve farklı projelerde 
Türkiye'de ilk kez yüz binlerce kişinin kullan-
dığı teknoloji servislerini kurdum.

Bu konu ile 1994 yılında Amerika’da tanıştım. 
1994 yılından beri, beynin işleyişi ve beynin 
ruhsal ve bedensel sağlık üzerindeki etkileri 
üzerine araştırmaları gerçekleştirdim ve araş-
tırmaya da devam ediyorum.

NeuroFormat nedir? 

NeuroFormat, kelime anlamı olarak, nörolo-
jiyi formatlama, yeniden biçimlendirme anla-
mına gelmektedir. Aslında yapmaya çalıştığı-
mız şey beynimizdeki kötü olayların etkisini 
temizlemek. Çünkü nasıl dostlar kötü günde 
belli oluyorsa, beynimiz de kötü günlerde 
değişiyor. Kötü günler sonrasında bir şekil-
de beynimiz travmatik olaylardan sonra eski 
haline bir türlü dönemiyor. Biz NeuroFor-
mat ile özellikle de yaşanan çok kötü gün-
lerin etkisini beyinden temizliyoruz. Zaten 
format kelimesinin kullanılmasının nedeni 
de bu. NeuroFormat hiç bir şekilde hipnoz 
içermemekte, uygulama sırasında belirli göz 
hareketleri, vuruşlar ve telkinler tekrar edil-
mektedir.

Beyin, bizim konuşma terapileriyle yapmaya 
çalıştığımızdan çok daha hızlı şekilleniyor. 
Mesela, bir sürücü geçirdiği bir kaza anında 
çok kısa bir zaman diliminde araba kullan-
maktan, hayat boyu korkmayı öğrenebiliyor. 
Klasik yöntemler, bu kişiye günlerce sürecek 
konuşmalarla arabadan korkmamayı sağla-
maya çalışıyor. Beynimizin, bu durumda sa-
kin kalmayı öğrenmesi için, bu bilginin beyne 
hızlı şekilde verilmesi gerekiyor. NeuroFor-
mat yöntemleri, istenilenin bilginin beyne 
hızlı olarak öğretilmesi üzerine odaklanmış-
tır.

Nasıl bir sistem ile uygulanmaktadır? Ve 
seans periyodları nasıl uygulanıyor? 

Tekniğin detaylarını çok kısa bir süre için-
de anlatmak oldukça zor. Ama mesela kötü 
olayların bilinçaltındaki etkisini temizlediği-
miz uygulamayı kısaca özetleyeyim. Neuro-
Format tekniğini uygulayan kişi beynin 2 
lobunun da aktif olmasını sağlayan özel bir 
pozisyonda oturuyor. Bu arada, gözleri kapa-
lı bir şekilde, kendi bedeninde bu olayı yeni-
den yaşadığını hayal ediyor ve bir yandan bu 
olayı sesli olarak anlatıyor. Kötü olayı yeni-

den yaşarken, kötü hissettiği anlarda "Zama-
nı durdurarak", gözlerini sanki kitap okur gibi 
en üstten başlayarak, sağdan sola sıra sıra 
yavaşça hareket ettiriyor. Bu göz hareketle-
rinin amacı, hangi göz pozisyonlarında duy-
guların çok daha yoğun olduğunu bulmak ve 
o kötü duygulara erişmek. Kötü duygunun 
en yoğun olduğu göz pozisyonu yakalandığı 
an, bu duyguyu genelde baş üzerinde bulu-
nan tek bir noktaya devamlı yapılan vuruşla 
temizliyoruz. Travmanın o anının beyindeki 
etkisinin temizlenmesi için, tarama sırasında 
bulunan tüm göz pozisyonlarının birer birer 
temizlenmesi gerekiyor. Bu şekilde, bu olayın 
en kötü anlarını birer birer formatlıyoruz. Bu 
uygulama sonucunda, eğer olayın tüm anla-
rının yarattığı etkileri temizlediği zaman, kişi-
nin olayla ilgili fikri anında değişiyor. Bu ola-
yın pek de önemli olmadığını söyleyebiliyor, 

zaten yeniden anlattığı zaman olayla ilgili hiç 
bir şekilde kötü hissetmiyor.

Seanslar 1 saat sürüyor. Bu arada seansları 
psikolog kökenli NeuroFormat uzmanlarının 
yaptığını eklemeliyim. Zira ben eğitim, yöne-
tim ve araştırma faaliyetleriyle ilgileniyorum.

Geçmişte yaşanan kötü olayların hayatı-
mızda ki sorunları oluşturduğunu söylü-
yorsunuz ve garantili bir şekilde çözümü-
nün olduğunu belirtiyorsunuz. Bugüne 
kadar size danışanlar arasında sizi yanıltan 
tedaviye cevap vermeyen kişiler oldu mu?

Burada sanırım küçük bir yanlış anlama söz 
konusu. Evet birçok konuda çok iddialı ol-
duğumuz, kısa sürede çok güzel ve hızlı so-
nuçlar aldığımız doğru ama herkesin tüm 

Ayın Konuğu:

M. Barış Muslu
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sorunlarını bizden beklenilen sürede çözece-
ğimiz anlamına ne yazık ki gelmiyor. Burada-
ki yanlış anlaşılma biraz korkular üzerindeki 
çok başarılı, neredeyse garantiye yakın alınan 
sonuçlardan geliyor. Mesela, kedi korkusuyla 
ilgili birkaç kez televizyonda oldukça reyting-
li kanallarda canlı yayında sorunu çözmüşlü-
ğüm var. Bu da insanlarda yaptığımız işin ga-
rantili olma beklentisini beraberinde getirdi.

Ne yazık ki, her sorun canlı yayında çözecek 
kadar basit değil. Ve insanların beyinleri ve 
hayatları birbirleriyle aynı değil. Bu arada biz 
de beyne tornavidayla girip format da at-
mıyoruz. O kişinin de çalışma sırasında aktif 
olup bazı olayları hatırlaması, paylaşması, 
konsantre olması gerekiyor.

Bu da çözümün bazen çalışılan kişinin bize 
yardım etmesiyle gerçekleşeceği, ancak o za-
man mümkün olduğu anlamına geliyor. Ama 
bazı konularda, mesela korkularda karşıdaki 
kişi pek istemese ya da yardım etmese bile 
çözüm sağlanabiliyor. Bunu da eklemem ge-
rekir.

İş hayatında başarıyı sağlamak için uygu-
lama ve önerileriniz nelerdir?

Çalışarak, çalışarak, çalışarak diyeceğim biraz 
rahmetli Sakıp Sabancı gibi olacak diye kor-
kuyorum. Aslında, hayır sadece çalışmak yet-
miyor. Çünkü çalışmak için de bazı ön şartlar 
var. Beyninizin önünüze engel çıkarmaması 
gerekiyor. 

Aslına bakarsanız bizim en büyük savaşı-
mız kendi beynimize karşı. Çünkü beynin 
asıl amacı bizi tehlikelerden korumak, bunu 
ise oldukça ilkel bir mantık içerisinde yap-
maya çalışıyor. O mesela geçmişte yaşanan 

bir travmatik olaydan dolayı, ki bu çoktan 
geçmiş önemsiz bir olay muhtemelen, aynı 
durumu yeniden yaşama diye hedeflerinize 
ulaşmanızı engelliyor. Mesela, geçmişte red-
dedildiğinizden dolayı artık sormayı ya da 
aramayı bırakabiliyorsunuz. Belki reddedildi-
ğiniz olay onlarca yıl önce yaşanan önemsiz 
bir olaydı ya da yıllar önce küçükken evinize 
haciz geldi, sırf siz bu yüzden girişimcilik fa-
aliyetlerinize çok erken bir yaşta veda ettiniz. 
Tek bir olay beyninizin koruma ihtiyacı yü-
zünden kariyerinize sebep olabiliyor.

Biliyor musunuz bazen motive olmak zararlı 
olabilir. Eğer başarınızın önünde bilinçaltınız 
sizi korumak için bir engel çıkardıysa ve siz 
motive olmanıza rağmen o engeli bir türlü 
geçemiyor ve olduğunuz yerde patinaj yapı-
yorsanız, o zaman kendinizi çok daha kötü ve 
başarısız hissederek olduğunuzdan çok daha 
geride bir noktaya dönebilirsiniz.

Önce onların neler olduğunu bulmak gere-
kiyor. Motive olmanıza ve başarılı olmak için 
gerekenleri tamamen yapmanıza rağmen 
bir şekilde hedefe ulaşamıyorsanız, bilin ki 
önünüzde bir takım engeller var. Bunların 
çoğunu sizin çıkarmış olma ihtimaliniz ol-
dukça yüksek. Çoğunlukla bunlar geçmişte 
yaşadığınız bazı kötü olaylar ve yaşadıklarını-
zın tamamen sizi korumak amaçlı beyninizde 
tutulan duygusal birikimlerdir. Aslında  yap-
mamız gereken, beynimizin bizi ilkel bir şekil-
de korumaya çalıştığı noktalarda, ona bunu 
yapmasının gereği olmadığı ve güvende ol-
duğumuzu söylememizdir. Bir başka deyişle 
yaşadığımız kötü olayların aslında beynimiz 
için önemi olmadığını, ona onun anlayacağı 
dilde söylememiz gerekiyor. Zaten, Neuro-
Format sisteminin yaptığı sadece bu… Bunu 
yapıyoruz derseniz, yaşanan travmayla ilgili 

duygulara erişip onları boşaltarak nega-
tif oluşmuş duyguları değiştiriyoruz. Zaten 
`format` atma sözü de buradan geliyor. Biz 
yaşanan olayların beyindeki etkisine format 
atıyoruz diyebiliriz.

NeuroFormat yöntemi fiziksel hastalıkla-
rın tedavisinde de kullanılıyor mu?

Doktor olmadığım için tedavi kelimesini kul-
lanmayı sevmiyorum. Ancak, çoğu zaman 
hayatımızda yaşadığımız kötü dönemlerden 
sonra, sağlığımızın kötüye gittiğini biliriz ya 
da en azından çevremizde bunun farkına var-
mışızdır. Birileri çok kötü günler yaşar, sonra 
hasta olur. Ve hepimiz aslında her şeyin be-
yinde bittiğini çok iyi biliriz. 

Evet, bilim ve tıp dünyası genelde tedaviyi 
ilaç geliştirmekte arıyor ki, bu zaten onlar 
için en karlı olanı. Ne yazık ki gerçek bilimin 
beyinde olduğunu unutuyoruz. Aslında yaşa-
dıklarımız ve beynimiz sağlığımızı belirliyor. 
Zaten beyinle uğraştığınız zaman sağlıkla da 
uğraşıyorsunuz. Bu sadece pozitif düşünce-
den çok daha fazlası… Size çok enteresan ve 
ezber bozan bir şey söyleyeceğim. 

“Beynimiz hastalıkları, büyük bir tehlikede 
olduğumuzu düşündüğü anlarda kapasiteyi 
arttırmak için tetikliyor.”

Bunu şu şekilde anlatayım. Travmalar beyni-
mizin tehlikeli olarak algıladığı anlardır. İşte 
bu zamanlarda beyin, tıpkı heyecanlandığı-
mız zaman kalp hızını arttırmak gibi çeşitli 
organların da kapasitesini arttırmayı seçebi-
liyor. Kalbin hızlı çarpması aslında, vahşi bir 
hayvanla karşı karşıya kalındığında iç organ-
lardaki kanın, kollara ve bacaklara hızlı pom-
palanmasından başka bir şey değil. Kaçmak 
ya da savaşmak için güçlü olması gereken kol 
ve bacaklarımıza hızlıca takviye güç gönderi-
liyor. Beyin aslında milyonlarca yıllık prensip-
lerle çalışıyor.

Mesela, yine kötü bir anda midemizde his-
settiğimiz his bunun bir örneği. Bir başka de-
yişle, beynimiz travmatik anlarda organlarda 
değişiklikler yapıyor. Ve bu değişikler trav-
malar bitip tehlike geçse de geri alınamaya-
biliyor. Travma sonrası, yıllar boyunca devam 
eden bu farklı çalışma şekli, vücutta birçok 
hastalık ve sağlık sorununu ortaya çıkarıyor.
Mutsuzluk, korkular ve stresin neden insanı 
hasta ettiği çok uzun bir konu. Ama gerçek 
şu ki: 

“Beyninizi değiştirin, sağlığınız değişsin!”

İşin aslı, biz tıbbi bir hizmet vermiyoruz. Biz 
beynin iyileşme mekanizmasını kendi ken-
dine çıkarmasını sağlıyoruz. Bu arada ekibi-
mizde sadece psikologların görev yaptığını 
söylemeliyim.
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Dini sohbetleriyle ekranların vazgeçilmez 
isimlerinden biri olan araştırmacı-yazar M. 
Fatih Çıtlak, Kayseri Park’ta sevenleriyle bu-
luştu.

Gönülden bir bağ ile Ramazan’ın ruhunun 
yaşandığı maneviyat dolu etkinliğe katılım 
yoğun oldu. 2 Haziran Cumartesi günü saat 
15.00’da gerçekleşen etkinlikte Çıtlak, Rama-
zan ayına özel bilinmesi gerekenleri sevenle-
riyle paylaştı. 

Kayseri Park’ta Farkındalık Stüdyosu orga-
nizasyonu ile gerçekleşen Ramazan’a özel 
söyleşi ve imza günü etkinliğinde bilgi ve 
birikimleri ile ziyaretçilerin sorularını yanıt-
layan Çıtlak, kitaplarını imzalatmak isteyen 
sevenlerine anılarla dolu bir gün yaşattı. 

KAYSERI PARK AVM'DE M. FATIH ÇITLAK SEVENLERIYLE BULUŞTU
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G5 masajı, kendi adını taşıyan ürün ile kişiye uygulanır. Hızlı titreşim-
le iterek sıkıştırma yöntemi uygulayan G5, fazla yağların ve selülitli 
bölgelerin yakılmasını sağlar. Uygulama bölgesinde çeşitli zayıflama 
ürünlerinin ve yakıcı yağların kullanılması ile birlikte gözle görülür 
ciddi bir etki elde edilir. 

Gerginleşmiş noktaları ve spazmları yatıştırmaya, ödemlerin ve yor-
gunluk sonrası kaslarda biriken laktik asitin atılmasında yardımcı 
olur. Ritmik masaj ile kan dolaşımını hızlandırır, ciltte yaşlanma çiz-
gilerini azaltır ve cilde esneklik sağlar. G5 masajı özellikle bölgesel 
zayıflamada kullanılan ve hızla yaygınlaşan yöntemlerden biridir. G5 
aletiyle yapılan masaj sayesinde kan akışı hızlanır, damarlar açılır ve 
vücut toparlanır. G5 masajı özellikle pasif jimnastik öncesinde vücu-
dun ısınmasını ve yağ yakmaya daha erken başlamasını sağlar.

Masajın tüm vücuda uygulanabilir olmasının yanı sıra özellikle kalça, 
üst bacak, kol ve popo bölgelerinde, selülitle mücadelede daha etkili 
olduğunu gözlemlemek mümkün. 

G5 Masajı: Her yeni güne uyandığınızda dinlenmiş ve rahatlamış his-
settiğiniz vücudunuz geçen zamanla birlikte gün içerisinde tekrar yo-
rulmaya ve ağırlaşmaya başlar. Zamanla vücudunuz yıpranır, yorulur 
ve canlılıktan uzaklaşır. Bu yorgunluğa cildinizin sıkılığını kaybetmesi 
ve selülitlerin oluşması da eklenir. Bu masaj ile kas ve eklemlerde biri-
ken toksinlerin rahatça atılması sağlanır ve toksinlerle beraber ağrılar 
da azalır. Sertleşmiş kasların ve eklemlerin yumuşatılması sonucunda 
çok daha rahat bir şekilde hareket edilmesine yardımcı olunur. Kas ve 
eklemlerin hareket kabiliyeti artarak, eklemler daha kaygan hale gelir. 
Ayrıca karın kaslarının sıkılığının arttırılması bağırsak hareketlerini ko-
laylaştırmakta ve dolayısıyla sindirim bozukluklarının giderilmesinde 
etkili olmaktadır. Kaslardaki gerginliğin ve yorgunluğun giderilmesi 
amacıyla kullanıldığında ise hastanın isteğine göre seanslar verilmek-
tedir.

G5 Masajının Faydaları Nelerdir?

* Bölgesel dolaşım,
* Ağrı giderme,
* Rahatlama,
* Fazla yağların yakılması,
* Cilt sıkılaştırma,
* Bölgesel zayıflama,
* Cildin esnekliğini sağlama,
* Toksin atma,
* Selülit oluşumunu engelleme ve selüliti azaltma,
* Kemik yoğunluğunu arttırma,
* Zihinsel ve bimensal stresi azaltma.

G5 MUCIZESIYLE TANIŞIN

Pırıl Tezcan
Estetisyen ve Güzellik Uzmanı
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55 ülkede faaliyet gösteren dün-
yanın lider tesis yönetim şirketi 
ISS’in 2017 yılı dünya şampiyonu, 
ISS Türkiye oldu. ISS Türkiye 2017 
yılı dünya birinciliğinin yanı sıra 
“En İyi Operasyon” ve “En İyi İn-
san Kaynakları” kategorilerinde 
de birinciliği elde etti.

Türkiye’nin en büyük istihdam yaratan ve 
2017 yılındaki performansıyla en hızlı büyü-
yen şirketleri arasında yer alan ISS Türkiye, 
bu başarısını Danimarka merkezli uluslara-
rası şirket ISS’in faaliyet gösterdiği 48 ülke 
arasından birinci olarak perçinledi.

2017 yılında 35.000 istihdam, 1,5 milyar TL 
ciro ve %24 büyüme oranıyla İsviçre, İngilte-
re, Almanya, ABD, Fransa gibi güçlü rakiple-
rini geride bırakan ISS Türkiye, Singapur’da 
gerçekleştirilen törende “En İyi Operasyon” 
ve “En İyi İnsan Kaynakları” kategorisinde bi-
rinciliğini ilan ettikten sonra “Dünya şampi-
yonu” unvanına da sahip oldu.

Kurulduğu 2005 yılında 72 milyon TL olan 
cirosunu son 13 yılda 20 kat büyütme başa-

rısını gösteren ISS Türkiye, geçtiğimiz yıl El-
mas Ödülü’nün sahibi olmuştu. Başlangıçta 
ISS içinde küçük bir ülke konumundayken 
olağanüstü bir ivmeyle büyüyüp gelişen ISS 
Türkiye, bu yıl dünya şampiyonu unvanını 
kazanarak kurumsal yapısı ve çağdaş işlet-
me-yönetim uygulamalarıyla nice başarılar 
elde etmeye hazır olduğunu gösterdi.

EN İYİLERİN EN İYİSİ

ISS Türkiye’nin müthiş zaferi, ISS’e bağlı 
tüm ülkelerin katıldığı ve Singapur’da ya-
pılan ISS Global Leadership Conference’da 
duyuruldu. Çeşitli ödül kategorilerinde bi-
rinciliği elde eden ülkeler arasından ISS 
Türkiye önce “En İyi Operasyon” ve “En İyi 
İnsan Kaynakları” dalında birinci oldu.

Daha sonra ISSGroup CEO’su Jeff Graven-
horst ve ISS Yönetim Kurulu Başkanı Lord 
Charles Allen, 2011 yılından sonra bir kez 
daha dünya şampiyonu ilan etmek üzere 
ISS Türkiye yönetim kadrosunu sahneye 
davet etti.

Jeff Gravenhorst, ISS Türkiye ekibine yöne-
lik konuşmasında şunları söyledi: “ISS ailesi-
ne katıldığınızdan bu yana olağanüstü işler 

VE ISS TÜRKIYE, DÜNYA ŞAMPIYONU!

başardınız. Bu ödülü ikinci kez alıyorsunuz 
ve ikinci kez dünya şampiyonu olmanız ger-
çekten olağanüstü bir başarı! Bugün Türki-
ye’de 35 bin çalışan var ki bu çok büyük 
bir sayı. Bu yıl başardığınız bir başka ola-
ğanüstü şey, müthiş bir büyüme sağlamış 
olmanız. Türkiye’nin gelişimi hep istikrar, 
öngörülebilirlik ve büyüme yönünde oldu. 
Dolayısıyla bir kez daha dünya şampiyonu 
olmakla gurur duymalısınız. Böyle ilerledi-
ğiniz müddetçe tüm rakiplerinizin önünde 
olacak ve yeni başarılara imza atacaksınız. 
ISS Türkiye’de ve tüm ISS’te fark yarattığı-
nız için teşekkürler. Hepiniz müthiş bir ekibi 
oluşturuyorsunuz, sizi içtenlikle tebrik edi-
yorum.”

55 ülke arasında dünya şampiyonluğuyla 
Singapur’da Türk bayrağını dalgalandırma-
nın gururunu yaşayan ISS Türkiye CEO’su 
Cavit Habib yaptığı konuşmada şunları dile 
getirdi: “Tam 30 yıl önce, haziran ayının 
4’ünde okuldan artan zamanlarımda bu işi 
yapmaya başlamıştım. İşimi gerçekten se-
viyorum, şirketimi seviyorum, ekibimi se-
viyorum. Bu bizim için büyük bir tutku, bu 
sahnede olmak da büyük bir onur. Başar-
dıklarımızla gerçekten gurur duyuyorum; 
daha da başarılı olmaya devam edeceğiz.”
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Engin Yıldırım
City Mall AVM Müdürü

Reverse mortgage nedir? 

Mal sahibinin evinin değerine karşı borç-
landığı bir konut kredisi türüdür. Reverse 
mortgage’da kredi kuruluşu müşterisine bu 
krediyi ölünceye kadar düzenli aylık öde-
meler şeklinde kullandırıyor ve kredinin geri 
tahsilatını da evi satarak sağlıyor. Dolayısıyla 
reverse mortgage’da müşteri kredi kurulu-
şuna ölene kadar hiçbir geri ödeme yapmak 
zorunda kalmıyor. Ayrıca kredi kullanıcısı bu 
süre zarfında reverse mortgage için kullan-
dığı konutunda herhangi bir kira vs. ödeme-
den oturmaya devam ediyor.

Reverse mortgage ile mortgage kredisi-
nin farkı nedir?

Mortgage veya konut kredisinde mal sahibi 
aylık ödemelerle yükümlüyken reverse mort-
gage'de mal sahibine ödeme yapılır. Mal sa-
hibi vergiler, aidatlar gibi masraflardan ken-
disi sorumludur.

2008 yılında ABD’de başlayan mortgage 
kaynaklı ekonomik kriz söz konusu ülkede 
büyümeye farklı bir ivme kazandırmak ve 
60 yaş üstü kesimin de ekonomiye destek 
olabilmesi, sağlık giderlerini rahatlıkla karşı-
layabilmesi ve iyi bir hayat sürmesi amacıyla 
‘reverse mortgage’ adı altında ürünlerin çık-
masına yol açtı. 2008 yılı itibariyle ABD’nin 
önde gelen bankaları tarafında sunulmaya 
başlanan söz konusu ürün büyük bir ilgi gör-
dü. Tersine mortgage, sahip olunan serma-
yenin bir tür geri kazanım yolu olup, düşük 
kredi riski ile yatırımcıların ilgisini çekmekte-
dir. Finansal ihtiyaçlarını karşılama amacında 
olan ‘konut zengini ancak nakit fakiri’ yaşlı 
insanlar tersine mortgage’yi kullanmaktadır-
lar. Ancak tersine mortgage uygulaması iş-
leme taraf olanlar açısından birtakım riskleri 
de bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemizde 
henüz olmayan bu sistemin, bankalar, büyük 
inşaat şirketleri, uzmanlar tarafından tartışıl-
ması; Türk aile yapısına uygun olup olmadı-
ğı, yaşlıların sosya-ekonomik durumu ve bu 
sisteme girip girmeyecekleri araştırılmalıdır.

Bugün gelişmiş ülkelerde, yaşlı insanların 
birçoğunun en önemli sorunu, emeklilikle-
ri sonrası mevcut bütçeleri ile konutlarında 
yaşamlarına nasıl devam edebilecekleri so-
runudur. Gelişmiş ülkelerde, yaşlı insanların 
birçoğunun mevcut bir konutu ve yaşamla-
rını devam ettirebilmeleri için sınırlı bir sabit 
geliri vardır. Ancak bazı ileri yaş düzeyindeki 
insanların, birtakım finansal ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yeterli bir gelir düzeyleri mevcut 
olmayabilmektedir. Dolayısıyla, ileri yaş dü-
zeyinde olan yaşlı insanlar, emeklilikleri sü-
resince günlük cari harcamalarını karşılamak 

ve daha çok nakit gerektiren sağlık, konut, 
bakım-onarım ve tamiratları ile seyahat ve 
turizm amaçlı hizmetlerin karşılığını ödemek 
için ek gelir kaynaklarına gereksinim duy-
maktadırlar. Çoğu yaşlı insanın bu ihtiyaçları 
için tersine mortgage, gelişmiş ülkelerde uy-
gulanmakta olan son derece cazip ve sosyal 
faydası son derece yüksek bir finansal araçtır. 
Mortgage’de amaç konut satın almak iken, 
tersine mortgage’de amaç, sahip olunan 
konutun nakde dönüştürülmesidir. İpoteğin 
işleyişinde, gayrimenkul sahibi gayrimenkul 
üzerinden aylık gelir almaya devam etmekte, 
ancak diğer yandan gayrimenkul üzerindeki 
hakkı giderek küçülmektedir.

Tersine mortgage’ye yönelik olarak artan 
talebin nedenleri: Nüfusun içerisinde yaşlı 
insanların sayısının artması, çoğu yaşlı insa-
nın çok az miktarda mortgage borcuna sa-
hip oluşu, yaşlı insanların büyük bir kısmının 
nispeten fakir oluşu, beklenmedik finansal 
ihtiyaçlar, daha rahat ve huzurlu bir yaşam 
sürme isteği, yetersiz emeklilik olanaklarıdır.

Tersine mortgage’de 6 adet ödeme şekli 
vardır. Bunlar;

1- Toplam ödemenin bir defada gerçekleşti-
rilmesi şeklinde,
2- Konutta ikamet edildiği süre zarfı boyun-
ca aylık eşit ödemeler şeklinde,
3- Belirli bir sabit dönemle sınırlı kalmak 
üzere aylık eşit ödemeler şeklinde,
4- İstenildiği an çekilmek üzere belirli bir 
kredinin hesapta bulundurulması şeklinde,
5- Konutta ikamet edildiği süre zarfı boyun-
ca aylık tanınan kredi miktarının çekilmesi 
şeklinde,
6- Belirli bir sabit dönemle sınırlı kalmak üze-
re tanının kredinin aylık ödenmesi şeklinde.

Ödeme seçeneklerinin çokluğu, tersine 
mortgage finansal ürününün esnekliğine bir 
işarettir. Tersine mortgage programlarının 
tümünde konut sahiplerinin konut üzerinde-
ki hak ve sorumlulukları devam etmektedir. 

Ancak tersine mortgage alacaklısının gü-
venliğini etkilediği durumlarda geri ödemeyi 
talep etme hakkını doğuran nedenler şun-
lardır: Konutun bir kısmının kiraya verilme-
si, konuta yeni bir hak sahibi dahil edilmesi, 
konutun sınırlarının değiştirilmesi, konutun 
karşılığında yeni bir borçlanmanın gerçek-
leştirilmesi, tersine mortgage borçlanıcısının 
iflas bildirisinde bulunması, tersine mortga-
ge borçlanıcısının konuttan ayrılması veya 
konutun bir yere bağış yapılması, yanlış bil-
gi verme, hile veya suça yönelik davranışlar, 
konutun istimlak edilmesinin gerekli olduğu 
haller.

Yukarıda belirtilen durumların önceden 
tespitine yönelik olarak, tersine mortgage 
borçlanıcısının borcu muaccel hale getirici 
sözleşme şartlarını iyi bir şekilde okuması ve 
anlaması, kendisinin sorumluluğunu gerek-
tirmektedir. Tersine mortgage uygulamasın-
dan ne kadar faydalanılacağı borçlanıcının 
yaşına, sahip olunan konutun değerine, ko-
nutun bulunduğu coğrafi bölgeye, belirle-
nen ödeme seçeneği ile birlikte faiz oranları-
na bağlıdır. Bunun anlamı; tersine mortgage 
borçlusu, daha yaşlı ise ve daha değerli bir 
konuta sahip ise, daha az borçlanarak daha 
fazla nakit elde edebilecektir. Tersine mort-
gage borçlanıcısının sorumluluğu gereğince, 
sözleşme süresince konutun sahibi, konutun 
bir bölümünü kiraya veremez, konut için 
yeni bir sahiplik tesis edemez veya konut 
karşılığında yeni bir borçlanmaya gidemez.

Artık reverse mortgage ürününü gündeme 
getirmenin ve bankaların bu ürünü de pazar-
lamasını sağlamanın vakti geldi. Bu sistem, 
özellikle bakacak kimseleri olmayan ama ko-
nut sahibi olan yaşlı insanlar için yaşlılıkları 
süresince ek bir gelir yaratma yöntemi ve 
devlet tarafından da çeşitli vergi avantajları 
vs. ile desteklenmesi gereken çok önemli bir 
sosyal politika aracı. “Türkiye’deki varlık ve 
gelir dengesizliğinden dolayı faydalı olaca-
ğını düşünüyorum. Birçok kişinin varlık zen-
gini olmasına rağmen aylık gelir konusunda 
sıkıntı çektiğini görüyoruz. Bunun çözümü 
de genelde varlık satışı olarak görülüyor. 
Reverse mortgage’in satışa göre farkı, malı 
satmadan buradan kira üzerinde aylık bir 
gelir sağlanabilecek olması.” Öte yandan ile-
ri yaşlardaki insanların tüketim harcamalarını 
artırmalarına neden olacaktır. Tüm bunların 
yanı sıra sosyolojik olarak insanların miras 
bırakma düşüncesinden uzaklaşmaları gere-
kebilir. 

GAYRIMENKUL IPOTEĞINE DAYALI FINANSMAN SISTEMI: TERSINE MORTGAGE
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Bu sene 15. yılını kutlayan MetroCity AVM, birçok ilke ev sa-
hipliği yaptı. Şimdi de büyük bir alışveriş kampanyasıyla zi-
yaretçilerinin yüzünü güldürüyor. MetroCity mağazalarından 
100 TL ve katlarındaki her alışverişe bir çekiliş hakkı kazandı-
ran kampanya, 1 Mayıs tarihinde başladı. 24 Haziran’da son 
bulacak ilk kampanyaya katılanlar, ilk 2018 Model Mercedes- 
Benz otomobili kazanma şansı yakalayacak.

İlk otomobil kampanyasının talihlisi 3 Temmuz 2018 tarihinde 
noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenerek ve duyurula-
cak. 30 Eylül tarihine kadar da diğer iki araç için çekiliş devam 
edecek.

MetroCity Alışveriş Merkezi Müdürü Enver Şavkay, “Metro-
City olarak bu sene 15. yılımızı kutluyoruz. İstanbul’da alışveriş 
merkezi deneyimine yön veren bir marka olarak, 15 yıl boyun-

METROCITY AVM 15. YILINDA 3 MERCEDES-BENZ BIRDEN VERIYOR!

ca ziyaretçilerimize hep en iyiyi sunduk ve onlarla birlikte ha-
yatı paylaştık. Tüm ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi sunmak 
amacıyla 15. yılımızda bu özel kampanyayı planladık. Birlikte 
daha nice 15 yılları geride bırakmak istiyoruz” dedi.

Keyif, alışveriş ve lezzet bir arada!

5 kat üzerinde 175 mağazası, seçkin restaurant ve kafeleri, 
1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve direk metro bağlan-
tısı sayesinde kolay ulaşılabilirliği ile İstanbulluların uğrak yeri 
MetroCity AVM, büyük metrekareli mağazalarıyla dikkat çeki-
yor. Alışveriş tutkunlarına MetroCity AVM aynı zamanda kali-
teli butiklerden özel tasarımlar da sunuyor. Sporu, eğlenceyi, 
lezzeti, alışverişi bir arada sunan MetroCity AVM, 15. yılına 
özel düzenlediği kampanyalar ile ziyaretçilerinin yüzünü gül-
dürüyor.

ECE Türkiye tarafından yönetilen, İstanbul’un köklü alışveriş merkezi MetroCity, 15. yılında ziyaretçi-
lerine 3 adet Mercedes-Benz hediye ederek teşekkür ediyor. Mayıs ayında başlayan kampanya, 3 
ayrı çekiliş ile 30 Eylül 2018 tarihinde son bulacak.
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Bahar Nalan Danış
Avukat Arabulucu

Kira, bir işletmenin en önemli gider kalemini 
oluşturmaktadır. Toplam kiralanabilir alanın 
yaklaşık 12 milyon metrekareye ulaştığı ül-
kemizde, halihazırda devam eden AVM ya-
tırımlarının ise önümüzdeki birkaç yıl içinde 
tamamlanması bekleniyor. 

AVM yatırımları ve AVM mağazacılığı hızla 
artarken, son yıllarda yaşanan yabancı tu-
rist sayısındaki azalma, uzatılan OHAL süre-
ci, döviz kurunun yüksekliği gibi sebeplerle 
sektörde ciddi sorunlar yaşanıyor. Dolaylı 
olarak AVM’lerde de doluluk sıkıntısı olu-
şuyor. Ayrıca, başlangıçta ülkemizdeki istih-
damın artmasına katkı sağlayan AVM’lerin, 
artık işsizlik rakamlarına katkıda bulunması 
gibi bir durum ortaya çıkıyor.

Bu tabloya mağazacılık tarafından baktığı-
mızda, cirolarda artış olması durumunda 
dahi yükselen maliyetler nedeniyle yeterince 
karlılık sağlayamadıklarını görüyoruz. Yani 
maliyet artışları nedeniyle “Effort rate” (kira/
ciro oranı) dengesi bozulmaya başlıyor.

UYGULAMADA ALINAN ÖNLEMLER

Güncel sıkıntılara karşı önlem olarak pera-
kendeciler ve AVM yönetimleri mağazaların 
dekorasyonlarının AVM’lerce üstlenilmesi 
gibi pratik çözümler üretmeye başladı. Bir 
diğer çözüm yolu ise, mağazaların belirli bir 
süre sonunda (1-2 yıl gibi) kira sözleşmesini 
serbestçe feshederek ilgili AVM’den çıkma 
garantisi alması şeklinde anlaşma yapması. 

Bu noktada, birçok AVM’de rastladığımız 
ciro kirası yanında, aylık sabit kira bedeli 
belirlenmiş olmasının, bu krizin aşılmasında 
fayda sağladığını görüyoruz. Zira, bu yolla 

AVM minimum kira garantisi almış oluyor, 
aylık belirli kira ödemesi olan mağaza da 
buna göre temkinli davranıyor. 

ÖNEMLİ BİR HUKUKİ İMKAN: UYARLA-
MA DAVASI

Sektör temsilcilerinin, özellikle perakende 
sektörünün dövizle kiralamanın kaldırılması, 
döviz kurundaki dalgalanmaya karşı belirli 
oranlarda sabitleme yapılması gibi talepleri 
bulunuyor. Bu taleplerin karşılık bulmadığı 
durumlarda ise, son yıllarda birçok mağazacı 
kira bedelinde indirim için “Uyarlama davası” 
açmaya başladı. 

Kira sözleşmesi akdedildiği zaman kiracı, ki-
raya verenin edimleri arasında bulunan den-
genin, şartlarının değişmesiyle tarafların biri 
aleyhine katlanılmayacak düzeyde bozulma-
sı üzerine açılan davaya “Uyarlama davası” 
diyoruz. Bu dava, hakime “Sözleşmeye mü-
dahale” yetkisi vererek, sözleşmenin değişen 
koşullara uyarlanmasını sağlıyor. Bunun için; 
sözleşmenin uzun süreli olması, değişen ko-
şulların objektif nitelikte ve katlanılamayacak 
derecede olması, sözleşmesel dengenin bir 
taraf için aşırı derecede bozulması gibi şart-
lar bulunuyor.

Bu durum karşısında, dolar kurundaki artış 
uyarlama için tek başına yeterli olmayabi-
lir. Özellikle yatırım finansmanının dövizle 
sağlandığı durumlarda, uyarlama talebinin 
reddiyle karşılaşılabilir. Veya müdahalenin 
yalnızca geçici bir süre için uygulanmasına 
karar verilebilir. Sözün özü, kira beledinin 
uyarlanması davalarında her hakim, olayın 
özelliklerine göre farklı kararlar verecektir. 
Mahkemelerin bu tür davalarda ortak bir 

yaklaşımda bulunmaları, ancak bu konuda 
özel bir yasal düzenleme (AVM kiralarının 
TL’ye çevrilmesine yönelik geçici bir yönet-
melik gibi) yapılması durumunda mümkün 
olabilir. 

BAŞKA NELER YAPILABİLİR? 

Hem yatırımcının hem AVM yönetiminin 
hem de mağazaların sıkıntılara birlikte çö-
züm aramaları gereken bir dönemdeyiz. 

Örneğin; kiracı açısından, yatırımcının ciro 
kirası yoluyla sadece kara değil, zarara da 
ortak olmasını talep etmeleri, bu koşullarda 
hiç de haksız bir talep gibi durmuyor. Diğer 
yandan, neredeyse tüm AVM’lerde kiracının 
alt kiralama yapması, yani kiralanan ala-
nı belirli bir meblağ karşılığında başka bir 
marka veya hizmetin kullanımına sunması 
genellikle yasaklanıyor, bu amaçla kira söz-
leşmelerine “Devir Yasağı” maddesi konu-
yor. Kanaatimizce, bu yasağa belli koşullarda 
istisna tanınması gerekiyor. Mesela bir ma-
ğazanın cirosu düşüşteyse ve sözleşme sü-
resinin bitmesine de vakit varsa, yani zarar 
ede ede AVM’den çıkmayı bekleyecekse, alt 
kiralama yoluyla işletmeyi üçüncü kişi veya 
kuruma tahsis etmesine müsaade edilmesi, 
hem AVM hem de kiracı için daha efektif 
olacaktır. Veya mağazaların franchise yoluy-
la işletmelerini devretmelerine izin verilmesi 
düşünülebilir.

Bunlar sadece örnekler, kira ödemeleri ko-
nusunda yeni sistemler denenmesi gereki-
yor. Bunların ne olacağı ise zaman içinde, 
uygulamada netlik kazanacaktır. Yani sektör 
oyuncuları hep birlikte “Deneyerek öğrene-
cekler”…

AVM KIRA SORUNLARI VE GÜNCEL ÇÖZÜMLER
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Anadolu Yakası’nın ilk MAC spor kulübü, 
Emaar AVM’de açıldı. Uzman ekibi, son 
teknoloji ekipmanları, donanımlı egzersiz 
stüdyoları ile MAC, fit bir yaşama merhaba 
demek isteyenleri Anadolu Yakası’nın en 
büyük alışveriş ve eğlence merkezi Emaar 
AVM’ye bekliyor.

Anadolu Yakası’nın en büyük alışveriş ve eğlence merkezi 
Emaar AVM, sporseverleri Türkiye’nin en büyük spor ku-
lübü zinciri Mars Sportif’in MAC markasıyla buluşturuyor. 
Anadolu Yakası’nın ilk ve tek MAC spor kulübü; 1600 met-
rekare alanı, farklı ihtiyaç ve beklentilerine göre sunduğu 
egzersiz stüdyoları, son teknoloji ekipmanları ile sporu ha-
yatının bir parçası haline getirmek isteyenlere özel tasar-
lanmış programlar sunuyor.

MAC, MAC Academy sertifikalı profesyonel bir ekibin li-
derliğinde isteğe bağlı Personal Trainer hizmeti, Crunch & 
Burn, Pilates, Cardio Kickbox, ve GFX grup ders seçenekleri 
ile sporun odakta olduğu bir yaşam tarzı vadediyor. MAC 
yeni kulübünde, sporun yanı sıra üyelerine sauna, NUSPA 
Point ile wellness deneyimi yaşatırken, MOC Cafe ile spor-
da geçirilen zamana lezzet katacak.

ANADOLU YAKASI’NIN ILK MAC SPOR KULÜBÜ EMAAR AVM’DE
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Burcu Polatdemir
NLP Uzmanı

Her ne kadar bilinenin aksine kaygı bizi 
ayakta ve içinde bulunduğumuz sürecin  far-
kında olmamızı sağlayan bir duygu  durumu 
olsa da bunun aşırı ve yoğun şekilde tekrar-
lanması kişilerin hayatlarını olumsuz etkile-
yebilmektedir.

Sınav sürecinde yaşanan belirsizliklerin yanı 
sıra genel anlamda bu zaman dilimi gerek 
öğrenciler gerekse de aileler için ‘peki şimdi 
ne olacak?’ içeriğiyle yeterince havada bı-
rakılan kaygılı bir süreç halini almıştır. Sına-
vın nasıl ve ne şekilde olacağına müdahale 
edemeyeceğimiz için bundan sonraki amaç; 
bu süreci efektif, verimli ve en az kaygıyla 
atlatmak olmalıdır. Burada önemli olan bu 
kaygının dozu ve sınav sonucunda öğrenci-
ye çıkacak olan ‘başarılı’ veya ‘başarısız’ eti-
ketlemelerinden kaçınmak olmalıdır. Öğren-
cilerin; belli bir saat diliminde gösterecekleri 
performans sonucunda aldıkları puanla 
kendilerini kanıtlayacakları, onları zorlayan, 
hayal kırıklığı yaratma korkusuyla üstlerin-
de maksimum sorumluluk hissettikleri bir 
süreçtir aslında... Bu kadar ayrıntılı anlatma-
mın nedeni; biraz öğrencilerin gözünden de 
bakabilmek bu duruma... Durumun kolay ya 
da zor görünmesi biraz çocuk ve ebeveyn iş 
birliğinde yatmakta. Ailelerin de sınav sonu-
cuna  yükledikleri  mükemmeliyetçi yaklaşım 
ve diğer çocuklarla sokulan rekabet ortamı, 
bu durumu her geçen gün istenmeyen du-
rum haline getiriyor. Beklenen sonuçta bas-
kı söz konusu olduğu için başarısızlık veya 
yetersizlik duygusuyla yüzleşmek öğrenciye 
düşüyor.

Buradan hareketle, öğrencileri başarıya yak-
laştıran dikkati toplayacak orta düzey kaygı-
dır ve bu gereklidir. Bunun fazla ve yoğun ol-
ması unutkanlık, ders çalışmaktan kaçınma, 
sürekli uyuma isteği, kendine güvensizlik, 
ailemi utandıracağım korkusu, ailenin sınav 
sonucuna yüklediği kahramanlık algısı ve bu 

sonucun öğrencinin genel hayatına atfedile-
cek olması yeterli seviyede istenmeyen du-
rumlardır.

Önemli olan; öğrencinin sınav sonucunun, 
okul hayatının geneline yayılarak etiket-
lenmemesidir. Sınavda beklentinin altında 
doğru soru cevaplayamamış olması onu ba-
şarısız öğrenci yapmaz. Bu sonuç; bu seneki 
sınav sonucunun durumudur. Aileler tarafın-
dan yüklenilen çocuğun kendini kanıtlayacak 
bir performans algısına dönüşmesi olumlu 
sonuçlar vermez. Çocuğa elinden geleni 
yapması ama sonuç ne olursa olsun bu aile-
nin sorumluluğunu yerine getiren bir parçası 
gerçeğini değiştirmemelidir. Bu algı çocuğa 
verilirse kendine olan güvenini tazeleyebi-
lirsiniz. Ailelerin bu süreçte onların duyaca-
ğı şekilde, ‘son çare bu sınav’, ‘bu sınavda 
senden beklentimiz büyük’, ‘bizi gururlandır’ 
gibi söylemler her ne kadar motive edileceği 
düşüncesi verse de aksine büyük kaygı yara-
tır. Ailenin beklentisi; çocuğa verdikleri eğiti-
min gerek maddi gerek manevi  fedakarlıklar 
karşılığında çocuğun da sınavdan doğru sa-
yısının çok çıkmasına mı odaklı  yoksa çocu-
ğun gelecekteki meslek seçimiyle  mutlu bir 
birey olabilmesi doğrultusunda mı öncelikle 
ben ailelerin kendilerine bunu sormalarının 
iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Ço-
cuğunuzun iyi bir mesleğinin olması, hayatı-
nı devam ettirecek iyi bir gelire sahip olması 
her ebeveynin dileği olsa da çocuğun ilgisi-
nin, yeteneğinin de meslek seçiminde göz 
ardı edilmemesi gerekir. Sayısal bölümde iyi 
puanlar alamayan çocuğunuza mühendis-
liğin onun için harika olacağına inandırma-
ya çalışmanız ve çocuğunuzun da  ilk başta 
buna olumsuz tepki vermemiş olması size 
kısa süreli bir tatmin yaşatır. Sonrasında ço-
cuğunuz derslerine isteyerek çalışmayabilir 
ve bu da mutsuz bir okul hayatı geçirmesine 
neden olur. Eğer çocuğunuz sınava girece-
ğinin sorumluluğuyla elinden gelen çabayı 

göstermiş ve çalışması gereken doğrultuda 
bu bilinçle hareket etmişse bundan sonra-
sında  ebeveynler olarak yapılması gereken 
onların işini kolaylaştırmak olmalıdır. Bunlar 
neler olabilir? Sınav öncesi ya da sonrası ders 
çalışmayı bıraktığı süreçte onun açık havada 
bu süreci atlatmasına yardımcı olacak akti-
viteler yapılabilir. Bisiklete binme, uçurtma 
uçurma, top oynama gibi. Hem zihnen hem 
bedenen sınav konusundan belli bir süre 
süre uzaklaşmak hem size hem çocuğunuza 
iyi gelecektir. Çocuğunuzun sınavdan çıkan 
akranlarıyla veya aileleriyle kaç soru yaptığı 
ya da yapamadığı sorularıyla kıyaslama yap-
mamak yerinde olacaktır. Biz ebeveynler ola-
rak kimseyle kıyaslanmak hoşumuza gitmez 
öyle değil mi? Ebeveyn olarak sizin hayali-
nizdeki mesleği çocuğunuz için de istemeniz 
iyi bir temenni olabilir ama onun karakteri ve 
isteğiyle uyuşuyor mu ona dikkat etmelisiniz. 
Sizin hayaliniz iyi bir doktor olmak olabilir 
ama bu konuda ne hissediyor bunu çocuğu-
nuzla konuşmalısınız. Sınavın çocuğunuz için 
bir son olmadığını, hayatta başarılı olmanın 
her zaman sınav sonuçlarıyla değerlendi-
rilemeyeceğini belirten konuşma yapmak 
da faydalı olacaktır. Genelde gözlemlerime 
göre çocuklar ailelerini üzülecekler diye ba-
şarılı olmak istiyor. Bu da ileride çocuğunu-
zun seçtiği meslekte mutsuz olmasını hatta 
okul yıllarında bunun gönülsüz ve isteksiz 
okul hayatıyla yansımalarını yaşıyorlar. On-
ların isteklerine saygı duymak, mümkünse 
istedikleri meslekle ilgili fikir sahibi olacak  
kişiyle  tanıştırmak, onunla sohbet etmesini, 
ona sorular sormasını sağlamak ona bu ko-
nuda fikir verecektir.

Unutulmamalıdır ki,  hayatta her şeyi kontrol 
etmek imkansız birşeydir. Bu nedende ço-
cuğumuzun bizden ayrı bir birey olduğunu 
kabullenmeliyiz. Nasıl başarılı olacağını an-
latmak yerine kendini iyi ifade ettiği mes-
lekte başarıyı ve istikrarı zaten sağlayacağını 
kendimize de hatırlatmamız faydalı olacaktır.

SINAV KAYGISI
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Yüzünüzü, ruhunuzu, midenizi ve bütçenizi güldürmeye geldik!

25 yıl önce Beyoğlu’nda kurulan Leman Kültür bugün 17 il 26 şubesiy-
le kocaman bir aile. Yılda 6 milyon misafirin ağırlandığı dev bir franc-
hise zinciri. Leman Kültür sadece restoran değil, Cem Yılmaz’ın keşfe-
dildiği Leman Sahne ve Leman Otel konseptleriyle de hizmet veriyor. 

Son şubesini Ege’nin popüler tatil merkezi Çeşme Alaçatı’da açan, Le-
man Kültür öncelikle geniş ve hesaplı menüsü ile dikkat çekiyor. Çeş-
me’desiniz diye suya, çaya, kahveye servet ödemeye son. Fiyatlarımız 
İstanbul, Ankara, İzmir’de neyse o kadar. 

45 sayfalık bir menü düşünün. Türk kahvesinin bile envai çeşidi var. 
Siz daha önce kavunlu Türk kahvesi içtiz mi, peki orman meyveli Türk 
kahvesinin üstüne badem kavurup yudumlanız mı? Yenilebilir fincan-
da bol köpüklü Türk kahvesi deneyimine var mısınız? Hatrına saygı-
dan kahveden başladık ama inanın diğer lezzetlerin de tadı damağı-
nızda kalacak. 

Kahvaltıda yöresel serpme kahvaltının yanı sıra tostlar, gözlemeler, 
ekmek içi çorba, simit türevleri ve yumurta çeşitleri servis ediliyor. Bira 
yanı kanka besin zincirimizde yok yok. Kadınbudu köfte ve fırın ma-
karna topları denemeniz gereken lezzetler. Karbonhidrat seviyorsanız 
Leman Ana Mantı, makarna ve pizza çeşitleri ve Antakya yöresine ait 
yağlamaya benzeyen katmacun tam size göre. 

Ana yemeklerde et ve tavuğun onlarca çeşidini bulabilirken formunu 
koruyanlar için salatalarımız özel olarak hazırlandı. 

Leman Kültür’ün alkollü ve alkolsüz içecek menüsü için adeta bir likit 
gökkuşağı diyebiliriz. Kokteyllerin renkliliği ruhunuza da yansıyacak. 

ALAÇATI’YA LEMAN KÜLTÜR AÇILDI

Peki ya müzik? Alaçatı Leman Kültür gecelerinde misafirlerimize canlı 
müzik de eşlik edecek. Bir akşam Latin orkestrası ile dans ederken 
başka bir akşam Tükçe pop müziğinin genç sesleri ile eğleneceğiz. 

Bu yaz ruhunuz, yüzünüz, mideniz ve bütçeniz gülsün istiyorsanız 
Alaçatı Leman Kültür’e bekleriz.
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SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TARİFLER

Suna Dumankaya
Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı

KAKAOLU GÜNEŞ KORUYUCU

Malzemeler

50 gr kakao yağı
100 gr susam yağı

1 tatlı kaşığı ceviz yağı
1 çay kaşığı tentürdiyot

8 damla sevdiğiniz bir koku esansı

Hazırlanışı

Kakao yağını benmari usulü eritip diğer 
yağlar ile karıştırın. Spreyli bir şişeye içerisi-

ne koyun, kullanımınız için hazır.

KIRIŞIKLIK İÇİN AVOKADO MASKESİ

Malzemeler

Yarım avokado
1 tatlı kaşığı bal
1 çay kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı avokado yağı

Hazırlanışı

Yarım avokadonun kabuğunu soyun ve çatalla ezin. Diğer malzemeleri de ekleyerek iyice karıştırın. Parmak uçlarınızla karışımı elinize 
alıp yüzünüze ve dekoltenize dairesel hareketlerle uygulayın. 20 dakika bekletip yıkayın. Cildinizdeki etkisini hemen hissedeceksiniz. 
Hazırlamış olduğunuz maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

YAĞLI CİLTLER İÇİN MASKE

Malzemeler

2 çorba kaşığı greyfurt suyu
1 kivi
1 çorba kaşığı kayısı yağı
1 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı yulaf unu
2 damla greyfurt esansiyel yağı

Hazırlanışı

Kivinin kabuğunu soyup ezin. Diğer malzemeleri en son yulaf unu olacak şekilde ezdiğiniz 
kivinin içerisine ekleyin. Boza kıvamında bir karışım elde edin. Cildinizi temizledikten sonra 
hazırladığınız maskeyi yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Cildinize 
uygun su bazlı nemlendirici kullanın. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
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Müşterilerine ev ve yaşama dair binlerce fikir sunan Paşabahçe 
Mağazaları, Antalya’daki ikinci mağazasını Agora AVM’de hiz-
mete açtı. Paşabahçe Mağazaları 406 metrekarelik alana sahip 
yeni mağazasında yaşam ve butik ürünlerinden oluşan yaklaşık 5 
bin ürünü müşterilerin beğenisine sunuyor.

Türkiye’nin en değerli markalarından olan Paşabahçe Mağazala-
rı, mağaza zincirini genişletmeye devam ediyor. Paşabahçe Ma-
ğazaları Antalya Agora AVM’de açtığı yeni mağazası ile mağaza 
sayısını 51’e çıkardı.

406 metrekarelik alana kurulu mağazada, ‘Yaşam’ ve ‘Butik’ kon-
septleri adı altında yaklaşık 5 bin ürün seçeneği yer alıyor. Ev ve 
yaşama dair binlerce fikir sunan Paşabahçe Mağazaları, yaşam 
alanlarınızı güzelleştirecek vazolardan aksesuarlara, ikram ve su-
numlarınızı farklılaştıracak kaselerden kadehlere, kupalara, çer-
çevelere ve dekoratif minderlere kadar binlerce ürün alternatifini 
müşterisiyle buluşturuyor.

Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları’nın 13’üncüsü olan Camda 
Dünya Mirası Koleksiyonu’nun sınırlı sayıda üretilen ürünlerinin 
de sunulduğu yeni mağazada, sudan ilham alınarak tasarlanan 
yeni Omnia Su Koleksiyonu da tasarım ve cam tutkunlarını bek-
liyor.

Paşabahçe Mağazaları’nın Antalya’daki ikinci mağaza yatırımı 
olan Agora AVM mağazasında ayrıca Selçuk Demirel, Aydın Boy-
san, Alev Ebuzziya, Behiç Ak, Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi ünlü sa-
natçıların fikir ve çizgilerini taşıyan “İmza” ve “Yansımalar” ürün 
ailelerine ait seçili parçalar da müşterilerle buluşuyor.

PAŞABAHÇE MAĞAZASI ANTALYA AGORA AVM’DE AÇILDI
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Fatma Fidan

İnişli çıkışlı seyreden tüm ruh hallerimizden  
aslında biz değil serotonin düzeyimiz suç-
lu. Aynı zamanda iştah metabolizmasında 
da önemli rol oynuyor. Yapılan çalışma-
lar sonucunda depresyon, migren, obsesif 
kompulsif bozukluk, obezite, insülin direnci, 
yeme bozuklukları gibi birçok hastalığın te-
melinde serotonin olduğu düşünülmekte-
dir. 

Beynin sağlıklı çalışması için serotonin se-
viyesinin belli aralıklarda olması çok önem-
lidir. Bu hormonun fazlalığı ya da eksikliği 
birçok mental sağlık problemini de berabe-
rinde getirmektedir.

Serotonin yükseldiğinde veya yeterli oldu-
ğunda moralinizde yüksek oluyor, iştahınız 
azalıyor, ruh haliniz düzeliyor. Düşük se-
rotenin seviyesinde ise sinirli, huzursuz ve 
depresif ruh hallerine neden oluyor. İştah 
metabolizmasını bozuyor, obezite ve yeme 
bozukluklarına yol açıyor.

SEROTONİN NEDİR?

Serotonin, vücut tarafından oluşturulan ve 
besinlerde bulunmayan bir sinir taşıyıcısıdır. 
Serotonin hormonu ‘mutluluk hormonu‘ 
adıyla bilinen ve ruh halimizi çok etkileyen 
bir hormondur. Vücut serotonini kendisi 
üretir. Serotonin besinler ile alınmaz. Ancak 
yapı taşı triptofan isimli bir amino asit olan 
serotonin vücutta yapılır. 

Triptofan, serotonin yapımında önemli bir 
maddedir. Triptofan içeren besinlerin vü-
cuda alınması ile serotonin sentezi başlar. 
Yapılan çalışmalar sonucunda depresyon, 
migren, obsesif kompulsif bozukluk, obe-
zite, insülin direnci, yeme bozuklukları gibi 
birçok hastalığın temelinde serotonin ol-
duğu düşünülmektedir. Yine araştırmalara 
göre, mutlu olmaya yarayan bir başka ey-
lem de yemek yemektir.

Yapılan çalışmalarda, yemek ve mutluluk 
arasında bilimsel olarak kanıtlanmış bir 
ilişki olduğunu ve serotonin hormonunu 
yükselterek mutluluk seviyesini arttırabile-
ceğimizi ve besinlerle alabileceğimizi gös-
teriyor.

MUZ: Muzda triptofan denilen tüketildi-
ğinde vücut tarafından serotonine dönüş-
türülen bir amino asit yer alır. Muz, güçlü 
potasyum içeriği ile zaten mükemmel bir 
mutluluk kaynağıdır. Potasyum ise, sinir 
sistemi sağlığı için çok önemlidir. 

Doğal bir şeker kaynağı olan muz, nişas-
ta içeriği sayesinde, ruhsal açıdan daha iyi 
hissedilmesine yardımcı olmaktadır. 3 ay 
boyunca süren bir araştırmada kahvaltıda 
bir adet muz yiyerek başlayan tüm katılım-
cılar, o süre içerisinde istisnasız kilo kay-
bı yaşadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca muz 
kahvaltısının sindirimi kolaylaştırdığı ve 
kadınların vücudunu stresten koruduğu da 
belirtilmiştir. 

BİTTER ÇİKOLATA: Bitter çikolata içeri-
ğindeki fenilalanin ile beyinde serotonin, 
depomin gibi ruh halini yükselen hormon-
ların üretimini arttırır. Mutluluk hissi veren 
endorfini serbest bırakmak için beyini teş-
vik eder. İçermiş olduğu “Penilatilmanın” 
adı verilen kimyasal sayesinde çikolata, 
ruhsal olarak daha iyi hissedilmesine yar-
dımcı olmaktadır. Yapılan bir çalışmada 
bireylerin yatıştırıcı veya antidepresan tü-
ründeki bir ilacın bırakılmasının ardından 
tüketilen çikolata, kişinin ruh halini olumlu 
yönde etkiliyor.

CEVİZ: Omega-3 yağ asitlerinden zen-
gindir. Omega-3 yağ asitleri depresyonla 
mücadele etmektedir. Ceviz, B6 vitamini, 
triptofan, ve folat (B9 vitamini) bulunduran 
iyi bir besin kaynağıdır. Triptofan özelliğin-
den dolayı da serotonin salgısını arttırır. Ve 
stresi önler.

BALIK: Balık, içerdiği yüksek omega-3 sa-
yesinde serotonini arttırarak mutluluk veri-
yor. Beyin fonksiyonlarının da düzenli ça-
lışmasına destek olan balık, kötü kolesterol 
LDL'nin düşmesine, iyi kolesterol HDL'nin 
yükselmesine katkı sağlıyor ve kalp-damar 
sağlığını koruyor. Bunların yanı sıra hafta-
da 2-3 gün balık tüketmesi kilo vermeye 
yardımcı oluyor.

ÇİLEK: C vitamini ve çeşitli mineraller açı-
sından da zengin olan çilek, serotononin 
hormonunun artmasına yardımcı oluyor. 

Bunun yanında antioksidan özelliği ile ba-
ğışıklık sistemini güçlendirerek sağlık so-
runlarına karşı koruma kalkanı oluşturuyor. 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Temel amino asit-
lerden biri olan ve serotonin yapımında 
kullanın triptofan açısından zengin olan süt 
ve süt ürünleri de kişinin kendini daha iyi 
hissetmesini sağlıyor. Protein ve kalsiyum 
kaynağı olan süt ve süt ürünleri, yapısı saye-
sinde özellikle bel çevresindeki yağlanma-
nın azalmasına, bağırsak dostu özelliği ile 
hazımsızlık problemi yaşayanlar için sindiri-
me yardımcı oluyor. 

Protein ve kalsiyum kaynağı olan süt ve süt 
ürünleri, yoğurt ve kefir probiyotik özellikle-
ri sayesinde bağırsaklardaki yararlı mikroor-
ganizmaların sayısını artırır, bağışıklık siste-
mini güçlendirir ve vücuttaki yağ kütlesinin 
azalmasına yardımcı olarak kilo kontrolünü 
sağlar. Son yapılan çalışmalar probiyotikle-
rin duygusal açıdan da önemli değişimlere 
sahip olduğunu belirtmektedir.

YUMURTA: Serotonin üretimi için gerek-
li amino asitleri ve esansiyel yağ asitlerini 
içerir. Yumurta, yalnızca protein ve besin 
değeri bakımından zengin olmakla kalmı-
yor. Araştırmalar, kahvaltıda yumurta tüket-
menin gün boyu kalori alımını azalttığını da 
gösteriyor.

SOYA FASULYESİ: Soya fasulyesi elzem 
amino asitlerden zengindir. Triptofan içeri-
ğinin yüksek olması sebebiyle soya sütü de 
dâhil olmak üzere soya ürünleri, serotonin 
düzeyinin sabit tutulmasına yardımcı olur.

KİNOA: Son dönemlerde adını sıkça du-
yuran bir tahıl olan kinoa serotoninin öncü 
maddesi olan triptofan amino asidi yönün-
den zengin bir besindir. Akşam yemeklerin-
de salata ya da sebze yemekleri içerisinde 
tüketilen 3 yemek kaşığı kinoa günün stre-
sinin atılmasına ve yemekten keyif almaya 
yardımcı olmaktadır.
 
KABAK ÇEKİRDEĞİ: 20 gr kabak çekirde-
ğinde 120 mg triptofan bulunmaktadır. 
İçerdiği bu mutluluk öncüsü amino asit sa-
yesinde serotonin salgılanmasına yardımcı 
olur. Kabak çekirdeği stresi ve endişeleri 
önlerken kişinin rahatlayıp sakinleşmenize 
de yardımcı olur.

HİNDİ ETİ: Hindi eti yine triptofan açısın-
dan zengin bir besindir. Hem yüksek mik-
tarda protein içermesi hem de selenyum ve 
B12 vitaminleri açısından zengin bir besin 
olması nedeni ile tüketimi önerilmektedir. 

OBEZITENIN ŞIFRESI SEROTONIN
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Kaliteli, şık ve rahat koleksiyonla-
rıyla fark yaratan Marks & Spen-
cer, ünlü İngiliz model Rosie Hun-
tington-Whiteley’ın oluşturduğu 
plaj koleksiyonunda yer alan 
parçalar ile yazın tüm enerjisini 
üzerinizde hissedeceksiniz!

Modanın yüksek kaliteyle buluştuğu Marks 
& Spencer’ın, güzelliğiyle beğeni toplayan 
İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley 
ile birlikte hazırladığı, yazın ruhunu yansı-
tan göz alıcı desenlerle süslü mayo ve bikini 
koleksiyonu ile bu yaz sahillerde tüm gözler 
üzerinizde olacak.

Her zevke ve vücut tipine uygun farklı ta-
sarımlarıyla göz dolduran koleksiyonda yer 
alan tüm mayo ve bikiniler makinede yıka-
nabilme özelliğine sahip. Ayrıca tüm parça-
larda, klora dayanıklı kumaş yapısı da renk 
solmalarına karşı uzun süreli koruma sağlı-
yor.

MARKS & SPENCER PLAJ KOLEKSIYONUNA ROSIE HUNTINGTON DOKUNUŞU

Çıkarılabilir ve ayarlanabilir askılarıyla konfo-
runuza önem veren, vücut şeklini alan özel 
yapısıyla hatlarınızı belirginleştiren parçalar-
la yazın da stilinizden ödün vermeden rahat-
lığın keyfini çıkarabilirsiniz. Sütyen kupların-
da çeşitlilik sağlayan desteksiz ve balensiz 
modellerin yanı sıra, dekolte çizgisini belir-
ginleştiren, akıllı dolgu teknolojisi ile göğüs-
lerinize destek sağlayan parçalarla, havuz 
kenarında ve sahillerde güneşin keyfini çı-
karırken, tarzınıza şık ve elegan bir dokunuş 
katabilirsiniz.

Karın bölgesini toparlayan yapısı ve Sec-
ret Slimming teknolojisi ile fit bir görünüm 
sağlayan mayolarda, yaz mevsiminin ikonik 
simgesi palmiyeler ve zamansız detaylardan 
çizgiler ön plana çıkıyor. Yaz boyu içinde 
kendinizi iyi hissedeceğiniz, özgüvenli ve 
havalı bir görünüme kavuşturan renkli kuş 
gözü detaylarıyla süslü siyah mayo ve biki-
niler de koleksiyonda yerini alıyor.

%100 pamuklu kumaşı ve renkli desenle-
riyle Rosie Huntington-Whiteley imzalı plaj 
elbisesi, bu yaz plaj modasının vazgeçilmezi 
olacak.
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suskun
yağmurlar adını çizseydi yüreğime
gözyaşı tufanlarıyla yağmalanmazdı bu sevda
oysa
amansızlığın burçlarında
bencilliği unutup
sencil yaşamak vardı bir zaman
hasret kokulu günlerin tortuları
böyle çökmezdi gözlerime
hani sevdalar sevda gibi yaşanırdı
hani yenilgi sandığın yengiler vardı suskun

yüreğimi kanırtmışlığınla
çekip gitmişliğinleyim
uçurumlarca uzağım sana
kan revanım
bu kadar mı kadük
bu kadar mı derme çatma bu sevda
suskun

çorak toprakların
köhne çatlaklarına ağlarım
öyle ölgün öyle perişan
bulutlar kırılır başımın üstünde
ve
bağışlamalar serpiştiririm sulara
yılları unuturum yolları beklerken
gelmezsin suskun

tamiri olmaz bitenlerin
yarınların gardiyanlığı düşer bize
özü sevdasında saklı suskun

seni anlatmaktan yorgun mektuplar var
iflah olmaz ve
yaralı şiirlerle dolu
dipsiz kuyulardan
şahikalara doğru
dillenmeden yıllanırsın suskun

al beni götür kendine suskun
üşütmez bizi tenhalıklar
yakışmaz bu öfkeler bize
sevilmişlik kokuyor dudaklarımız
sözlerce serpin bana
ört ateşimi suskun

Kahraman Tazeoğlu



86

MALl&MOTTO / Haberler

Migros, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağa-
zalarında asırlık mayayla hazırlanan sofra ek-
meği satışlarına başladı. Migros’un 200 yıllık 
mayayla üretilen ve 40 ayrı denetim nokta-
sından geçtikten sonra tüketiciye ulaşan ekşi 
mayalı ekmekleri, piyasada satılan ekmekle 
aynı fiyat ve gramajda sunuluyor. Toplamda 
1.250 mağazasında ekşi mayalı sofra ekmeği 
satışı yapan Migros, bir yıl içinde sofra ek-
meği satışını tüm Migros’lara yayarak %100 
arttırmayı planlıyor. Migros, unlu mamulleri 
sıcak şekilde müşterilerine sunmak amacıyla 
2014 yılından bu yana 30 milyon TL yatırımla 
hayata geçirdiği M Fırın’ların sayısını da bu 
yıl yapacağı 15 milyon TL ek yatırımla 750’ye 
çıkarmayı hedefliyor.

Migros, Türkiye’nin birçok farklı noktasın-
da asırlık ekşi maya kullanılarak elde edilen 
sofra ekmeğini satmaya başladı. Migros, 40 
ayrı kalite ve kontrol noktasından geçirilen 
sağlıklı sofra ekmeğini, Migros kalitesi ve 
güvencesiyle piyasadaki ekmek fiyatından 
müşterilerine sunuyor.

Migros, durum buğdaylarından elde edilen 
200 yıllık otantik maya ile hazırlanan sof-
ra ekmeğini halen Türkiye çapında toplam 
1.250 mağazasında satışa sunuyor; bir yıl 
içinde sofra ekmeği satışını tüm Migros’lara 
yaymayı planlıyor.

Bu yıl ekmek satışında geçen yılın rakamla-
rına göre %100 artış beklediklerini söyleyen 
Migros Ticaret A.Ş. Taze Ürünler Pazarlama 
Direktörü İbrahim Sözen, “Ekşi maya ile ge-
leneksel sofra ekmeğimize değer katmak 
istedik. Asırlık mayayla hazırladığımız sofra 
ekmeğimiz tüketicilerimizden de büyük ilgi 
gördü. Bu özel mayalı sofra ekmeği üretimi 
için, Migros kalite standartlarını karşılayan 
ekmek fırınlarıyla anlaşma yaptık. Hedefimiz, 
en kısa zamanda satış noktalarımızın tama-
mında müşterilerimize sofra ekmeğimizi su-
nabilmek” dedi.

Fırınlar 40 ayrı denetimden geçiyor

Migros, ekşi mayalı sofra ekmeği üretimi 
yaptırdığı ekmek fırınlarını sıkı bir eğitim sü-

recinden geçiriyor, aynı zamanda ekmeğin 
üretim aşamalarını yetkilendirilen denetim 
firmaları aracılığıyla sürekli kontrol altında 
tutuyor. Fırınlar, genel hijyen, kullanılan un, 
su ve özel mayanın gıda yönetmeliğine ve 
üretimin talimatlara uygunluğu bakımından 
40 ayrı kriter çerçevesinde sürekli denetli-
yor. Ekmeğin ömrünü belirleyen mayalanma 
sürecini uzun tutan Migros, ekşi maya sofra 
ekmeğinin kalitesini yükseltmek için buğ-
dayın içerisinde bulunan doğal ve besleyici 
değerleri korumayı hedefliyor. Geleneksel 
yöntemlerde olduğu gibi fazla miktarda suy-
la yoğurulan hamur, taş fırınlarda pişiriliyor. 
Ekmekler bu sayede iyi çatlayarak, uzun süre 
bayatlamıyor ve küflenmiyor. Ayrıca nemli iç 
yapısıyla besin değerlerini muhafaza ediyor.

Migros 200 Yıllık 
Maya ile Ürettiği 
Sofra Ekmeğiyle 
Türkiye’nin Ekmeğine 
Talip Oldu

1,5 günde bir “M Fırın” açılıyor

Tüm unlu mamüllerin sıcak sıcak servis edil-
diği M Fırın’larla ilgili yatırımlarına da hız ve-
ren Migros, 2014 yılından bu yana M Fırın’la-
ra 30 milyon TL yatırım yaptı. Geçtiğimiz 
yıl toplamda 30 milyona yakın unlu mamul 
satışı gerçekleştiren Migros, 2018 yılında 15 
milyon TL ek yatırımla M Fırın’ların sayısını 
750’ye çıkarmayı planlıyor. 2017 yılında sa-
dece 527 M Fırın’dan 4 milyon adet simit, 5,5 
milyon adet ev yapımı gül böreği, peynirli, 
patatesli, ıspanaklı rulo börek çeşitleri ve 
toplamda 10 milyon adet ekmek çeşidi sa-
tışına ulaşan Migros, 1,5 günde bir “M Fırın” 
açıyor ve M Fırın sayısını her yıl katlanarak 
büyütmeyi hedefliyor.
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AYŞE TÜTER’DEN 
Ayın Menüsü

MALZEMELER

• 250 gr. iki defa çekilmiş dana kıyması
• 3 dilim bayat ekmek içi

• 100 gr. kaşar peynir rendesi
• 2 adet büyük soğan rendesi
• 12 adet haşlanmış yumurta
• 50 gr. tatlı Hindistan cevizi

• 250 gr. galete tozu
• 1 adet yumurta

• Kızartmak için yağ
• 2 adet yeşil salata
• 1 deste kırmızı turp

• Kimyon
• Karabiber 

• Tuz

SOSU İÇİN

   • 2 bardak domates suyu

MALZEMELER

 • 4 su bardağı süt 
• 2 yemek kaşığı pirinç unu

• 2 kaşık nişasta
• 1 yumurta sarısı

• 1 su bardağı şeker
• 1 çay kaşığı vanilya

• 1 çorba kaşığı margarin

KARAMELİ İÇİN

• yarım su bardağı toz şeker
• 2 çorba kaşığı su

YAPILIŞI:

Süt, nişasta, yumurta sarısı, pirinç unu, şeker, 
vanilya ve margarin ateşte koyulaşıp göz göz 
olana kadar pişirilir. Ateşten alınır mikserle 10 
dakika çırpılır. Şeker tavada kahverengi renk 
olana kadar çevrilir, 2 yemek kaşığı su konur 
ve sütlü tatlıya ilave edilip bir sefer karıştırılır, 

kaselere boşaltılır arzuya göre süslenerek 
soğuk olarak servis yapılır.

KARAMELLİ MUHALLEBİ

    • 100 gr. margarin
    • 1 çorba kaşığı sirke

   • 2 adet defne yaprağı
    • Tuz

• Karabiber

YAPILIŞI:

Ekmek kuru olarak ufalanır, yumurtalar hariç 
tüm malzemelerle birlikte iki defa makineden 

geçirilir. Karışımdan yumurta sarısı kadar 
parçalar ayrılır. Haşlanmış soyulmuş yumurtalar 
teker teker una bulanır, kıyma elle yassıtılarak 
yumurtaya bulanıp kapatılır (içili köfte gibi). 
Tavaya konan yağ kızınca, önce una sonra 
çırpılmış yumurtaya sonrada galete tozuna 

bulanan köfteler kızartılır, iyice süzülüp tabağa 
alınır. Sosu için yağ eritilip hepsi beraber 

kaynatılır, içinden defne yaprakları çıkartılıp 
köftelerin üzerine dökülür. Tarifiniz hazır, afiyet 

olsun.

ATOM KÖFTESİ



88

MALl&MOTTO / Haberler

P&G ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) Olimpik Anneler projesiyle 2018-
2019 döneminde anneleriyle birlikte milli 
sporcuları açıkladı. P&G Türkiye ve Kafkasya 
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu 
“Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda 
desteklediğimiz tüm sporcularımız ve anne-
leriyle gurur duyuyoruz” dedi.

Pantene, Ariel, Fairy, Orkid ve Prima gibi lider 
markaları bünyesinde barındıran P&G’nin 
Olimpiyat Oyunları global sponsorluğuna 
paralel olarak Türkiye Milli Olimpiyat Ko-
mitesi (TMOK) iş birliğiyle hayata geçirdiği 
Olimpik Anneler projesinde 2018-2019 dö-
nemi başladı. P&G’nin geçtiğimiz yıl 30’uncu 
yılı nedeniyle 30 milli sporcuyu ve annelerini 
desteklenmeye başladığı projede, Olimpiyat 
altın madalyalı Milli Güreşçi Taha Akgül ve 
annesi Gülbahar Akgül de yer alıyor. 2014 yı-
lında başlayan Olimpik Anneler, Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunları yolunda milli sporcuları 
ve annelerini destekleyerek Türkiye’de ço-
cuklar ve gençler arasında spor kültürünün 
yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Proje geçtiği-
miz yıl ülkemizi Pyeongchang 2018 Kış Olim-
piyatları’nda kayaklı koşu branşında temsil 
eden Hamza Dursun’un yanında yer alarak 
Dursun ailesini Güney Kore’de ağırladı.

“Sporcularımız ve anneleriyle gurur du-
yuyoruz”

Türkiye’de sporu her alanda destekledikleri-
ni belirten P&G Türkiye ve Kafkasya Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, şöyle 
konuştu: “P&G olarak 2010 yılından bu yana 
Olimpiyat Oyunları’nın sponsoruyuz. TMOK 
iş birliğiyle Türkiye’ye özel başlattığımız 
Olimpik Anneler projesi, globalde yürüttü-
ğümüz bu sponsorluğa farklı bir boyut ka-
zandırmamız açısından çok değerli. Çocuk-
larımızı spora yönlendirmeyi amaçladığımız 
projede ‘Çocuğuna spor yaptıran her anne, 
bir Olimpik Annedir’ diyoruz. Bu nedenle 
sadece milli sporcularımızı değil, bu sporcu-
larımızı yetiştiren anneleri de destekliyoruz. 
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda des-
teklediğimiz tüm sporcularımız ve anneleriy-
le gurur duyuyoruz.”

“Olimpiyatlara daha iyi şekilde hazırlan-
malarına katkı sağlıyor”

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise 
açıklamasında: “Sporcularımızın Olimpiyat 
hayallerini sürdürmesine ve Olimpiyatlara 
daha iyi şekilde hazırlanmalarına önemli kat-
kılar sağlayan Olimpik Anneler projesini P&G 
ile bu yıl da sürdürdüğümüz için oldukça 

memnunuz. Bu proje aynı zamanda çocuk-
larımızın genç yaşta spor kültürü edinmeleri 
ve spor yapmaları için anneleri teşvik ederek 
çocuklarını spora başlatmaları konusunda 
onlara destek oluyor. Projeyi bu yönüyle de 
çok değerli buluyoruz” dedi.

2018 – 2019 dönemi Olimpik Anneler proje-
sinde yer alan milli sporcular şöyle:

Aliye Demirbağ - Badminton
Ahmet Örken - Bisiklet
Busenaz Sürmeneli - Boks
Tuğrulhan Erdemir - Boks
Nafia Kuş - Taekwondo
Enver Yıldırım - Eskrim
Evin Demirhan - Güreş
Ahmet Turan Okyay - Halter
Tutya Yılmaz - Jimnastik
İlke Özyüksel - Modern Pentatlon

Mete Gazoz - Okçuluk
Zeliha Ağrıs - Taekwondo
Salih Korkmaz - Yürüyüş
Nida Eliz Üstündağ - Yüzme
Hamza Dursun - Kayaklı Koşu
Yasemin Adar - Güreş
Cavit Onur Biriz - Yelken
Burak Uygur - Karate
İrem Korkmaz - Judo
Ahmet Önder - Jimnastik
Fatih CengizGüreş
Yasemin Anagöz - Okçuluk
Aylin Çakır- Eskrim
Ayla Aksu - Tenis
Ecem Güzel - Yelken
Dilara Lokmanhekim - Judo
Dilara Uralp - Yelken
Neslihan Yiğit - Badminton
Bilal Çiloğlu - Judo
Meryem Bekmez - Yürüyüş

P&G 30 MILLI SPORCU VE ANNELERINI DESTEKLEMEYI SÜRDÜRÜYOR

Prof. Dr. Uğur Erdener
TMOK Başkanı

Tankut Turnaoğlu
P&G Türkiye ve Kafkasya 
Yönetim Kurulu Başkanı



89

Makale / MALl&MOTTO 

Taylan Kümeli
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı

Karpuz

Sıcak yaz günlerinde akla ilk gelen en lez-
zetli serinleme yöntemlerinden birisi şüp-
hesiz karpuzdur. Latince ismi "Citrullus 
Vulgaris" olan karpuz kabakgillerdendir. 
Anavatanı Afrika'nın tropikal bölgeleri olan 
karpuz, buradan ticari gemilerle Akdeniz 
ülkelerine, en sonunda tüm dünyaya yayıl-
mıştır. Eski Mısırlılar zamanında karpuzun 
yetiştirildiği, antik kalıntılardaki duvarlara 
yapılan resimler sayesinde tespit edilmiştir.

Bugün dünyada yaklaşık 500 çeşit karpuz 
yetişmektedir. Bunlar kabuğunun, çekirdek-
lerinin biçimine, rengine ve ağırlığına göre 
farklılık gösterir. Özellikle temmuz ortasın-
dan ağustos sonuna kadar bol miktarda bu-
lunan karpuz, alaca yeşil, sert kabuklu bü-
yük meyveler veren, bir yıllık otsu bitkidir.

Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz %95 su 
içermesinden dolayı serinletici olduğu gibi 
vücudu temizleyici özelliğe de sahiptir, 
böbreklerdeki üre ve ürat tuzlarını temiz-
lemesinden dolayı kum ve taştan şikâyeti 
olanların sıklıkla tüketmeleri önerilir. Kar-
puz nikotin ve sigaranın yol açtığı diğer ze-
hirleri temizleyip, C vitamini, beta karoten 
sayesinde çeşitli kanser türlerinde antioksi-
dan özellik göstermektedir.

Karpuz sadece sıcak yaz günlerinin harika 
meyvesi değil astım, aterosklerozis, diyabet, 
kolon kanseri ve artrit gibi rahatsızlıklara 
karşı yatıştırıcı özelliği olan sulu bir meyve-
dir. Tatlı, sulu karpuz doğadaki çok önemli 
antioksidanların paketlenmiş hali gibidir. 
Vitamin C ve vitamin A’nın inanılmaz iyi bir 
kaynağıdır. Bu şekilde vücudumuzu serbest 
radikallere karşı kuvvetli bir koruyucu etkisi 
gösterir. Serbest radikaller ise vücuda yıkıcı 
zararlar veren maddelerdir. Serbest radikal-
ler kolesterolü oksitleyip kan damarı duvar-
larına yapıştırarak kalp krizi veya inmeye 
neden olabilirler. Ayrıca solunum yollarını 
tıkayarak şiddetli astıma neden olabilirler. 
Ayrıca osteoartrit ve romatoid artritlerde 
olan inflamasyonu arttırabilir, kolondaki 
hücreleri yıkarak kanser hücrelerine dö-
nüşmelerine neden olabilirler. Fakat karpuz 
içinde bulundurduğu C vitamini ve beta ka-
roten sayesınde bu zararlı moleküllere karşı 
vücudu korur. Karpuz enerji üretiminde rol 
oynayan B vitaminlerinden de zengindir. B6 
vitamini ile B1 vitamini ayrıca magnezyum 
ve potasyum açısından da karpuz zengin 
bir kaynaktır. İçerdiği yüksek potasyum ve 
likopen ile kalp fonksiyonlarının, kan ba-
sıncının düzenlenmesine ve kalbi enfarktüs 
tehlikesine karşı koruyucu etkisi bulun-

maktadır. Domates, mango vb. besinlerde 
bulunan likopenin çok iyi bir kaynağı olan 
karpuz likopenin kansere karşı koruyucu ol-
ması bakımından önemli bir besindir (pros-
tat kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, 
kolorektal kanser vb.). Ayrıca içerdiği anti-
oksidanlar sayesinde gözlerimizi de korur. 
Bunların yanında ise diğer meyvelerden çok 
daha az kalori içermektedir ve su oranı bi-
lindiği gibi çok yüksek bir meyvedir. İyi bir lif 
kaynağı olduğundan bağırsak hareketlerini 
düzenler ve bağırsak kanserini bu şekilde 
de önlemede rol oynar. Karpuz çekirdekleri 
de içinde bulunan Cucurbocitrin adlı mad-
de ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek 
fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı 
olur. Ancak şeker içermesi nedeniyle diğer 
meyveler gibi karpuz da tüketimde aşırıya 
kaçılmamasına dikkat edilmelidir.

Karpuz alırken dikkat edilmesi gereken-
ler

Tatlı, sulu ve olgun bir karpuz seçmek için 
birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekir. 
Karpuzun kabuğunun rengi mat olmalı ve 
tırnağınızla hafifçe kazıdığınızda yeşil kısım 
kolayca çıkmalıdır. Şekli simetrik olmalıdır. 
Toprağa oturan kısmının rengi açık sarı ol-
malı, beyaz veya yeşil olmamalıdır. Olgun 
karpuz süresi çok uzun olmamak şartıyla 
oda sıcaklığında tutulmalıdır. Buzdolabında 
1 hafta süreyle saklanabilir. Eğer kesmece 
karpuz alacaksanız, içinin renginin parlak 
kırmızı, çekirdeklerinin de koyu kahveren-
gi veya siyah renkte olmasına dikkat edin. 
Çekirdeksiz karpuz alıyorsanız dikkat edil-
mesi gerekir. Çünkü çok fazla beyaz çekir-
dek, karpuzun olgunlaşmadan toplandığını 
gösterir.

Dondurma

Yaz aylarında ikinci serin unsur ise vazge-
çilmez tatlardan biri olan dondurmadır. 
Dondurmanın nerede ve nasıl ortaya çıktı-
ğı araştırıldığında, net bir cevap alınamasa 
da birçok rivayetle karşılaşılıyor. Dondurma 
muhtemelen soğutulmuş şarap ve diğer 
buzlanmış nektarlardan gelişmiştir. Milat-
tan önce 4. yüzyılda Büyük İskender buzlu 
nektarları bulmasıyla da anılmaktadır. Eski 
Roma kayıtlarından elde edilen bilgilerde 
ise İmparator Neron'un Apenines dağına 
kar ve buz getirmeleri için köleler yolladığı 
ve bu karlara nektarı, bal ve şerbet karıştır-
dığı kayıtlıdır. Bir diğer iddia ise, ilk don-
durmanın günümüzden yaklaşık 3 bin yıl 
önce Çin'de bulunduğudur. Anlaşıldığı gibi 
dondurma ile ilgili rivayetler bitmek bilmi-
yor.

Dondurmanın beslenme ve sağlıktaki öne-
mine değinecek olursak çocuk ve yetişkin 
beslenmesinde sağlıklı bir tatlı olduğunu 
söyleyebiliriz. Esas yapısını süt oluşturur, bu 
nedenle sütün içerdiği besin öğelerine ben-
zer oranda kalsiyum, fosfor, magnezyum, 
A, B2, C, D ve E vitaminlerini içermektedir. 
İçindeki süt insülin dengesini sağlarken 
kalsiyum da kemik sağlığını korur. Süt ve 
yoğurttan sonra en iyi kalsiyum kaynağıdır. 
Tüketirken dikkat etmemiz gereken nokta, 
dondurmanın sağlık ve hijyen kurallarına 
uygun hazırlanmış olmasıdır. Kalorisi kısıtlı 
diyetlerde ve diyabet hastalıklarında diyet 
ürünlerin yenmesi önemlidir. 100 gr don-
durmada, 135 mg kalsiyum bulunur. 100 gr 
çikolata 528 kaloriye eşitken, 100 gr meyve-
li dondurma sadece 160-180 kaloridir, kay-
maklısı ise 200-250 kaloridir. Çocuklara 2-3 
yaşından itibaren dondurma verilebilir. An-
cak, özellikle küçük çocuklar için, dondurma 
oda sıcaklığına yakın bir ısıda verilmelidir. 
Bekletilen bir dondurma tekrar soğutulma-
malıdır.

Dondurma satın alırken dikkat edilmesi 
gerekenler

Dondurmayı tüketirken dikkat etmemiz ge-
reken en önemli nokta, dondurmanın sağ-
lık ve hijyen kurallarına uygun hazırlanmış 
olmasıdır. Özellikle dondurmanın yapıldı-
ğı sütün pastörize olması ve hazırlanırken 
mikroorganizmalarla bulaşmasının önlen-
mesi gereklidir. Süt mikroorganizmalar için 
çok iyi bir ortamdır. Özellikle yaz aylarında 
bakteriler daha kolay üreyebilmektedir. Bu 
nedenle çok kolay bozulur ve sağlığa zarar-
lı bir duruma gelir. Bu nedenle açık satılan 
dondurmalarda dikkatli olunmalıdır. Pa-
ketlenmiş dondurmalar tercih edilebilir. Bu 
ürünlerde de dikkat edilmesi gereken sakla-
ma şekli ve son kullanma tarihidir.

IKI YOLLA SICAK YAZA SERIN MERHABA
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Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce ebeveyn-
lerin çocuklarını doktor kontrolüne götürme-
leri konusunda uyaran Anadolu Sağlık Mer-
kezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Ela Tahmaz Gündoğdu, “Yolculuğa çıkmadan 
mutlaka yanınıza ateş ölçer, burun tıkanıklığı 
için serum fizyolojik damla, parasetamol içe-
ren ilaç, antiseptik kremler, alerji giderici ilaç-
lar, yanık merhemi, böcek ve sinek ısırığı için 
kullanılabilecek jel, yara bandı, sivrisineklere 
karşı cibinlik alın.  Havuzda veya denizde ço-
cuğun kullanması için can yeleği, güneş sütü, 
şapka ve plaj terlikleri yanınızda bulundurun” 
önerisinde bulundu.

Seyahate çıkarken arabaya çocuğun sevdi-
ği oyuncakları alın

Trafik kazalarından korunmak için bebek ve 
çocukları arabanın arka tarafında kendi oto 
koltuklarında seyahat etmesinin önemli oldu-
ğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Çocuğun 
yolda sıkılmasını engellemek için sevdiği veya 
yeni alınmış, dikkatini çekebilecek oyuncak-
ları, kitapları yanınıza alın” dedi. Bir yaşından 
küçük çocukların da araba ile uzun süreli se-
yahate çıkabileceğini söyleyen Dr. Ela Tahmaz 
Gündoğdu, “Ancak 2 saat aralıklarla emziril-
meli. Ayrıca bebek uzun süre aynı pozisyonda 
durduğu için rahatlaması amacıyla mola veri-
lip, arabadan çıkarılması ve pozisyonunun de-
ğiştirilmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

İniş ve kalkışlarda biberon veya emzik ve-
rilmeli

Uçakla yapılacak yolculuklarda kulak rahatsız-
lığı olan çocukların mutlaka doktor görüşü ile 
seyahate çıkması gerektiğini belirten Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz 
Gündoğdu, “İniş ve kalkışlarda oluşan basınç 
değişikliği sonucu kulakta oluşabilecek rahat-
sızlık nedeniyle bebek emzirilmeli, biberon 
veya emzik verilmeli. Büyük çocuklara çiğne-
mesini sağlayacak sakız verilebilir” dedi.

Çocuğun sıvı alımına dikkat edilmeli

Uçak veya arabada çalışan klimaların çocuk-
larda su kaybına yol açabileceği için mutlaka 

ÇOCUKLU AILELERE TATIL IPUÇLARI

düzenli olarak çocuğun sıvı almasının sağ-
lanması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğ-
du, “Sıcak bir iklime veya tatile gidildiğinde 
çocukların sıcağa ve iklime alışması için ilk 
günlerde çok fazla egzersiz yapıp yorulma-
larına izin vermeyin” şeklinde konuştu. Uzun 
süreli aktivitelerden önce sıvı alımının iyi ol-
masına özen gösterilmesi gerektiğini vurgu-
layan Gündoğdu, “Aktivite sırasında da 30-40 
kilo civarındaki çocuklarda 20 dakikada 150-
200 cc, 50-60 kilo da ise bunun iki katı soğuk 
su veya sıvı alımı olmasına dikkat edin. Ço-
cuğunuz susamış hissetmese bile bu miktarı 
içmesini sağlayın” uyarısında bulundu. 

Terden ıslanan kıyafetler hemen değişti-
rilmeli

Çocukların açık renkte, pamuklu, ince ve tek 
kat giyecekler giymelerine dikkat edilmesi-
ne ve terden ıslanmış olanların hemen kuru 
olanlarla değiştirilmesine özen gösterilmesi 
gerektiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “6 
ay altındaki bebeğinizi güneş ışığına direk te-
mastan koruyun, açıkta kalan yüze ve ellerin 
üstüne az miktarda güneş koruyucu sürün. 6 
ay-6 yaş arasındaki çocuğunuz dışarı çıkma-
dan en az 30 dakika önce açıkta kalan yer-
lerine koruma faktörü en az 30 olan güneş 
koruyucuyu sürün. 7 yaş ve üzeri çocukların 
mümkün olduğu kadar gölgede kalmalarını 
ve güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 sa-

atlerinde güneşe direkt maruz kalmamalarını 
sağlayın. Koruma faktörü en az 30 olan güneş 
koruyucuyu yeterli miktarda kullanın ve 2 sa-
atte bir yenileyin. Yüzdükten ve çok miktarda 
terledikten sonra da yenileyin” dedi.

Çocuğun elle uzanacak mesafede olması-
na dikkat edilmeli

Bir çocuğun dize kadar gelen, bir bebeğin 
ise bir karış su seviyesinde boğulabileceği-
nin unutulmaması gerektiğini söyleyen Dr. 
Ela Tahmaz Gündoğdu, “Çocuğunuzun her 
zaman elle uzanabileceğiniz kadar mesafede 
bulunmasına dikkat edin. Bahçenizde havuz 
varsa etrafını çocuğun boyundan uzun par-
maklıkla çevirin. Havuzun yanında bir telefon 
ve kurtarma ekipmanı bulundurun. Su yatağı 
gibi şişme havuz oyuncaklarından sakının” 
açıklamasında bulunarak çocuğun halsizlik, 
kusma ve ateşin yüksek olduğu durumlarda 
mutlaka doktora başvurulması gerektiğinin 
altını çizdi.

Çocuklar yaz mevsiminde tehlike ve hastalıklarla daha çok karşı karşıya 
kalabiliyorlar. Ailelerin yaz döneminde çocuklarını korumaları için ala-
bilecekleri birçok önleme dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Çocukları 
yaz mevsimindeki tehlikelerden ve hastalıklardan korumak çok önemli. 
Çocukluk çağında güneş yanıkları, yaşam boyu deri kanseri geliştirme 
riskini arttırıyor” dedi.
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Dr. Ersin Özen
Kardiyoloji Uzmanı

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 
dünyada 1.5 milyar insan hipertansiyon 
hastası. Türkiye’de ise yaklaşık 20 milyon hi-
pertansiyon hastası bulunuyor. Çoğu zaman 
bilinmese de altta yatan böbrek hastalıkları, 
tiroid rahatsızlıkları, kullanılan bazı ağrı kesi-
ci, soğuk algınlığı ve doğum kontrol hapla-
rı ve uyku apnesinin hipertansiyona neden 
olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merke-
zi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, hiper-
tansiyonun risk faktörlerini şöyle sıraladı:

Yaş: Tansiyonun sıklığının yaşla birlikte özel-
likle erkeklerde 45 yaşından sonra, kadınlar-
da ise menopoz sonrası dönemde arttığı 
biliniyor.

Aile hikayesi: Birinci derece yakınlarında hi-
pertansiyon öyküsü olanların hipertansiyon 
eğilimi normal popülasyondan belirgin bir 
şekilde fazla.

Obezite: Kilo arttıkça vücudun oksijen ihti-
yacının artması sebebiyle vücuttaki kan vo-
lümü artar. Bunun sonucunda da damar du-
varındaki basınç artar. Obez hastalarda her 5 
kg kayıp tansiyonda 10 mmHg civarında bir 
düşme sağlar.

Sigara: Sigara içildiği anda içindeki nikotin 
yüzünden tansiyonda ani yükselme gerçek-
leşir. Kronik etkisi damar duvarını zedele-
yerek, damar sertliği ve damar daralmasını 
hızlandırarak tansiyon yükselmesine sebep 
olur.

Tuz alımı: Günlük tuz alımının fazla olması 
vücuttaki sıvı yükünü arttırarak tansiyonun 
yükselmesini sağlıyor. Tuz ile ilgili yapılan 
çalışmalarda diyetteki tuzun 6 gramın üstü-
ne çıkması tansiyonun yaklaşık ortalama 10 

IŞLENMIŞ TUZLU GIDALAR HIPERTANSIYON SEBEBI

mmhg yükselmesine sebep olduğu gösteril-
miş.

Potasyum alımının az olması: Potasyum, 
tuzun hücre içine girmesine sebep olan bir 
mineraldir. Yetersiz alımı vücuttaki sodyum 
miktarının artmasına sebep olabildiğinden 
diyetle alınması önemlidir.

D vitamini eksikliği: Yapılan yayınlarda dü-
şük D vitamini seviyelerinin hipertansiyon ile 
ilişkilendirildiği görülüyor.

Kötü yemek alışkanlıkları: Günümüzde hi-
pertansiyonun görülme sıklığında yaşanan 
artışın en önemli sorunlarından biridir. Aşırı 
yağlı ve karbonhidrattan zengin beslenme 
tansiyonu 5 ila 10 mmhg civarında yüksel-
tiyor.

Stres: Stres ani tansiyon yükselmeleri ve 
başa çıkmak için kullanılan sigara, kötü bes-
lenme alışkanlıkları sebebiyle büyük bir risk 
olarak karşımıza çıkıyor.

Kronik hastalıklar: Kronik hastalıklar özel-
likle diyabet, böbrek hastalıkları, KOAH gibi 
hastalıklar hipertansiyon görülme sıklığını 
arttırıyor. 

Tuzlu işlenmiş gıdalar hipertansiyon se-
bebi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, hipertan-
siyonda yaş ve ailesel yatkınlık gibi önlene-
meyecek risk faktörlerinin olduğunu belir-
terek, “Ancak hipertansiyonu kolaylaştıran 
faktörlerden kaçınmak ve yeterli tansiyon 

kontrolünü sağlamak için yapılabilecek bir-
çok şey var” açıklamasında bulundu.

• Tansiyon kontrolünde en önemli faktörler-
den biri fazla kilolardan kurtulmaktır. Vücut 
kütle indeksinin 27 ve üzerinde olması hiper-
tansiyon kontrolünü zorlaştırdığı gösteril-
miştir. Her türlü hazır gıda, hamur işi ve tatlı 
tüketimini önemli ölçüde azaltmak gerekir.

• Fiziksel aktivite her gün yapılan düzenli fi-
ziksel aktivitenin damar duvarı direncini dü-
şürdüğü ve tansiyon kontrolünde önemli bir 
rol oynadığı biliniyor.

• Günlük tüketilen tuz miktarı 6 gramı geç-
memeli. Tuzun mutlaka sofradan kaldırıl-
ması ve tuzlu işlenmiş gıdalardan mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır. Tuzlu peynirlerin 
tüketimine de dikkat edilmeli. Mümkün ol-
duğunca ekmek tüketmemek, tüketilirse de 
tuzsuz ekmek tüketilmesi uygun olur.

• Potasyumdan zengin besinler tüketilmeli. 
Vücuttaki sodyumun tansiyon üzerine olan 
olumsuz etkisini bir miktar azaltmak için 
günlük potasyum alımı arttırılabilir. Potas-
yum içeriği zengin olan besinler: muz, kayısı, 
patates, fasulye, ıspanak, yoğurt, mercimek, 
mantar, portakal, greyfurt, somon, domates, 
havuç vb…

• Sigara bırakılmalı.

• Kronik hastalığı olanlar kontrolü ihmal et-
memeli.

• D vitamini seviyesi kontrol edilmeli.

Hipertansiyon dünyanın en yaygın hastalıklarından biri olsa da has-
talığın öncül sebebi hala bilinmiyor. Türkiye’de yapılan araştırmala-
ra göre her üç kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğunu belirten 
Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, “Hipertan-
siyon kontrol altına alınmadığı takdirde çok ağır sağlık problemlerine 
yol açabilir. Bu hastalıklardan en önemlileri kalp krizi, inme, damar yır-
tılmaları, kalp yetersizliği, böbrek hasarı, görme kaybı, hafıza ve anla-
ma zorlukları” dedi.
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Op. Dr. Burcu Usta Uslu
Göz Hastalıkları Uzmanı

Yaz mevsimiyle birlikte güneş 
de yüzünü göstermeye başla-
dı. Anadolu Sağlık Merkezi Göz 
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu 
Usta Uslu, yaz aylarında dünya-
ya ulaşan ultraviyole ışın mik-
tarının kış mevsimine göre üç 
kat arttığını belirterek, “Gözlere 
ciddi zarar veren bu ışınlardan 
korunmak için ultraviyole koru-
yuculu gözlük ya da şapkadan 
vazgeçilmemeli” dedi.

Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uz-
manı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, yaz aylarında 
göz sağlığını tehdit eden ‘ultraviyole ışınla-
ra’ dikkat çekti. Yaz aylarında kış mevsimine 
oranla dünyaya üç kat fazla ultraviyole ışın 
düştüğünü belirten Usta, “Ultraviyole ışınla-
rın gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri ve 
uzun yıllar içinde yaratabileceği hasar en az 
deri üzerindeki etkileri kadar ciddidir. Ult-
raviyole ışınlar vücudun diğer kısımlarında 
olduğu gibi göz kapaklarını kaplayan deri-
de kanser oluşumuna, konjonktiva tabaka-
sında kanser oluşumu ve piterjium olarak 
adlandırılan dejeneratif büyümeye, ciltteki 
güneş yanığının korneadaki (saydam taba-
ka) karşılığı olan ağrılı fotokeratite ve uzun 
dönemde kornea yüzeyinde bozulmaya se-
bep olabilir” dedi.

Görünmez tehlike: Ultraviyole ışınlar

Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Sürekli dış ortam-
da çalışanlar, refraktif cerrahi ya da katarakt 
cerrahisi geçirmiş olanlar ile retina hastalığı 
olanlar daha hassas gözlere sahip... Bunun 

yanında yaz mevsiminde daha çok zaman 
geçiren çocuklar da ultraviyole ışınların teh-
didi altında bulunuyor. Şapka takarak ya da 
kaliteli bir güneş gözlüğü kullanarak güneş 
ışınlarının zararlı etkilerinden kurtulabiliriz” 
dedi. 

Op. Dr. Burcu Usta Uslu, gözlere zarar ver-
meyecek güneş gözlükleri konusunda ise 
şu önerilerde bulundu: 

• Bir gözlüğün ultraviyole koruyucu özelliği 
taşıması, pahalı olduğu anlamına gelmiyor. 
Ayrıca gözlük camlarının renginin koyuluğu 
da ultraviyole özelliği arasında da ilişki bu-
lunmuyor.

• Numaralı saydam gözlük camlarının bü-
yük çoğunluğu da ultraviyole ışınları süzme 
özelliğini taşıyor.

• Gözlük satın alırken kontrol edilmesi 
gereken en önemli nokta; üretici firmanın 
ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuk de-
ğerleri… İyi kalitede güneş gözlüklerinin 
çoğu ultraviyole ışınların %95 ile %99’unu 
süzer.

• Gökyüzünden gözlere ulaşan ışınlar ka-
dar, çevreden de büyük miktarda ışın yan-
sır. Bu nedenle yanları kapalı ve yüzü sa-
ran güneş gözlükleri, ışınları engellemede 
daha sağlıklıdır.

• Kontakt lenslerin çoğunluğu ultraviyole-
yi süzer. Ancak sadece kapladıkları kornea 
tabakası ve gözün iç yapılarını koruyan 
lensler, konjonktiva ve göz kapaklarının 
ışınlardan etkilenmesine engel olamaz. Bu 
yüzden kontakt lens kullanıcıları da güneş 
gözlüğü takmalıdır.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ YA DA ŞAPKASIZ EVDEN ÇIKMAYIN!
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Ayın ilk haftası maddi konularda dikkat 
etmeniz gerekiyor. Yaratıcı yönünüzü 
ortaya çıkaracak çalışmalar içerisinde 
olacaksınız fakat gizli korkularınızı yen-
melisiniz. Olayları kafanızda çok fazla 
büyütüyorsunuz. Şimdiye kadar düşün-
mediğiniz detaylar üzerinde yoğunla-
şabilir ve özgüveninizi geliştirebilirsiniz. 
Önemli anlaşmalar yapmak için uygun 
bir dönemdesiniz. Kendinizi sorgulaya-
bilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın, 
nedenini araştırabilirsiniz. Maddi konula-
rın gündeme gelmesi sizi düşündürecek-
tir fakat elde edeceğiniz kazançlar söz 
konusu olduğu için sabırlı davranmalısı-
nız. Ailevi konular bu ara gündemde.

Fiziksel görüntünüze önem verdiğiniz 
bir aydasınız. İnce detaylar üzerinde 
durduğunuz için sizi çevrenizin anlama-
sı zorlaşacaktır. Özellikle düşüncelerinizi 
farklı bir noktaya odaklaştıracaksınız. Ya-
ratıcılığınız konusunda imkansız detay-
ları bile sorun yapmayacaksınız. Birlikte 
çalıştığınız kişilerle, duygusal çelişkiler 
yaşamanız mümkün. Sizin olaylara bakış 
açınız onlara göre uçuk ve imkansız gibi 
görülebilir. Fakat sizdeki başarma hırsı, 
hiçbir engel tanımıyor. Son anda vazgeç-
mediğiniz müddetçe her şey mükemmel 
gelişecek. Sosyal aktiviteleri seviyor olsa-
nız da kalabalıklar içinde kendinizi yalnız 
hissediyorsunuz.

Venüs 11 Temmuz’a kadar burcunuzda 
ilerliyor. Daha sonra finans evinize geçi-
yor. Kendinizle ilgili coşkular içindesiniz. 
İşinizi severek yapmanız çevrenizde tak-
dir topluyor. İdeallerinizi destekleyecek 
arkadaş grubuyla çalıştığınız zaman çok 
daha başarılı oluyorsunuz. Kariyerinizle 
ilgili yeni değişimlere ihtiyacınız olduğu-
nu biliyor ve üstlerinize kendinizle ilgili 
bazı konuları getirmek istiyorsunuz. Çev-
rede olup biten olaylara karşı, sezgi dolu 
tepkiler veriyorsunuz. Partneriniz de sizi 
dikkatle izliyor. Her şeyi çok çabuk his-
sediyor ve önleminizi ona göre alıyorsu-
nuz. Bu hafta yapmak istediğiniz projeler 
için daha derin çalışmalar içindesiniz. 

Olayların iç yüzünü çok çabuk çözdüğü-
nüz için karşı taraf tarafından korkutucu 
olabiliyorsunuz. Uğraş verdiğiniz konu-
larla ilgili hak ettiğiniz değerlere ulaşa-
madığınız zaman çok üzülüyorsunuz. Bu 
ay çabalarınızı arttırabilirsiniz. Sezgile-
riniz size yardım edecek. İş yerinizdeki 
arkadaşlarınızla aranızda bazı problem-
ler olabilir fakat bunu önemsemeyin. Siz 
pratik davranışların sonuçlarını hesap-
larken, onlar işin bir başka boyutunda 
olacaklar. Uzun süredir almayı düşündü-
ğünüz bir eşya konusunda aceleci dav-
ranmayın. Venüs ayın ilk 10 günü madde 
evinizde ilerlemeye devam edecek. Har-
camalarınıza dikkat etmek zorundasınız. 

Mars çalışma hayatınızda geri giderken 
iş yaptığınız insanlar arasında mücade-
leci bir ruh sergilemeniz takdir görüyor. 
Çalışmaktan ve iş birliği içinde olmaktan 
mutluluk duymanıza rağmen, disiplinli 
yapınız yüzünden hafta içinde huzursuz-
luk duyabilirsiniz. Yaptığınız işi severek 
yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz 
yönde kullanabileceksiniz. Kendinize 
güvenmeniz sayesinde çok işler başara-
caksınız. Bazen kibirli davranışlar sergile-
yebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize 
çekebilirsiniz. İnsanları idare etme konu-
sunda becerinizi göstermek zorundası-
nız. Duygusal hatalar yapmaya müsait 
bir dönemdesiniz.

Bu ay konuşmalarınıza dikkat etmek zo-
rundasınız. Sorunlarınız kafanızda bü-
yütmeyin. Bilinçaltınız oldukça yoğun. 
Birçok düşünceyi aynı anda barındır-
mak, herkesin yapabileceği bir iş değil. 
Zincirleme hatalar yapmak istemiyor-
sanız, herkese söz vermeyin ve planlı 
bir şekilde davranmayı öğrenmelisiniz. 
Olaylara sakin bakmalısınız. Venüs mad-
de evinizde sizi müsrif yapıyor. Gereksiz 
bir harcama dürtüsüyle hareket edebi-
lirsiniz. Düşüncelerinizi gizlediğiniz için, 
birçok dostunuz sizin her şeyinizi merak 
ediyor. İşinizle ilgili ideallerinize ulaş-
mak istiyorsanız, arkadaşlarınızın fikirle-
rini çok detaylı incelemelisiniz. 
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Kararlarınızı verirken dikkatli olmalı ve 
ikilem yaşamamalısınız. Çalıştığınız iş ye-
rinde çalışanlar arasında bazı değişimler 
söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorun-
larını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu 
dönemde imzalamanız gereken işlem-
lere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten 
ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. 
Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedece-
ğiniz bir ay. Duygusal çelişkiler yaşadığı-
nız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor. 
Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön 
değiştirecek. Şimdiye kadar fark etmedi-
ğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi 
ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksı-
nız. 

Düşüncelerinizi abartabilirsiniz. Takıldığı-
nız konuları düşünmeyin. Çevrenize yar-
dım etme isteği içindesiniz. Yapacağınız 
yolculukların size kazandıracağı aktivite 
ve enerjiyle birçok kombinasyon çalış-
ması içinde olacaksınız. Hissettiğiniz gibi 
yaşamak istemeniz en doğal hakkınız ve 
bu konuda kendinize baskı yapmamalı-
sınız. Gücünüzün farkında olmanıza rağ-
men hırslı yapınızı daha da körükleyecek 
sorumluluklar peşindesiniz. Toplumsal 
olaylarda zincirleme konuları birbirine 
bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik 
sizi bekliyor. Mantıklı davranışlarınızın 
size kazandıracağı statü sayesinde iste-
diğiniz platformu yakalayabileceksiniz. 

Bir konuyu çok gezerek ve araştırarak 
öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar 
iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirleri-
nizi çoğaltarak çevrenize yardım edebi-
leceğinizin farkındasınız. Fakat bu hafta 
dağılabilir ve çevrenize ters düşebilirsi-
niz. Umursamaz tavırlarınızla, çevrenize 
meydan okumaktan vazgeçmelisiniz. 
Sakin bir dönem geçirmek istiyorsunuz 
fakat çevresel olaylar buna imkan vermi-
yor. Kendinizi aşma konusunda yeni bir 
dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha 
fazla güven duymanın zamanı artık gel-
di. Özellikle ilişkilerinizde vericiliğinizin 
zararını görmeden kendinize bir çeki dü-
zen vermelisiniz. 

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bu 
ay toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak 
isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın 
arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda 
hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konu-
larda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve 
çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yön-
lendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için 
önemli. Duygularınızda farklı bir mantık 
var. Sizinle ilgili konuların başkaları ta-
rafından yorum getirilmesine karşısınız. 
Yaşam kalitenizi arttırma konusunda 
gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor. 
Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz ola-
cak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul etti-
receksiniz.

Eski hatalarınızı artık tekrarlamamalısınız. 
Daha güçlü kararlar verebileceğiniz bir 
dönemdesiniz. Farklı bir kişilik çizdiğinizi 
fark etmemek imkansız. Duygu dalga-
lanmaları, yaşadığınız şu günlerde, akıllı-
ca davranmanızı öğütlüyoruz. Sevdiğiniz 
kişi bazı konularda sizi üzebilir. Kendince 
de haklı sayılabilir. Durumunuzu gözden 
geçirmelisiniz. İç güdülerinizin sizi yanlış 
yönlendirmesini istemiyorsanız sizi bu-
lunduğunuz ortama sürükleyen nedenle-
rin altını çizmelisiniz. Sadece beklemeniz 
gereken konularda acele etmemelisiniz. 
Zamanla taşlar oturacak. Temponuzu 
dengelemeli ve olayları derinlemesine 
düşünmemelisiniz.

Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fır-
satı kaçırmadığınız bir gerçek. Bu dö-
nem, size rahatsızlık veren konulardan 
uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her 
konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. 
Aklınıza güvenmenize rağmen hata-
lar yapmaya açık bir süreç içindesiniz. 
Özellikle mesleki konularda, sır sakla-
manız gerektiğini artık öğrenmelisiniz. 
Duygusal sorunlardan kaynaklanan 
takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı 
geldi. Düşüncelerinizi yeniden format-
lamalısınız. Çevrenizdeki kişilere iyi ör-
nek olmak zorunda olduğunuzu sizde 
biliyorsunuz. İnatçı yönlerinizi ortaya 
çıkarmanın zamanı geldi. 
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NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Forum İstanbul AVYM 372.336 1 ANKAmall AVM 489.509 1 Mavibahçe AVM 306.238
2 City's Nişantaşı AVM 344.169 2 Forum Ankara Outlet 142.017 2 TerraCity AVM 291.994
3 Kanyon AVM 254.518 3 ACity Outlet 102.960 3 Kulesite AVM 127.518
4 İstanbul Cevahir AVM 248.350 4 Kentpark AVM 69.242 4 Park Afyon AVM 123.938
5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 208.624 5 Gordion AVM 68.750 5 Espark AVM 121.012
6 İsfanbul AVM 203.981 6 Cepa AVM 64.162 6 Forum Kayseri AVM 115.709
7 Emaar Square Mall 156.965 7 Next Level AVM 59.085 7 Forum Gaziantep AVM 115.146
8 Trump AVM 137.456 8 Atlantis AVM 49.391 8 Forum Mersin AVM 113.214
9 Marmara Park AVM 131.452 9 Taurus AVM 47.839 9 Gebze Center 112.596

10 Brandium AVYM 111.762 10 Nata Vega Outlet 42.394 10 Forum Bornova AVM 104.095
11 İstinyePark AVM 108.103 11 One Tower AVM 39.662 11 MarkAntalya AVM 99.400
12 Maltepe Park AVM 107.359 12 Antares AVM 36.140 12 Forum Trabzon AVM 97.459
13 Torium AVM 96.997 13 Podium Ankara AVM 35.804 13 Antalya Migros AVM 89.430
14 Buyaka AVM 96.875 14 Anatolium Ankara AVM 32.693 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.430
15 Palladium AVM 95.989 15 Arcadium AVM 32.014 15 Point Bornova AVM 84.212
16 Viaport Asia Outlet 94.013 16 Kızılay AVM 29.659 16 MalatyaPark AVM 78.015
17 Zorlu Center 92.301 17 Panora AVYM 27.443 17 Outlet Center İzmit 62.636
18 Capacity AVM 91.606 18 365 AVM 22.147 18 Deepo Outlet Center 61.385
19 Mall of İstanbul 89.784 19 Tepe Prime Avenue 19.428 19 Konya Kent Plaza AVYM 61.131
20 Tepe Nautilus AVM 86.961 20 Armada AVM 17.247 20 Primemall Gaziantep AVM 57.297

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 Akyaka Park 126.853 1 ANKAmall AVM 12.694 1 HighWay Outlet AVM 11.511
2 City's Nişantaşı AVM 65.637 2 Antares AVYM 9.653 2 Adıyaman Park  AVM 7.549
3 ÖzdilekPark İstanbul AVM 63.030 3 Atlantis AVM 6.831 3 Sera Kütahya AVM 7.235
4 Kanyon AVM 52.684 4 Armada AVM 6.613 4 MalatyaPark AVM 5.851
5 Buyaka AVM 32.248 5 Tepe Prime Avenue 5.082 5 Kayseri Park AVYM 5.689
6 Galleria Ataköy AVM 32.218 6 Kentpark AVM 4.790 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.002
7 Emaar Square Mall 21.822 7 Nata Vega Outlet 4.661 7 Gebze Center 4.729
8 Trump AVM 16.879 8 Cepa AVM 3.676 8 TerraCity AVM 4.715
9 Capitol AVM 16.298 9 Next Level AVM 3.316 9 Sanko Park AVM 4.685

10 Viaport Asia Outlet 14.676 10 Panora AVYM 2.939 10 Deepo Outlet Center 4.291
11 İstinyePark AVM 10.697 11 Gordion AVM 2.713 11 Korupark AVM 3.716
12 ArmoniPark Outlet Center 8.924 12 ACity Outlet 2.326 12 Espark AVM 3.446
13 Astoria AVM 8.719 13 Taurus AVM 2.240 13 17 Burda AVM 3.367
14 Akasya AVM 8.108 14 Arcadium AVM 1.964 14 Kulesite AVM 3.199
15 Zorlu Center 7.659 15 365 AVM 1.801 15 Antalya Migros AVM 3.036
16 Kale Outlet Center 7.576 16 Bilkent Center AVM 1.718 16 Forum Mersin AVM 2.900
17 CanPark AVYM 6.007 17 Forum Ankara Outlet 1.625 17 Forum Gaziantep AVM 2.498
18 ArenaPark AVYM 5.927 18 Anatolium Ankara AVM 1.433 18 Palladium Antakya AVM 2.473
19 İsfanbul AVM 5.656 19 Podium Ankara AVM 1.251 19 Forum Bornova AVM 2.423
20 Palladium AVM 5.498 20 Gimart Outlet 1.166 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.331

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 48.573 1 ANKAmall AVM 102.959 1 TerraCity AVM 66.176
2 Zorlu Center 43.359 2 Antares AVYM 25.273 2 Mavibahçe AVM 50.723
3 Akyaka Park AVM 41.247 3 Gordion AVM 22.211 3 Kulesite AVM 32.820
4 İstinyePark AVM 36.896 4 Nata Vega Outlet 20.562 4 Park Afyon AVM 29.472
5 City's Nişantaşı AVM 35.909 5 Kentpark AVM 16.608 5 M1 Adana AVM 26.162
6 Marmara Park AVM 30.999 6 Armada AVM 16.491 6 Forum Bornova AVM 23.077
7 Maltepe Park AVM 28.499 7 ACity Outlet 15.170 7 41 Burda AVM 22.755
8 İsfanbul AVM 28.428 8 Podium Ankara AVM 12.922 8 Point Bornova AVM 22.720
9 Mall of İstanbul 27.574 9 Metromall AVM 10.694 9 Endülüs Park 21.797

10 Kanyon AVM 26.600 10 Panora AVYM 10.452 10 Optimum - İzmir 21.300
11 Meydan İstanbul AVM 24.955 11 Bilkent Center AVM 10.425 11 Antalya Migros AVM 19.701
12 Watergarden İstanbul 24.446 12 Atlantis AVM 10.390 12 Westpark Outlet AVM 18.619
13 Trump AVM 20.832 13 Cepa AVM 9.897 13 Mall of Antalya AVM 17.434
14 Forum İstanbul AVYM 19.220 14 Forum Ankara Outlet 9.085 14 MNG MALL AVM 15.795
15 Hilltown AVM 18.837 15 Arcadium AVM 8.420 15 Forum Mersin AVM 15.238
16 Kale Outlet Center 17.360 16 Next Level AVM 8.001 16 17 Burda AVM 14.064
17 Buyaka AVM 14.535 17 One Tower AVM 7.998 17 Korupark AVM 13.759
18 İstanbul Cevahir AVM 13.134 18 Taurus AVM 7.696 18 67 Burda AVM 12.854
19 Marmara Forum AVM 11.620 19 Gimart Outlet 6.946 19 14 Burda AVM 11.833
20 CanPark AVYM 11.586 20 Tepe Prime Avenue 3.879 20 MarkAntalya AVM 11.648
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5 ÖzdilekPark İstanbul AVM 208.624 5 Gordion AVM 68.750 5 Espark AVM 121.012
6 İsfanbul AVM 203.981 6 Cepa AVM 64.162 6 Forum Kayseri AVM 115.709
7 Emaar Square Mall 156.965 7 Next Level AVM 59.085 7 Forum Gaziantep AVM 115.146
8 Trump AVM 137.456 8 Atlantis AVM 49.391 8 Forum Mersin AVM 113.214
9 Marmara Park AVM 131.452 9 Taurus AVM 47.839 9 Gebze Center 112.596

10 Brandium AVYM 111.762 10 Nata Vega Outlet 42.394 10 Forum Bornova AVM 104.095
11 İstinyePark AVM 108.103 11 One Tower AVM 39.662 11 MarkAntalya AVM 99.400
12 Maltepe Park AVM 107.359 12 Antares AVM 36.140 12 Forum Trabzon AVM 97.459
13 Torium AVM 96.997 13 Podium Ankara AVM 35.804 13 Antalya Migros AVM 89.430
14 Buyaka AVM 96.875 14 Anatolium Ankara AVM 32.693 14 ÖzdilekPark Antalya AVM 87.430
15 Palladium AVM 95.989 15 Arcadium AVM 32.014 15 Point Bornova AVM 84.212
16 Viaport Asia Outlet 94.013 16 Kızılay AVM 29.659 16 MalatyaPark AVM 78.015
17 Zorlu Center 92.301 17 Panora AVYM 27.443 17 Outlet Center İzmit 62.636
18 Capacity AVM 91.606 18 365 AVM 22.147 18 Deepo Outlet Center 61.385
19 Mall of İstanbul 89.784 19 Tepe Prime Avenue 19.428 19 Konya Kent Plaza AVYM 61.131
20 Tepe Nautilus AVM 86.961 20 Armada AVM 17.247 20 Primemall Gaziantep AVM 57.297

NO İSTANBUL TAKİP NO ANKARA TAKİP NO DİĞER TAKİP
1 Akyaka Park 126.853 1 ANKAmall AVM 12.694 1 HighWay Outlet AVM 11.511
2 City's Nişantaşı AVM 65.637 2 Antares AVYM 9.653 2 Adıyaman Park  AVM 7.549
3 ÖzdilekPark İstanbul AVM 63.030 3 Atlantis AVM 6.831 3 Sera Kütahya AVM 7.235
4 Kanyon AVM 52.684 4 Armada AVM 6.613 4 MalatyaPark AVM 5.851
5 Buyaka AVM 32.248 5 Tepe Prime Avenue 5.082 5 Kayseri Park AVYM 5.689
6 Galleria Ataköy AVM 32.218 6 Kentpark AVM 4.790 6 ÖzdilekPark Antalya AVM 5.002
7 Emaar Square Mall 21.822 7 Nata Vega Outlet 4.661 7 Gebze Center 4.729
8 Trump AVM 16.879 8 Cepa AVM 3.676 8 TerraCity AVM 4.715
9 Capitol AVM 16.298 9 Next Level AVM 3.316 9 Sanko Park AVM 4.685

10 Viaport Asia Outlet 14.676 10 Panora AVYM 2.939 10 Deepo Outlet Center 4.291
11 İstinyePark AVM 10.697 11 Gordion AVM 2.713 11 Korupark AVM 3.716
12 ArmoniPark Outlet Center 8.924 12 ACity Outlet 2.326 12 Espark AVM 3.446
13 Astoria AVM 8.719 13 Taurus AVM 2.240 13 17 Burda AVM 3.367
14 Akasya AVM 8.108 14 Arcadium AVM 1.964 14 Kulesite AVM 3.199
15 Zorlu Center 7.659 15 365 AVM 1.801 15 Antalya Migros AVM 3.036
16 Kale Outlet Center 7.576 16 Bilkent Center AVM 1.718 16 Forum Mersin AVM 2.900
17 CanPark AVYM 6.007 17 Forum Ankara Outlet 1.625 17 Forum Gaziantep AVM 2.498
18 ArenaPark AVYM 5.927 18 Anatolium Ankara AVM 1.433 18 Palladium Antakya AVM 2.473
19 İsfanbul AVM 5.656 19 Podium Ankara AVM 1.251 19 Forum Bornova AVM 2.423
20 Palladium AVM 5.498 20 Gimart Outlet 1.166 20 Bursa Kent Meydanı AVM 2.331

NO İSTANBUL BEĞENİ NO ANKARA BEĞENİ NO DİĞER BEĞENİ
1 Emaar Square Mall 48.573 1 ANKAmall AVM 102.959 1 TerraCity AVM 66.176
2 Zorlu Center 43.359 2 Antares AVYM 25.273 2 Mavibahçe AVM 50.723
3 Akyaka Park AVM 41.247 3 Gordion AVM 22.211 3 Kulesite AVM 32.820
4 İstinyePark AVM 36.896 4 Nata Vega Outlet 20.562 4 Park Afyon AVM 29.472
5 City's Nişantaşı AVM 35.909 5 Kentpark AVM 16.608 5 M1 Adana AVM 26.162
6 Marmara Park AVM 30.999 6 Armada AVM 16.491 6 Forum Bornova AVM 23.077
7 Maltepe Park AVM 28.499 7 ACity Outlet 15.170 7 41 Burda AVM 22.755
8 İsfanbul AVM 28.428 8 Podium Ankara AVM 12.922 8 Point Bornova AVM 22.720
9 Mall of İstanbul 27.574 9 Metromall AVM 10.694 9 Endülüs Park 21.797

10 Kanyon AVM 26.600 10 Panora AVYM 10.452 10 Optimum - İzmir 21.300
11 Meydan İstanbul AVM 24.955 11 Bilkent Center AVM 10.425 11 Antalya Migros AVM 19.701
12 Watergarden İstanbul 24.446 12 Atlantis AVM 10.390 12 Westpark Outlet AVM 18.619
13 Trump AVM 20.832 13 Cepa AVM 9.897 13 Mall of Antalya AVM 17.434
14 Forum İstanbul AVYM 19.220 14 Forum Ankara Outlet 9.085 14 MNG MALL AVM 15.795
15 Hilltown AVM 18.837 15 Arcadium AVM 8.420 15 Forum Mersin AVM 15.238
16 Kale Outlet Center 17.360 16 Next Level AVM 8.001 16 17 Burda AVM 14.064
17 Buyaka AVM 14.535 17 One Tower AVM 7.998 17 Korupark AVM 13.759
18 İstanbul Cevahir AVM 13.134 18 Taurus AVM 7.696 18 67 Burda AVM 12.854
19 Marmara Forum AVM 11.620 19 Gimart Outlet 6.946 19 14 Burda AVM 11.833
20 CanPark AVYM 11.586 20 Tepe Prime Avenue 3.879 20 MarkAntalya AVM 11.648
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Sevgili Özgün, “Hayalet” ismini verdiğiniz 
yeni şarkınızı dinleyicileriniz ile buluştur-
dunuz. Şarkının hikayesi nedir?

Hayalet şarkımızın söz ve müziği Ozan Gü-
neysu'ya ait. Klibi izlediyseniz oyuncu arka-
daşım Aslı Tandoğan eşlik ediyor bana. Aslı 
aslında arpçıdır. Konservatuvardan çocukluk 
arkadaşım. Beni Ozan ile de kendisi tanıştırdı. 
Bu şarkıya Aslı vesile oldu aslında. Şarkıya da 
vesile olduğu için rica ettim ve kırmadı oy-
nadı klibimizde sağolsun. Ozanla ilk çalışma-
mız ama daha devamı gelecek. Yeni şarkılar 
yolda... Hayalet şarkımızın düzenlemesini de 
Selim Öztürk yaptı. Aslında Selim'i müzik 
severler Kargo grubundan tanırlar. Kendisi 
çok yönlü bir müzisyendir. Çok keyifle ça-
lıştık... Harika bir uyum vardı. Şarkımıza Bil-
ge Nihan'da vokalleriyle destek verdi. Tabii 
Ozan'ında vokalleri var. Klasik gitarları ve 

perküsyonları Amerika’da çalındı. Keyifli ka-
liteli çok güzel bir iş çıktı sonucunda. 

Biraz klibinizin hikayesinden bahseder 
misiniz? Aslı Tandoğan ile nasıl bir araya 
geldiniz?

Söylediğim gibi  baştan beri Aslı şarkının tüm 
hikayesinde var aslında. 1990'dan beri arka-
daşız. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konser-
vatuvar'ından çocukluk arkadaşım. Klipte Aslı 
yalnız seyahat eden bir denizci. Bir marinada 
yollarımız kesişiyor. Ve hikaye böylece baş-
lıyor.

Sevenleriniz sizi bu sezon tiyatro sahne-
sinde de izlediler. Bu nasıl gerçekleşti?

Yönetmenimiz Kemal Başar bana geçen sene 
bahsetti bu projeden. Çok heyecan vericiydi. 

Harika bir müzikale çevirdi, Nava Semel’in 
“Gözlerin Ardındaki Çocuk” öyküsünü. 
Ödüllü bir oyundu, bol ödüllü bir müzikal 
oldu. Sevgili Alpaslan Karaduman koreog-
rafisini yaptı. Ben hem albümlerimden hem 
de müzikal için yaptığım besteleri seslen-
dirirken sahne üstünde harika müzisyen 
arkadaşlarım ve baş rolde Eda Kandulu ile 
çok iyi bir ekip olduk. Tabii Kemal abi başta 
sadece şarkı söyleyeceksin diyip kandırmış 
beni. Bir anda oyunun içinde buldum ken-
dimi. Çok keyif aldım bakalım yeni sezonda 
da devam edecek müzikalimiz.

Sıradaki projeniz ne olacak? 

Yeni bir single var sonbaharda çıkacak. Son-
rası artık albüm.

Hem bir aile babası hem sporcu kişiliği 

Özgün: “Vakit az, 
yapacak iş çok.”
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Röportaj

ön planda biri olarak hayatınızı programlı 
mı yaşıyorsunuz?

Çok programlı olmak zorundayım. Vakit az 
yapacak iş çok. Bizim programımız genelde 
haftalık belli oluyor ona göre günü planla-
maya çalışıyorum.

Özgün’ün bir günü nasıl geçer?

Sabah ilk iş spor. Sonrasında varsa toplantı, 
röportaj, çekim vs.. Sonra hemen ev. Konser-
ler olduğu zamanda mümkün olduğu kadar 
geç gidip erken dönmeye çalışıyorum. 

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

İstinyePark, Vadistanbul genelde gittiğimiz 
AVM’ler. Ben seviyorum alışveriş merkezle-
rini, hem alışveriş hem güzel yemekler hem 
de Ediz için oyun alanları. Açık alanları olan 
AVM’ler daha çok hoşumuza gidiyor tabii.

Kıyafetlerinizde “Olmazsa olmaz”ınız var 
mıdır?

Ben tam bir ayakkabı hastasıyım. Takıntılı-
yımdır biraz bu konuda. Bence ayakkabı kı-
yafetin en önemli parçası. Mutlaka uyumlu 
olmalı. 

Giyim tarzını nasıl tanımlarsınız?

Günlük, spor.

“Asla giymem” diyeceğiniz bir şey var mı-
dır?

Bu moda öyle bişey ki, zamanla alışıyor far-
kına varmadan en olmaz dediğiniz parçalar 
bile bir süre sonra vazgeçilmeziniz olabiliyor. 
Şimdi giydiğiniz pantolonları 3-4 sene önce 
giyip dolaşsaydık insanlar garip garip bakardı 
herhalde. O yüzden büyük konuşmayacağım. 

Vazgeçemediğiniz bir aksesuarınız var mı?

Bileklik severim. Çok aksesuar kullanmam 
ama bileklik takarım mutlaka.

Kıyafet dolabınızı açtığınızda en çok han-
gi renk ağırlıklı?

Öyle bariz giydiğim bir renk yok. Genelde 
renklidir dolabım belki siyah bir tık fazladır.

Alışveriş yapmayı sever misiniz? Tek başı-
nıza mı, yoksa yanınızda birisi ile mi alış-
veriş yapmayı tercih edersiniz?

Yalnız sevmem. Eşim Nida ve menajerim Hü-
seyin Öngen'in zevkine çok güvenirim. İkisin-
den biri mutlaka olur yanımda.

Sevgili Ediz için yaptığınız alışverişlerde 
özellikle hayatınızı kolaylaştıran tercihle-
riniz var mı?

Külot bezler var. Onlar bazen hayat kurtara-
biliyor. 

Son olarak sizce AVM’ler ....... boşluğu 
doldurur musunuz?

Hepsi birarada. Ne ararsanız var ve çok pra-
tik.
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İşsizlik oranının sıfır olduğu İnegöl’de dü-
zenlenen CEO Zirvesi’ne katılan Fiba Com-
mercial Properties CEO’su Yurdaer Kahra-
man, “Ekonomik geçişler çalışmanın önünde 
engel olmamalı. Kimin işini iyi yaptığı her za-
man göze çarpmayabilir ama zor zamanda 
sağlıklı risk yönetimi yaparak, sürdürülebilir 
stratejiler kullanan şirketler ayakta kalacak-
tır. Şimdi İnegöl’ü doğru anlatma, tanıtma 
zamanı” dedi.

Geçen sene başında İnegöl AVM’yi satın ala-
rak bölgeye yönelik önemli bir yatırım yapan 
FİBA Grubu iştiraki FİBA Commercial Proper-
ties’in (FİBA CP) CEO’su ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Yurdaer Kahraman, İnegöl CEO Zirve-
si’ne katıldı.

Kahraman, Capital ve Ekonomist dergilerinin 
İMDER (İnegöl Mobilyacılar Derneği) iş birli-
ğinde düzenlediği; büyüme, dijitalleşme ve 
konut perakendeciliğinin konuşulduğu et-
kinlikte “Yatırım Ajandası 2018” oturumuna 
konuk oldu.

Yakın zaman önce başlayan İnegöl AVM 
restorasyonuna ve perakende sektörünün 
gelişimine değinen Kahraman, “Bize en çok 
ekonomik konjonktür ve yatırım soruları 
soruluyor. Çalışma biçimimize güveniyoruz. 
Her zaman işini iyi ve kötü yapanlar olur. İşini 
iyi yapanlar her daim öne çıkar. Biz her za-

man değer yaratan, değer üreten, değer ar-
tıran bir ticari gayrimenkul şirketi olma mis-
yonu ile hareket ediyoruz. Türk yatırımcılar 
olarak daha çok öne çıkmalı, üzerimize dü-
şen görevi en iyi şekilde yapmalıyız” dedi.

İnegöl’de işsizlik oranının sıfır olmasına 
dikkat çeken Kahraman, “Bu çok kıymetli 
bir tablodur. İnegöl önemli bir lokasyon ve 
güçlü ekonomisi ile büyük bir potansiyele 
sahip. Bu gücü dışarıya daha çok anlatmalı-
yız. FİBA CP olarak İnegöl’ü, burayı hiç tanı-
mayan perakende markalarıyla tanıştırdık. 
Tanıtmaya ve değer katmaya devam ede-
ceğiz. İnegöl’ü daha yüksek sesle anlatma-
mız gerekiyor” dedi.

Kurum olarak eğitime ve hıza önem ver-
diklerine değinen Kahraman, “Hem Türki-
ye’de hem de yurt dışında yeni kanallara 
bakmanın değerli olduğunu düşünüyoruz. 
Yatırımcılar olarak yeni girişimlerde bulun-
mamız gerektiği kanaatindeyiz. İnegöl’de 
kısa süre önce başladığımız renovasyon 
yatırımımızın diğer şirketlere de güven 
verdiğine inanıyorum. FİBA CP olarak Ana-
dolu’daki ve yurt dışındaki yatırımlarımıza 
devam edeceğiz. Yeni alışveriş merkezleri 
almak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız 
sürüyor. Moldova, Romanya, Çin gibi yurt 
dışında yer alan yatırımlarımız vesilesiyle 
pek çok Türkiye markasına da yer vermiş 

oluyoruz. Perakende ve ticari gayrimenkul 
sektörüne nitelikli çalışanlar yetiştirmek ve 
sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı-
nı oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Eği-
tim sektörüne verdiğimiz bu önemi Özyeğin 
Üniversitesi ile pekiştiriyoruz, gençlerimizi 
eğitiyoruz. Onları yurt dışına eğitime yolla-
yarak farklı pozisyonlarda çalışmalarını sağ-
lıyoruz. Türkiye’ye bir artı vermiş oluyoruz, 
böylece Türkiye kazanıyor” vurgusunu yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında önemli yatı-
rımlar…

Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da; dokuz 
AVM, dört ofis binası, dört rezidans ve iki si-
nema kompleksi ile operasyonlarını yürüten 
FİBA CP; Çin’de Star Mall, Romanya’da; Pla-
za Romania, Bucuresti Mall, Plaza Romania 
Ofis, Anchor Plaza Ofis, Metropol Ofis, Incity 
Rezidans, Select Rezidans, Pallady Rezidans, 
Movieplex Sinemaları, Moldova’da; Shop-
ping Malldova yatırımları ile varlık gösteri-
yor.

Toplamda; 900’ü aşkın marka ve mağazaya, 
550 bin m2 kiralanabilir alan ile hizmet ve-
ren FİBA CP, Türkiye’de ise İnegöl AVM, M1 
Adana AVM, M1 Gaziantep AVM, M1 Konya 
AVM, M1 Kartal AVM / İstanbul, Kartal Rezi-
dans, Ofishane / İstanbul ve Sinepark / Gazi-
antep ile çalışmalarına devam ediyor.

“SÜRDÜRÜLEBILIR STRATEJILER KULLANAN ŞIRKETLER AYAKTA KALIR”
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