




Herkese merhaba,

Neyi ne kadar sevdiğimiz ve beğendiğimiz tartışılır bir konu. Yazıma bu 
cümleyle başlamış olmamın bir nedeni var.  O da sosyal medya ve trendlerle 
ilgili. Çünkü hepimizi yönlendiren büyük bir bilinçaltı akımı bu şekilde oluşuyor. 
Yeni bir ayakkabı modeli ya da en basit örneğiyle cep telefonunun yeni modeli 
gibi her şey kendi içinde değişiyor. Peki bu değişime sadece “benim olsun” diye 
mi ayak uyduruyoruz. Yoksa “Lazım” kategorisinde mi kullanıyoruz?

Özellikle mekansal olarak bu harekete bakarsak.  Trend dediğimiz son zamanların 
en havalı olgusu böyle oluşuyor. “Eksik Kalmamak” ... Yeni çıkan her türlü ürünü 
bu yüzden sahip olmaktan öte kişisel hayatımız, sosyal statümüz için istiyoruz. 
Mekanlarda bunun en büyük etkisini yaşıyor. Diyelim ki sizin bulunduğunuz 
ilçede üç tane kahve dükkanı var. Hangisine gidersiniz? Yakın olanına mı? Yoksa 
en havalı olanına mı ya da herkesin en çok gittiğine mi? Özellikle herkes madem 
oraya gidiyor ben de oraya gideyim yaniii “Eksik kalmayayım” duygusu.  
Alışveriş merkezlerini semtinize yakın ya da ulaşım olarak gidebileceğiniz yerler 
olarak seçmek ise değişken bir cevap. Hızlıca bir şeyler lazım alayım dersen en 
yakınına, ben de orada olayım dersen uzun yolu tercih edeceksin. 

Trend unsuru (eskiler moda diye tabir ederledi ) karşımıza en çok bu tanımla 
çıkıyor. Yeni ve havalı olan yer. Eskiden yeni olan her yer için geçerliydi. 
İstanbulluların Galeria alışveriş merkezi gibi. Popüler ötesiydi. Sonrasında 
yanına ve yakınlarına açılan avmlere yenik düştü. Eğlence merkezi algısını klasik 
AVM içeriğine bıraktı. Carrousel onu yedi sonra da diğerleri. Tekrar küllerinden 
doğduğu doğrudur. Ancak bu yeni olgusu hızlı bir virüs gibi insanlığa yayılır. 

İşin özeti; aslında yıllardır bildiğiniz yer daha güven verir. Ancak zamana yenik 
düşerse kaybeder. Önemli olan kısım sadece alışveriş değil, zamanı nasıl ve ne 
şekilde değerlendirmeye verilecek uygulamalardır. 

“En çok indirim” ile bu fikri değiştiremezsiniz. 
Fikir her zaman kendi içinde değişmelidir.

Mall&Motto yeni sayımızda bir çok fikir, proje ve organizasyonla yine 
karşınızdayız.
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“Gerçek yönetici kösele değil, 
  lastik ayakkabı giyer”

Şadi Aşıroğlu
Özdi lek  Center  Müdürü

C.Serhat Türkkan

RÖPORTAJ
ÖZEL
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AVM Sektöründe sık sık nitelikli personel 
yetişmediği yönünde sektörde serzenişler 
bulunuyor. Özdilek kurum kültürü ile 
grubunuzda kalifiye personel yetiştirme 
noktasında neler yapıyorsunuz?

Sektörün büyüklüğü ve hızlı büyüyor olması, 
bu yöndeki talebi artırıyor. Ancak genelde 
perakende, özelde AVM sektöründe bu talebi 
karşılamaya yönelik direkt bir insan kaynağı 
ve yetiştirme programı yok. Bu yönde sektörün 
kendi içerisinde ciddi çabaları, çalışmaları var. 
(AYD içerisinde ve bazı üniversitelerde)

Özdilek Holding, yönetici ve personel kaynağını 
kendisi yetiştiriyor. Holding bünyesinde İnsan 
Kaynakları ile paralel çalışan bir eğitim birimi 
var. Yöneticilerini öncelikle ve özellikle 
bizim tabirimizle “sıfırdan”, çoğunlukla ilk iş 
deneyimleri olacak şekilde “Yönetici Adayı 
Eğitim Programı” ile içeriden yetiştiriyor.

Mağaza - Market veya Cafe-Restoran Satış 
Şefi olarak başlayan yönetici süreci, Birim 
Müdürü, İşletme Müdürü şeklinde devam ediyor. 
AVM yatırımları ile birlikte AVM Müdürü ve 
diğer sektöre özgü tüm pozisyonlar bu şekilde 
kendi iç kaynağıyla tamamlanmıştır. Yönetici 
eğitimleri, sürekli olarak, belirlenmiş eğitim 
paket programları, performans değerlendirmeleri 
birlikte devam eder.

AVM Sektöründe işe başlayan genç 
yöneticilere neler önerirsiniz. Kendilerini 
hangi konularda yetiştirmelerini tavsiye 
edersiniz?

Mümkünse perakende sektöründe özellikle 
mağaza yöneticiliği konusunda deneyim 
edinsinler. Bu, sektördeki bir takım eğitimlerle 
de edinilebilir. Yönettiğiniz yapının en önemli 
parçasını anlamak konusunda çok yararlı 
olacaktır. Sektörü, ülke ve Dünya genelinde 
izlemeye, yenilikleri ve farklılıkları takip 
etmeye çalışsınlar. Yönetimin en önemli 
parçası olan teknik süreçler için tesis yönetimi 
ve en çok çaba harcayacakları alan olan 

pazarlama yönetimi konularında kuramsal ve 
uygulamalı bilgi ve deneyimlerini arttırsınlar. 
Sahayı, tüm alanları, iş süreçlerini yakından 
takip etsinler, gezsinler ve biliyor olsunlar. 
Sektörün tüm bileşenleri ile perakendeciler, 
diğer AVM yönetimleri, sektör kurumları 
vb. sürekli ve yakından iletişim içerisinde 
olsunlar. Deneyim ve bilgi paylaşımı çok 
önemli. Mümkünse yönetecekleri projeye, 
inşaat sürecinden hatta projelendirme 
sürecinden itibaren dahil olsunlar. En önemlisi 
her şeyi biliyor olmanın mümkün olmadığını 
ve bilginin çok çabuk eskidiğinin farkında 
olarak sürekli eğitime ve eleştiriye açık 
olsunlar.
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ÖzdilekPark İstanbul olarak hizmete 
girdiğiniz günden bugüne kadar, Ulusal 
açıdan güçlü bir marka olan Özdilek 
isminin sinerjisinden şüphesiz destek 
aldınız. Bu bağlamda bu sinerjiyi 
en çok hangi alanda sağladığınızı 
düşünüyorsunuz?

Bilinirlik, güvenilirlik… Evinizin içine 
giren bir marka, çok güçlü, “aileden biri”, 
“bizden biri”, mesajını veriyor. Bu birliktelik 
ve güven bağını çok iyi kurmuş. Bu sizin 
yolunuzu açıyor, kitlelerle temas kurmanızı 
kolaylaştırıyor.

ÖzdilekPark İstanbul içinde yaptığınız 
rutin kontrol ziyaretlerinizde özellikle ilk 
nereye bakarsınız? Müşteri memnuniyeti 
adına olmaz ise olmazlarınız nelerdir?

ÖzdilekPark İstanbul içerisinde yaptığımız 
rutin kontrollerde temizliğe çok önem 
veriyoruz. Yemek katındaki her alanın 
hijyenik olmasına, çocukların AVM içerisinde 
vakit geçirdikleri alanların hijyenik olmasına 
dikkat ediyoruz.

Ziyaretçimizin doğrudan hizmet aldığı, 
kullandığı tüm alanların kullanıma hazır olup 
olmadığını, sahanın her noktasında kontrol 
ediyoruz. Dış alan, çevre-yol, otopark, tüm 
girişler, ortak alanların temizliği ve düzeni, 
kullanım amacına uygun durumda olup 
olmadığını, sadece gün başında değil mutlaka 
günün her anında saha da kontrol etmek çok 
önemli. Şöyle ifade edeyim, yanımızdaki 

boş arsanın önündeki alanı yeşillendirdik, 
kaldırım taşlarını yeniledik, çevre yollarımızı 
asfaltladık. Ana düşünce “Bize insanlar bu 
yollardan geliyor”, halen daha bu alanların 
bakımını ve temizliğini yapıyoruz. Sahanın, 
ziyaretçilerin gözüyle kontrolü çok önemli. Bu 
yüzden kendi içimizde konuyu anlatmak için 
espri ile birlikte, “gerçek yönetici kösele değil, 
lastik taban ayakkabı giyer” deriz.

AVM Ciro endeksleri 2015 yılında 
sürekli gelişme sağlayarak ilerliyor. 2015 
yılında bir genel seçim yaşayacağız kur 
dalgalanmalarını da düşünürsek bu olumlu 
tablo yıl sonuna kadar sürecek mi? 2015 
yılının ilk çeyreğini de değerlendirerek 2015 
yılını sizce sektör nasıl geçirecek?

AVM sektöründe ciro endeksi uzun yıllardır 
büyüyerek devam ediyor. Bunda sektörün tüm 
bileşenleri ile mevcut şartların gereklerine 
göre hareket ediyor olmasının etkisi büyük. 
Doğal olarak perakende sektörü, konusu 
gereği iç ve dış ekonomik gelişmelerden 
ve sizin de dediğiniz gibi siyasi ve sosyal 
gelişmelerden etkileniyor. Kurdaki yükseliş 
trendinin devam etmesi riski, beraberinde 
fiyat etkisi nedeniyle enflasyon ve büyümede 
etkili olan iç talebi hazırlayan satınalma 
gücüne olumsuz yansıma riskinide getirse, 
2014 yılında  yüzde 8 büyüyen endeksin, 2015 
yılında da yüzde 8 dolaylarında büyümeye 
devam edeceğini öngörüyoruz. AYD’nin Şubat 
ayı endeks sonuçlarına göre yüzde 12’lik bir 
artış bunun göstergesi. Mart ayının da yüzde 
8-9 seviyesinde artmasını bekliyoruz.
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BURCU ESMERSOY İLE NEXT LEVEL'DA PAZAR KEYFİ

Burcu Esmersoy 5 Nisan pazar 
günü Ankara Next Level AVM’de 
hayranlarıyla buluştu. Farkındalık 

Stüdyosunun organize ettiği, oldukça kalabalık 
bir söyleşi gerçekleştiren Esmersoy, yine çok 
konuşulacak açıklamalar yaptı.

Next Level AVM Müdürü Pınar Gürer'in 
moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Gürer; 
‘Geçmişte rüya gibi bir düğün yaşadınız’ 
demesiyle Esmersoy; ‘Dışı seni içi beni yakar’ 
yanıtını verdi. ‘Kocanıza aşık mıydınız?’ 
sorusu karşısında adeta donakalan Esmersoy; 
‘Hayatımda 2 kere aşık oldum. Biri kocamdı 
dersem, eski erkek arkadaşlarım kavga 
ederler…’ yanıtını verdi.

Burcu Esmersoy’dan Atletico Madrid Cevabı…

Güzel sunucu ‘Hangi kulübün başkanı olmak 
isterdiniz? Barcelona mı? Real Madrid mi? 
Manchester United mı?’ sorusuna ‘Atletico 
Madrid’ yanıtını verdi ve büyük alkış aldı.

‘Nasıl erkeklerden hoşlanırsın?’ sorusuna;
Bana dünyada ki tek kadın gibi baksın yeter. 
Bir şey yapmasını istemem bile. Sokağa 
çıkmadan bir saat ayna karşısında olan 
erkekleri sevmem. Dans eden erkek kadar 
çekici bir erkek yok bence. Sizce de çok güzel 
gözükmüyor mu?

Sportif kişiliği ile bilinen Esmersoy: “Yıllarca 
yürümenin işime yarayacağını düşünüyordum. 
Şimdi yaramadığı anlayınca koşmaya başladım. 
38 yaşında koşmaya başlamak zor oldu biraz. 
Haftanın 5 günü spor yapıyorum.” Dedi.

Seyircilerin ‘Fiziğiniz mükemmel görünüyor’ 
demesi üzerine; ‘Siz birde yazı görün’ diye 
yanıt verdi.

15 yaşında bir seyircinin; ‘Annemle yaşıtsınız 
ama cildiniz çok güzel gözüküyor. Bunu nasıl 
sağlıyorsunuz?’ sorusuna şaşıran Esmersoy; ‘Ah 
ahh zamanında yapsaydım, şimdi senin yaşında 
çocuğum olurdu’ dedi ve ‘Günlük hayatımda 
elimden geldiğince makyaj yapmamaya 
çalışıyorum. Birde nemlendirici krem 
kullanıyorum sadece’ diye ekledi.

İlişkilerinin bitme sebebini çok çalışmasına 
bağlayan Esmersoy; ‘Benim eve gitmem gece 
2 oluyor. Adam Pazar kalkıyor kahvaltı edecek 
eşiyle, ben yokum. Eve gelecek kapıyı çalacak, 
ben işteyim. E kimse istemez tabi böyle bir şeyi’ 
diye açıklık getirdi.

ŞOK EVLİLİK TEKLİFİ!

Daha sonra seyircilerin arasından bir kişi 
mikrofonu alarak; ‘Bende çok spor yapıyorum. 
Gerekirse sizin için 2’ye kadar dışarda dolaşır 
eve öyle gelirim. Bende güzel dans ederim. 
Bende çok çalıştığım için, çalışmanız beni 
rahatsız etmez. Benimle evlenir misiniz?’ diye 
sorunca Burcu Esmersoy şoka girdi. Daha 
sonra ayağa kalkarak teşekkür eden güzel 
sunucu; ‘Bilseydim daha şık giyinirdim’ dedi. 
Esmersoy daha sonra evlenme teklifi eden kişiye 
; ‘SSK’nız var mı?’ diye sordu; ‘Evimi de sizin 
üzerinize yaparım’ yanıtını alınca da gülme 
krizine girdi.

A LI S V ER I S  M ER K EZI
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PERAKENDE, TÜRKİYE’NİN EN FAZLA İSTİHDAM 
SAĞLAYAN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SEKTÖRÜ

Perakende sektörünün, geçen yıl ekonomide 
yaşanan olumsuzluklara rağmen yüzde 14 
büyüdüğünü söyleyen TPF Başkanı Mustafa 

Altunbilek, “Perakende, Türkiye’nin istihdam 
sağlayan en büyük üçüncü sektörü. Geleceğe 
güvenle bakmak istiyoruz. Güven ve istikrar 
ortamı gerçekleşirse, yasal düzenlemeler yapılırsa, 
sektörümüz her yıl yüzde 10 ve üzerinde büyür. 
İstihdama da katkımız artar” dedi. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise perakende sektörünü ‘kriz 
sigortası’ olarak tanımladı.
 
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 
“Güven ve istikrar ortamı gerçekleşir ve gereken 
yasal düzenlemeler yapılırsa, sektörümüz her yıl 
yüzde 10 ve üzerinde büyür, istihdama da katkımız 
artar” dedi. 
 
Perakendeci, üretici ve tedarikçi olmak üzere, 
perakende sektörünün 1 milyonu aşkın aktörünü 
bir araya getiren ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ 
(YZB) Konferans ve Fuarı’nın 7. Haliç Kongre 
Merkezi’nde kapılarını açtı. Konferansın açılışında 
konuşan TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, “2023 
yılına kadar 70 milyar TL cirosal büyüklüğe 
ulaşmayı hedefliyoruz. Yerel perakende zincirleri, 
yılda toplam 10 milyar dolarlık ciroya imza 
atıyoruz. 70 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 
Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan üçüncü 
sektörüyüz” dedi.
 
Perakende sektörünün geçen yıl ekonomide 
yaşanan olumsuzluklara yüzde 14 büyüme oranına 
imza attığını belirten Altunbilek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Makro ekonomik gelişmeler her sektörde olduğu 
gibi perakende için de belirleyici bir etken. Tüm 
girişimciler gibi biz de geleceğe güvenle bakmak 
istiyoruz. Ekonomik istikrar, her zaman yatırım 
kararlarının daha rahat verilebilmesi anlamını 
taşır. İstikrar olduğu sürece hem yerel perakende 

hem de ulusal perakende, Türkiye’nin kalkınma 
hızından daha hızlı büyüyecektir. Birlik ve 
beraberlik içinde sağlıklı büyüyen bir perakende 
sektörü, daha refah, daha zengin bir Türkiye’nin 
itici gücü olacaktır.” 
 
Dönüşümü Başlat, Geleceği Kazan
Türkiye genelinde ve KKTC’de faaliyet 
gösteren toplamda 17 derneğin çatı örgütü 
olarak, 370 üye ve 4 bine yakın satış 
noktasına ulaştıklarını söyleyen Altunbilek, 
YZB 2015’in ana teması olan teknolojiye de 
değindi. Mağazalarda yapılan düzenlemelerin, 
müşterilerin satın alma kararlarını etkilediğinin 
altını çizen Altunbilek, şöyle devam etti: 
“Müşterilerimizin beklentileri her geçen 
gün artıyor. Çok yakın bir gelecekte müşteri 
tercihleri kapsamlı bir şekilde dönüşecek. 
Sadece iyi ürün ve fiyat avantajı sunmak yeterli 
olmayacak. Kendini yeniliğe, teknolojiye ve 
hıza en çabuk uyarlayabilenler rekabette öne 
çıkacak.”
 
Hisarcıkoğlu: Perakende krizin sigortası
Konferansın açılışında konuşan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ise perakende sektörünün ‘krizin 
sigortası’ olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 
“Perakende demek, iç tüketim demektir. Türkiye 
olarak 2008 krizinden çıkabilmeyi başardıysak, 
bu perakende sektörü sayesinde oldu. Siz işler 
iyi diyorsanız, ekonomi iyidir, kötü diyorsanız 
ekonomi kötüdür. Ekonominin öncü göstergesi, 
sinir uçları sizlersiniz” dedi. 
 
Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik ve 
istihdam olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’de her yıl 1 milyon kişiye ilave iş 
bulmak zorundayız. Geçen yıl ise müthiş bir 
başarı hikayesine imza attık. 1.3 milyonluk 
yeni istihdamın, 1 milyon 100 binini Türk 
özel sektörü sağladı. Bu rakam, tarihimizde 
bir ilk” dedi.

 “4 yıl seçim yok, bu ekonomi için bir fırsat”  
Kişi başına düşen milli gelirde 2008 yılından bu 
yana 10 bin dolarda tıkanıp kalındığını söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Yani yerimizde 
sayıyoruz. Bunun adı ne? Orta gelir tuzağı. 
Zenginleşmek istiyorsak, rakiplerimizle aynı 
refah seviyesine ulaşmak istiyorsak, 2015 Haziran 
sonrasında, önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir süreç 
var. Bu büyük bir fırsat. Yeniden ekonomideki 
yapısal reformlara odaklanmamız lazım. Ancak bu 
şekilde, kişi başı milli gelirde hedeflenen 25 bin 
dolar seviyesini yakalarız.” 

“Dönüşümü Başlat, Geleceği Kazan”
Perakendeci, üretici ve tedarikçi olmak üzere, 
perakende sektörünün 1 milyonu aşkın aktörünü 
bir araya getiren ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ 
(YZB) Konferansı ve Fuarı, bu yıl Haliç Kongre 
Merkezi’nde, “Dönüşümü Başlat, Geleceği 
Kazan” temasıyla gerçekleştiriliyor. Yılda 
toplam 10 milyar dolarlık ciroya imza atan yerel 
perakende zincirlerinin ev sahipliğinde TPF 
tarafından düzenlenen YZB 2015, 16 Nisan 
akşamına dek ziyaretçilerini ağırladı.
 
YZB’ye ‘gelecek’ damgası
Ana sponsorları Coca-Cola İçecek, Eczacıbaşı, 
Sütaş, Unilever ve Ülker olan YZB 2015’e 
bu yıl, ‘Geleceğin Marketi’ damgasını vurdu. 
400 metrekare alan üzerine kurulan Geleceğin 
Marketi’nde, tüketicilerin gelecek dönemde nasıl 
marketlerden alışveriş yapacağı gözler önüne 
serildi. 

Markette, akıllı alışveriş kartları, akıllı raf 
etiketleri, alışveriş duvarı akıllı ürün etiketleri, 
cinsiyet ve yaş tanıma verimlilik analizleri, kasa 
kuyruklarını azaltan ‘kuyruk avcıları’, yeni nesil 
cihaz ‘alışveriş arkadaşı’ gibi, sektöre ilişkin 
teknolojik gelişmeler yer aldı. Katılımcıların 
yoğun ilgisini çeken markette ayrıca, self servis 
kasalar, akıllı teraziler, dijital reklam, yeni nesil 
alışveriş arabaları de yer buldu. 

TPF Başkanı Mustafa Altunbilek TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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OLIVIUM 15.YAŞINI SİNAN AKÇIL İLE KUTLADI

1 Nisan 2015 Çarşamba günü Olivium Outlet 
Center muhteşem etkinlikler ile 15. yaşını 
kutladı. Sosyal Medyada birbirinden değerli 

hediyeler dağıtılan etkinlikte, Sinan Akçıl mini 
konser ve imza günü ile ziyaretçilerine harika bir 
gün yaşattı. İzdiham yaşanan akşamda hayranları 
yakışıklı sanatçıyla fotoraf çektirmek ve imza 
almak için adeta birbiri ile yarıştı. Hayranları ile 
arasında inanılmaz bir bağ olan Sinan Akçıl’ın 
“Maymun Gözünü Açtı” ve “Artık tek aşkım 
sizlersiniz” şeklindeki açıklamaları hayranları 
tarafından tezahuratlarla karşılandı.15 Yıl 
pastasını sahnede Olivium'un başarılı Müdürü 
Berna Yüksel ile birlikte kesen Sinan Akçıl 
gördüğü ilgiden oldukça mutlu oldu.
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A l ı ş v e r i ş  v e  Y a ş a m  M e r k e z i

Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam 
merkezi Capacity AVM, Mayıs ayında 
düzenleyeceği etkinlikler ile büyük küçük 
tüm ziyaretçilerini keyifli zamanlar geçirmeye 
davet ediyor. 

Kuruluşundan bu yana her dönem düzenlediği 
etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatan 
Capacity AVM, Mayıs ayında renkli yarışmalar 
ve keyifli etkinlikler ile ziyaretçilerine unutulmaz 
deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor.   

2-3-9-10 Mayıs,  Anneler Günü’ne Özel Çiçek 
Dikim Atölyesi
2-3 Mayıs ve 9-10 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleştirilecek “Çiçek Dikim Atölyesi”nde 
çocuklar, rengarenk saksılara anneleri için 
çiçek dikip çok özel bir Anneler Günü hediyesi 
hazırlayabilecekler. Capacity AVM’de kurulacak 
etkinlik alanında gerçekleştirilecek Anneler Günü 
Çiçek Dikim Atölyesi’nde çocuklar, anneleri 
için hediyeler hazırlayarak bu keyifli güne ortak 
olacaklar.

16 Mayıs, “Küçükten Büyüğe” Etkinliği ile 
Herkes Eğlenceye Doyacak
Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam 
merkezi Capacity AVM’den hem çocuklara 
hem de yetişkinlere keyifli saatler yaşatacak 
“Küçükten Büyüğe” sürprizi. Capacity AVM 
16 Mayıs Cumartesi 14:00-16:00 saatleri 
arasında ziyaretçilerine Faruk K  ve Küçük 
Prenses Miray’la eğlenceli bir gün yaşatmaya 
hazırlanıyor. 

23-25 Mayıs Bugün Pilot Benim Etkinliği ile 
Pilot Sizsiniz
Capacity AVM, 23-24 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleştireceği “Bugün Pilot Benim” 
etkinliğinde ziyaretçilerini bir gün de olsa pilot 
olmaya davet ediyor. Capacity AVM, AVM 
içinde kurulacak olan uçak simülatörü ile 
ziyaretçilerine keyifli ve heyecan dolu bir uçuş 
deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Büyük küçük 
herkesin ilgisini çekecek “Bugün Pilot Benim” 
etkinliğinde ziyaretçiler Boing 737 NG’nin pilotu 
olacaklar.

Mayıs Ayı Boyunca ‘Şanslı Perşembe’ 
Kampanyası Kazandırıyor
Mayıs ayı boyunca her Perşembe 
gerçekleştirilecek kampanyaya,  75 TL ve üzeri 
alışveriş yaparak katılan ziyaretçiler anında 
kazanıyor. Capacity AVM’de her Perşembe 
gerçekleşen, toplamda 75 TL ve üzeri alışveriş 
yapan ziyaretçilerin katılabileceği “Şanslı 
Perşembe” kampanyasında katılımcılar, Capacity 
AVM etkinlik alanında yer alan çarkıfeleği 
çevirerek sürpriz hediyeler kazanıyor.
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SMG, AVM’LERE VE MARKALARA 
ÖZEL MÜZİK YAYINI YAPIYOR

AVM’lere ve önemli perakende markalarına dijital müzik iletişim hizmeti 
sunan SMG, Türkiye’de daha önce uygulanmamış, özel olarak geliştirdiği ve 
yayınları tek merkezden yönettiği bir müzik iletim metoduyla, AVM, restoran 
ve zincir mağazalar gibi ticari alanlarda markaya uygun müzik yayını hizmeti 
sağlıyor.  SMG şirketi kurucusu olan Mimar Gül Gürer Alimgil ile SMG’nin 
hizmet alanlarını, AVM’lerde bulunan ses yalıtımı ve akustik problemleri 
sorduk.

SMG’nin hizmet alanı nedir?

SMG olarak, AVM’lerde ve perakende 
sektörünün öncü markalarının tüm şubelerinde 
müzik, anons ve jingle yayını hizmeti veriyoruz. 
Bu yayınları ilettiğimiz AVM sayısı 90’ı geçti, 
perakende markalarının tüm şubelerini de 
eklersek, hizmet verdiğimiz nokta sayısı 4000’e 
yaklaştı. Hedefimiz; 2015 yılı içerisinde 5000 
noktaya ulaşmak, 2 yıl içerisinde ise 10.000 
noktaya ulaşmayı amaçlıyoruz. 

Hizmetlerimizin en önemli özelliği; Türkiye’de 
daha önce uygulanmamış, özel olarak 
geliştirdiğimiz bu müzik iletim metodunu 
kullanarak, yayınları tek merkezden yönetiyor 
olmamız. % 100 yasal ve kesintisiz olarak 
gerçekleştirilen yayınlarda, interneti sadece ilk 
yükleme yaparken ve güncelleme yapılacağı 

zaman kullanıyoruz. Bu yüzden yayınlarımız, 
kasa işlemlerini yavaşlatmıyor, internet 
kotalarını harcamıyor ve günlük iş akışına 
engel olmuyor. Müzik listeleri, bünyemizde 
bulunan müzisyen ve DJ’ler tarafından farklı 
saatlere göre hazırlanıyor. Talep edilirse, 
açılış-kapanış anonsları, kampanya anonsları 
veya reklam spotlarını, kendi özel yazılımımız 
üzerinden teknik departmanımız yönetiminde 
iletiyoruz. Ayrıca, müzik meslek birliklerine telif 
bedellerini ödeyecek bütçesi olmayan firmalarda 
da yurt dışına telifleri direkt ödenen içerikleri 
yayınlamak gibi bir çözüm sunuyoruz. 

İçerikleri hazırlarken işletmelerin faaliyet 
alanlarını ve müşteri profilini göz önünde 
bulunduruyoruz. Tüm şubelerde aynı anda aynı 
eserleri yayınlayabildiğimiz gibi, hepsini ayrı 
ayrı da yönetebiliyoruz. Bu şekilde firmaların 

kampanyalarını ve reklam duyurularını 
şube bazlı yönetebiliyoruz. En önemlisi de 
markanın kimliğine ve imajına uygun müzikler 
seçmeye özen gösteriyoruz. Yayın sistemi 
için ücretlendirme; firmanın şube sayısı, 
metrekareleri, hangi sektörde olduğu gibi birçok 
etkene göre hesaplanıyor. SMG, müşterisi olsun 
olmasın her firmaya yasal müzik yayını ile ilgili 
ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

SMG’nin hizmet sunduğu yerler arasında; 
Arçelik, Boyner, YKM, Koçtaş, Metro 
Grossmarket, Burger King, Camper, Kiğılı, 
Derimod, İnci gibi yaklaşık 200 perakende 
markasının tüm mağazaları ve Mall of Istanbul, 
Forum İstanbul, Marmara Forum, Trump Tower, 
Sapphire Çarşı, Palladium AVM, Buyaka AVM, 
Next Level AVM, A Plus Ataköy AVM gibi 
90’dan fazla AVM bulunuyor.
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AVM’LERDE SES İZOLASYONU VE 
AKUSTİK ÖNEMLİDİR

Mimar Sinan Üniversitesi’nde iç mimarlık bölümünden mezun olmuş 
ve aynı alanda yüksek lisans yapmış olan Gül Gürer Alimgil, uzun yıllar 
kendi mobilya mağazası ve mimarlık ofisini yönetip, ayrıca Yeditepe 
Üniversitesi’nde 10 seneye yakın iç mimarlık proje derslerinde yarı zamanlı 
öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Yoğun mimarlık yaptığı bu dönemdeki 
tecrübeleri ve sonra da AVM sektörü ile tanışması ile birlikte, olması 
gerekenler ile gerçekleşenlerin arasındaki farkı ve doğurduğu problemleri 
konuştuk.

Günümüzde, AVM’lerde gözlemlediğiniz en 
büyük problem nedir?

Benim AVM ziyaretçisi ve mimar olarak 
anlatacak çok şeyim var. Ancak, her gün SMG 
olarak birebir rastlaştığımız en büyük problem; 
AVM’lerde ses yalıtımının yetersizliği ve akustik 
sorunlardır. AVM müzik yayınları kurulumları 
öncesinde, mecburen 100’den fazla AVM’nin ses 
sistemlerini inceleme imkanı bulduk. Üzülerek 
belirtmeliyim ki, çoğu AVM’de müzik ve anons 
yayınlarını iletebilmek için (uzaktan erişerek 
CCTV odalarındaki bir bilgisayara) yüklediğimiz 
SMG yazılımı sonrasında amfi ve hoparlörlere 
erişim kablolamalarının sadece alarm sistemi için 
düşünülmüş olduğunu farkettik.

Günümüzün yoğun trafikli ve gürültülü 
dünyasında insanlar, AVM’lerde gittikçe daha 
fazla zaman geçirme eğiliminde oluyor. Bu 
zamanı daha da uzatmak için, AVM’lerin otopark 
alanları, mağazaları, yemek alanları, eğlence 
merkezleri, sinema salonları, ortak alanları ve 
koridorları gibi çeşitlilik gösteren mekanlarında 
huzurlu ve keyifli bir ortam sağlamak gerekir. 
Bu unsur, ziyaretçilerin psikolojik ve fiziksel 
sağlıkları açısından çok önemli. ‘Aç şu kaloriferi 
kapıcı’ diye bir söylem vardır. Apartmanın en alt 
katları çok sıcakken, üst katlar daha soğuktur. 
Isının dağılımı kalorifer sistemine dayalı olarak 
düzensizdir. AVM içerisindeki müzik sistemi de 
aynı şekilde. Otopark gibi sessiz ve insan sayısının 
az olduğu bir alandaki müzik ses seviyesi ile 
yemek katının müzik seviyesi aynı olmamalı. 
Tüm bu sistemin ayarlanması daha AVM ihale 
aşamasındayken planlanmalı.

Akustik ve ses yalıtımı sorunlarının çözümü 
için ne gibi öneriler sunabilirsiniz?

AVM içi dekorasyonunu da göz önünde 
bulundurarak seçilecek ses izolasyon malzemeleri 
AVM’yi istenmeyen seslerden koruyarak ortamın 
kalitesini arttıracaktır. Labirent süngerler, kauçuk 
mantar şilteler, ses yalıtım bariyerleri, duvar 
kaplamaları, görsel zenginliği de oluşturan 

hareketli yüzeyler, peyzaj düzenlemeleri, 
farklı boyutlarda botanik çeşitliliği ve duvar 
panelleri ile AVM içi seslerin yüzeylere çarpıp 
yankılanması ve sonradan çıkan seslerle 
karışıp anlamsızlaşması rahatlıkla önlenebilir. 
Özellikle AVM’lerin geniş ortak alanlarında 
çıkan gürültüyü azaltmak ve yankılanmaları 
engellemek için gergi tavan sistemleri de 
kullanılabilir. 400 m2’lik bir tavanda gergi 
sistem tek parça olarak kullanılabileceği gibi 
çok geniş alanlarda gizli ekleme profilleri ile 
gerilerek tavanın konstrüksiyon yükü azaltılmış 
olur, ses yalıtım malzemesi olarak da maliyeti 
daha uygundur. AVM’lerde geniş ortak alanlar, 
geniş vitrinler, yüksek tavanlı alanlar, küçük 
ve alçak tavanlı alanlar ve restoranlar iç içedir. 
Gün içinde müzik, anons, duyurular, insanların 
konuşmaları, ayak sesleri, dükkan içlerinden 
gelen sesler birbirine girebilir. Her bölgede 
doğru atmosferi yaratmak için ayrı ayrı akustik 
çözümlere gereksinim vardır. AVM ortamının 
huzurunu sağlamak için, akustik çözümlerin ve 
ses yalıtımı malzemelerinin doğru kullanılması 
ile birlikte farklı alanlarda, her biri kendi 
ortamına göre uygun düzeylerde ayarlanmış 
arka plan müziği çok önemli bir unsurdur.

Sistem kurulumu planlaması nasıl olmalıdır?

AVM’lerin müzik yayınları ve anonslarının 
kaliteli bir şekilde iletilebilmesi için amfi ve 
hoparlör seçimleri de doğru yapılarak bütün 
bu çözümler ihale şartnamesi aşamasında 
planlanmalıdır.  AVM inşaatı bittikten, 
hatta AVM açıldıktan sonra fark edilen bu 
eksikliklerin tamamlanmasının maliyeti çok 
daha yüksek olacaktır. Yangın alarm sistemi 
ile müzik yayın sisteminin elektrik tesisatı 
çekilirken ayrıştırılmış olması gerekir. Amfilerin 
zonlamaya uygun olan modellerden seçilmesi 
ve hoparlörlerin mekanların özelliklerine 
göre farklı sıklıklarda yerleştirilmesi, ses 
mühendislerinden de fikir alarak mutlaka 
projelendirme aşamasında  belirlenmeli.
Bütün bu saydığım unsurların doğru zamanda 
planlanması ve ihtiyaca yönelik uygulanması 

neticesinde ziyaretçiler AVM mekanlarında 
günün farklı saatlerine göre ayarlanmış müzik 
yayınlarıyla birlikte daha keyifli vakit geçirerek 
AVM’lerde daha uzun süre kalacaklardır. Neticede 
alışveriş hacmi artacaktır. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Tüm AVM yöneticilerine ve dükkan sahiplerine 
bol kazançlı, ziyaretçilere de huzurlu ve bol 
müzikli günler dilerim.

Gül Gürer Alimgil
SMG Kurucu Ortağı
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Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt Türkiye’nin 
yeni CEO'su, Media-Saturn Holding’in Türkiye’den sorumlu tecrübeli ismi 
Peter Leisten oldu. Leisten, 16 Mart itibariyle yeni görevine başladı.

Media Markt Türkiye’nin yeni CEO’su 
Peter Leisten, Media-Saturn Holding’de 

üst düzey yönetici olarak pek çok pozisyonda 
görev aldı. 2012 yılından bu yana Media 
Markt Türkiye'nin bağlı olduğu Media-
Saturn Holding'de Başkan Yardımcısı ve 
Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü (COO) 
olarak görev yapan Leisten, aynı zamanda 
Türkiye pazarından da sorumluydu. Ülkeyi çok 
iyi tanıyan ve yıllardır Türk tüketicisini yakından 
gözlemleyen Peter Leisten’ın, Media-Saturn’ün 
büyüme stratejisi dahilinde, Türkiye’nin en 
güçlü oyuncularından biri olmasında büyük rolü 
bulunuyor.

Mağazacılık sektöründe edindiği deneyimlerini, 
ileriki yıllarda şirketin yönetim vizyonuna 
taşıyan ve üstün yönetim becerileriyle kendisini 
kanıtlamış bir lider olan Peter Leisten, Media 
Markt Türkiye'nin CEO'luk görevini üstlenmiş 
olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti. 
Leisten: "Media Markt Türkiye, müthiş 
performansı ve yüksek potansiyeli sayesinde, 
pazarda stratejik olarak çok önemli bir yere geldi. 
Geçtiğimiz yıllar içerisinde pek çok başarıya imza 
attık. Pazarın üzerinde büyüme gösterdiğimiz 
Türkiye'de yatırımlarımızı artırarak önümüzdeki 
dönemde de büyümeye devam edeceğiz” dedi.

MEDIA MARKT TÜRKİYE CEO’SU GRUBUN 
TECRÜBELİ İSMİ  PETER LEISTEN OLDU
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ŞUBAT 2015’TE AVM CİRO ENDEKSİ %12,3 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research 
tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Şubat ayı sonuçları 
açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Şubat 
2015 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %12,3’lük 
bir artışla 155 puana ulaştı.

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Şubat 2015’te bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında 
17 puanlık bir artış gösterdi ve verimlilik m2 başına 593 TL oldu. Verimlilik, İstanbul’da 686 TL, Anadolu’da ise 
530 TL olarak gerçekleşti. 

Şubat ayında en yüksek ciro artışı diğer ve teknoloji kategorilerinde gerçekleşti...

Geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM Endeksi tüm kategorilerde artış gösterdi. Endeksin en yüksek 
artışı gösterdiği kategori ise %26'lık artışla teknoloji kategorisi oldu. Şubat 2015 dönemini geçtiğimiz yılın aynı ayı 
ile karşılaştırdığımızda AVM’lerdeki diğer alanların ciroları %22, genel alan ciroları %12, giyim kategorisi ciroları 
%9, yiyecek kategori ciroları %8, ayakkabı-çanta ve hipermarket ciroları ise %1'lik artış gösterdi.
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Ziyaret Sayısı Endeksi 

Şubat 2015 döneminde bir önceki dönemin aynı ayına göre ziyaret sayısı endeksinde, %2,02’lik bir artış gözlendi.

AVM Endeksi Şubat ayı sonuçlarını 
değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü “AVM 
endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı 
dönemiyle karşılaştırıldığında %12,3’lük bir artış 
gösterdi. Ocak 2015 döneminin ardından indirim 
kampanyalarının sürdüğü Şubat ayı dönenimde 
de tüketiciler her türlü ihtiyacı için AVM'leri 
tercih etmiştir. Endeks Şubat ayında tüm 
kategoriler bazında da artış göstermiştir. Ancak 
en yüksek ciro artışının göründüğü teknoloji 
kategorisinde yaşanan artış yanıltıcı olmamalıdır. 

Teknoloji kategorisi cep telefonu başta 
olmak üzere teknoloji ürünlerine taksit 
sınırlamasının yürürlüğe girdiği Şubat 
2014 döneminde çok ciddi bir daralma 
yaşamış ve cirolar o dönemde %14'lük 
bir düşüş göstermişti. Şubat 2015teki 
%26 artış verilerin Şubat 2014 dönemiyle 
karşılaştırılıyor olması nedeni ile yüksek 
bir artış gibi görünse de teknoloji kategori 
cirolarının 2014 yılının genelinde düşüş 
eğiliminde olduğu unutulmamalıdır" dedi.
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ANKARA’NIN SEMBOLÜ “ATAKULE” 
TAMAMEN YENİLENİYOR!

Türkiye’nin ikinci, Ankara’nın ise ilk alışveriş merkezi, şehrin adeta mihenk 
taşı, sembolü olarak önemli bir yere sahip olan Atakule, Atakule GYO 
tarafından yeniden yapılıyor. 

2009 yılında hisselerinin büyük bir kısmı Tarman 
Group tarafından satın alınan, Atakule GYO’nun 
yatırımcısı olduğu, Ankara’nın ilk, Türkiye’nin 
ikinci seyir teraslı yaşam alanı Atakule tamamen 
yenileniyor. Yalnızca Ankara’nın değil, tüm 
Türkiye’nin en önemli simgelerinden biri olan, 
 Atakule; hem kolektif hafızamızın Atakule’sini, 
hem de başkent Ankara’nın tüm uluslararası 
dinamizmini daha da yukarıları taşıyacak şekilde 
yeniden yapılıyor! 200 milyon TL.’lik yatırımla 
yenilenen Atakule, yılda minimum 500 milyon 
TL.’lik ciro hedefiyle uluslararası markalardan da 
büyük ilgi görüyor!

Sektördeki öncü, girişimci ve dinamik kimliği 
ile doğru, karlı ve fark yaratan özgün projelere 
imza atan, iş ortakları ve çalışanlarına artı 
değer kazandırmayı misyon edinen, köklü 
ticari tarihçesi ve sağlam finansal yapısı ile 
Türkiye’nin lider ve güvenilir kurumlarından 
olan Atakule GYO; her biri kendi alanında 
yetkin kadrosu ile geçmişten gelen uzmanlığını 
Atakule’nin değerlerini geleceğe taşıyacak, 
Ankara’nın ve Türkiye’nin değişen taleplerine 
adapte olacak bir şekilde çalışmalarını yönetiyor. 
Piyasa beklentilerini doğru analiz ederek, 
dünya standartlarında özgün projeler hayata 

geçiren Atakule GYO, yenileme çalışmalarını 
bu önemli simgeyi bulunduğu bölgeye ve 
Türkiye’ye hem istihdam sağlayacak, hem 
gayrimenkul anlamında değer katacak, hem 
çağdaş ihtiyaçlara en iyi karşılığı verecek, hem 
de ekonomiye önemli bir ivme kazandıracak 
şekilde yürütüyor. Tüm bu çalışmalarını, 
80 ülkede 58 binden fazla çalışanıyla, ticari 
gayrimenkul üzerine yönetim ve danışmanlık 
hizmetleri sunan JLL Türkiye ile yürüten 
Atakule GYO’nun Atakule’nin yeniden 
yapılması ile ilgili yürüttüğü bu önemli süreç 
2016 yılının son çeyreğinde tamamlanacak.

Mehmet ArpacıAvi Alkaş
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SULTANBEYLİ PLATO AVM BORA DURAN’I AĞIRLADI

25 Nisanda Sultanbeyli Plato AVM'de Bora Duran 
Hayranları ile buluştu.Sevilen şarkılarını da AVM 
ziyaretçileri ile birlikte söyleyen ünlü popçuya ilgi 
yoğundu.

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte hayranlarına 
imzada dağıtan sanatçı; AVM etkinliklerini çok 
seviyorum burada dinleyicilerimle direkt iletişim 
kurma şansı buluyorum dedi.
Plato AVM'nin yeni AVM içi süsleme çalışmaları 
da ziyaretçilerden tam puan aldı.
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DENİZ SAYDAM JLL TÜRKİYE’NİN 
KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ OLDU

Küresel deneyimini Türkiye’deki projelere taşıyan JLL Türkiye, birçok 
başarıya imza atan kadrosunu güçlenmeye devam ediyor. Sektörün deneyimli 
isimlerinden Deniz Saydam, JLL Türkiye’nin Kurumsal Pazarlama Müdürü 
olarak atandı.

Ticari gayrimenkul alanında 
finansal ve profesyonel hizmetler 
sunan ve yatırım yönetimi 

danışmanlığı yapan JLL Türkiye, 
kurumsal iletişim ve pazarlama 
faaliyetlerini yönetmek üzere sektörün 
deneyimli isimlerinden Deniz Saydam’ı 
atadı.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü mezunu olan Deniz Saydam, 
İngiltere’de Surrey Üniversitesi’nde 
İletişim ve Uluslararası Pazarlama dalında 
yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans eğitimi 
sonrasında Türkiye’ye dönen Saydam, 
doktorasını ise Marmara Üniversitesi’nde 
halkla ilişkiler alanında tamamladı. 

Profesyonel kariyerine Bersay İletişim 
Danışmanlığı’nda başlayan Deniz Saydam 
daha sonra DEVA Holding’de Pazarlama 
ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı 
olarak çalıştı. Deniz Saydam JLL Türkiye 
ekibine katılmadan önce Deloitte Türkiye’de 
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Süpervizörü 
olarak görev yapıyordu.
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JLL DÜNYA’NIN EN BEĞENİLEN 
ŞİRKETLERİ ARASINDA

Fortune Dergisi tarafından hazırlanan ve dünyanın en çok beğenilen ilk 
50 firmasının belirlendiği “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri Listesi” 
2015 sonuçları açıklandı. JLL, her sene geleneksel olarak düzenlenen 
listede en beğenilen şirketler arasında yer aldı.

Dünyanın önde gelen ekonomi 
dergilerinden Fortune, her sene 
dünya çapındaki firmalar arasında 

düzenlediği “En Beğenilen Şirketler” 
araştırmasının 2015 yılı sonuçlarını 
açıkladı. JLL, dünyanın en çok beğenilen 
ilk 50 şirketi arasında yer aldı.

JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, 
“Bütün dünyada uzman ekipleriyle, 
gayrimenkul alanında mülkiyetin kullanımı 
veya yatırımı yoluyla katma değer 
arayışında olan müşterilere bütünleşik 
hizmetler sunan JLL’in elde ettiği başarı 

ile gurur duyuyoruz. Böyle bir başarı 
kazanmak JLL’in dünya çapındaki tüm 
paydaşları için mutluluk verici. Biz de 
ülkemizde ticari gayrimenkul sektörünün 
nabzını tutan JLL Türkiye olarak kurumsal 
itibarımıza katkı sağlayan projeler 
üretmek için çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu.

JLL CEO’su Colin Dyer ise kurumsal 
sosyal sorumluluk, müşteri hizmetleri 
ve entegre global platform konularında 
kabul gören bir şirket olmaktan gurur 
duyduklarını belirtti.

Fortune tarafından 1983’te hazırlanmaya 
başlayan en beğenilen şirketler listesi, 
“kurumsal itibar konusunda nihai karne” 
olarak biliniyor. Şirketin bilinirliğini 
belirlemek için yenilik, insan yönetimi, 
varlık kullanımı, sosyal sorumluluk, 
yönetim kalitesi, mali istikrarlılık, uzun 
süreli yatırım, ürün-hizmet kalitesi ve 
küresel rekabetçilik ölçütlerini baz alan 
liste, yaklaşık 4.000 kişilik üst düzey 
yönetici, yönetim kurulu ve mali analiz 
uzmanının titizlikle yaptığı profesyonel 
değerlendirmelerine dayanıyor.

Avi Alkaş
JLL Türkiye 
Ülke Başkanı

Volkan Müller
JLL Türkiye Operasyon 
ve Finans Direktörü

Mahir Mermer
JLL Türkiye 

Ofis Hizmetleri Genel Müdürü
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DÜNYACA ÜNLÜ TOP MODELLERİN DE TERCİHİ
BURBERRY GABARDINE KOLEKSİYONU

Köklü İngiliz markası Burberry’nin 2015 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonunda yer alan Gabardine Koleksiyonu, dünyaca 
ünlü top modeller Kate Moss, Naomi Campbell ve Liu Wen’in 
de tercihi oldu. Markanın el işçiliğinden ve inovatif yapısını 
yansıtan modeller, ikonik gabardin kumaşından esinleniyor. 

Naomi Campbell Kate Moss Liu Wen
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ANNENİZE ZAMANSIZ 
IPEKYOL ŞIKLIĞI ARMAĞAN EDİN
“Çünkü Ipekyol kadını giyinmeyi annesinden öğrendi.”
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CARREFOUR ANKARA AVM ÇOCUKLARI 
DOĞA İLE BİR ARAYA GETİRDİ

Türkiye’nin alışveriş merkezi yönetiminde lider şirketi Cefic tarafından 
yönetilen Carrefour Ankara Alışveriş Merkezi, Ankara’da bir ilke imza 
attı ve Ankara’nın ilk tematik çiftliğini çocuklarla buluşturdu. Çocuklar ile 
doğayı bir araya getiren “Ali Baba’nın Masal Çiftliği”nde çocuklar hem 
eğlendi hem de öğrendiler.

Temel amacı doğa ve çocukları bir araya 
getirerek doğal besinlerin evimize nasıl 

girdiğini çocuklara uygulamalı bir şekilde 
öğretmek olan “Ali Baba’nın Masal Çiftliği’nde 
çocuklar; domates, biber, patlıcan ve çilek 
tohumları ekti, köy kuyusundan su çekip 
ürünlerini sularken temsili bir şekilde süt sağdılar. 
Folluklardan etkinlik için özel üretilen maket 
yumurtaları toplayıp atölye alanında yumurtalarını 
kuklaya dönüştürerek yaratıcılıklarını da ortaya 
koydular.

100 metrekarelik bir alana yayılan çiftlik şeklinde 
dizayn edilen etkinlik alanında yer alan maket 
eşeklere yüklenen temsili odunları da taşıyan 
çocuklar, alanda bulunan yayıkla süt ve tereyağı 
yapımını öğrendiler. Tarlalarındaki sebzeleri 
toplayıp hasat zamanını tamamlayan çocuklar 
etkinlik sonunda çiftçilik sertifikalarını alarak 
Carrefour Ankara AVM’de doğa ile içiçe bir gün 
geçirdiler.

Carrefour Ankara Alışveriş Merkezi, 71.941 
metrekare arsa alanı üzerine kuruludur ve 29.800 
metrekare toplam kiralanabilir alana sahiptir. 
İstanbul Yolu üzerinde sahip olduğu avantajlı 
konumuyla, CarrefourSA Hipermarket’in yanı 
sıra, ulusal ve uluslararası 68 markadan oluşan 
güçlü mağaza karması, kafe ve restoranlarıyla 
Carrefour Ankara Alışveriş Merkezi ziyaretçilerine 
rahat, güvenli ve eğlenceli bir alışveriş deneyimi 
sunuyor.

2010’da yenilenen yüzüyle, cazip sosyal 
alanlarıyla Ankaralılar için ailecek keyifli vakit 
geçirebilecekleri bir ortam sağlayan Carrefour 
Ankara Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerinin ihtiyaç 
duydukları tüm hizmetleri tek çatı altında topluyor.

Ankara Alışveriş Merkezi



M ak al e  /  MALl&MOTTO

31

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

5.
sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

15

HER ÇOCUK EŞSİZ BİR MÜCEVHERDİR. ANNE DE SANATÇI

Her çocuğu eşsiz bir mücevher gibi 
görürüm. Tıpkı toprak altından bin 
bir emekle ham halde çıkarılıp bir 

usta tarafından ince ince işlenerek gün yüzüne 
çıkarılan bir mücevher gibi. Her biri kendine 
özel, benzersiz… Mücevherler birbirlerine 
benzese de, ya taşın kalitesinin ya kesiminin 
ya modelinin farklılığı onları birbirinden farklı 
kılar. Çocuklar da öyle. Genel toplum ve ahlak 
değerleri çerçevesinde yetişse de kendine has 
özelliklerinden dolayı aynı aileye mensup 
çocuklar bile birbirinden farklılık gösterir. Bir 
çocuğun yetişmesinde, bir mücevher gibi ışıl ışıl 
parlamasında en önemli etken annedir. Babaların 
da önemini azımsamıyorum tabii. Beraberce 
çocuklarını nasıl şekillendireceklerine, nasıl 
yönlendireceklerine karar verseler de en önemli 
iş anneye düşer. İyi bir usta gibi, sabırla ince ince 
işler çocuğu.

Bu işleme sırasında en önemli şey, taşın 
yani çocuğun karakterine göre bir tasarım 
planlamaktır. Nasıl taşın kalitesine, yapısına 
uymayan bir model yapılmaya çalışıldığında taş 
kırılır veya çatlarsa,  çocuğunda kendi kapasite ve 
özelliklerine uygun bir yöntem izlenmezse çocuk 
da kendisinden bekleneni vermez. Kırılır, ortaya 
kendi içindeki cevheri gösterip parlayamayan, 
sıradan bir ürün çıkar. Doğduğu andan itibaren 
çocukla birebir ilişki halinde olan annenin işidir 
çocuğun içindeki cevheri keşfetmek. O cevheri 
keşfettikten sonra, onu şekillendirip parlatmak, 
ortaya eşsiz bir ürün çıkarmak anne-babanın 
işidir. Çocuklarını kendi gerçekleşmemiş 
arzularının yolculuğuna çıkarmadan, onların 
beceri ve isteklerinin yolculuğunda eşlik etmek 
hem yolculuğu daha keyifli kılar hem de varılan 
noktada ulaşılan yerin göz kamaştırıcı güzelliğine 
doyum olmaz. 

Bir kadının rahmine çocuk düştüğü andan 
itibaren o kadın annedir artık. Çocuğun dokuz 
ayda büyüyüp doğması gibi, aynı süreçte bir 
kadının da içinde annelik duygusu serpilip büyür. 
Çocuk doğduğunda içgüdüsel olarak ne yapması 
gerektiğini bilir. Hiç denenmemişin getirdiği 
bir korku duysa da, yaşamak için kendisine 
muhtaç bu varlığın karşısında korkularını kısa 
sürede yener. Dünyaya gözlerini açığı anla 
birlikte annenin ve çocuğun beraber büyüme 
süreçleri başlamıştır artık. Doğumdan evvel ve 
sonrasında, çocuk yetiştirme konusunda kitap 
üstüne kitap devirse de, ailenin ve çevrenin 
önermelerini dinlese de, bir anne çocuğu 
büyüdükçe onun hiçbir kitaba uymayan, çevrenin 
önermelerinin karşılığını bulamayan kendine 
has özelliklerini keşfetmeye başlar. İster istemez 
kendi yöntemlerini geliştirir. Zamanla o çocuk 
ve anne arasında eşi benzeri olmayan bir ilişki 
oluşur. Kimsenin tam anlayamadığı, babanın 
bile dahil olamadığı. Mücevher ve ustasının 

arasındaki bağdır o. Her sanatçının kendi eserini 
çocuğu gibi görmesi bundandır. Günlerce, 
aylarca belki yıllarca önündeki tuvalle veya 
notalarla veya kelimelerle cebelleşerek, onların 
kendisine fısıldadıklarına kulak vererek kendi 
yapmak istediğiyle, onların yönlendirmelerini 
harmanlayarak eserini ortaya çıkarır ve topluma 
sunar.

Her anne bir sanatçıdır.
Toplumun genel geçer doğrularından, çocuk 
yetiştirmenin kabul gören yöntemlerinden 
sadece kendi çocuğuna uygun olanları alıp, 
kendi yöntemlerini geliştirmek tahmin 
edemeyeceğiniz kadar zordur. Örneğin 
akademik anlamda başarılı olmayıp, sanatçı 
yönü ağır basan bir çocuğu mümkün olan en 
iyi okullarda okutmayıp, sanat ağırlıklı okullara 
verme kararı, okurken insana kolay gelse bile, 
yaparken o kadar kolay değildir. Çevreden, 
aileden bin ses çıkar bir kere. Daha yaşı küçük 
olan çocuğun gelecekteki alternatiflerinin 
sınırlandığından, yaşı küçük olduğu için 
ileride değişebileceğinden, bir sanatçının para 
kazanamayacağından dem vurulur önce. Alttan 
alta da çocuğun geleceğinin düşünülmediği, 
kolaya kaçıldığı ima edilir. Çocuğunu ileride 
başarı basamaklarının en tepesinde görmek 
isteyen bazı babalar bile karşı çıkar bu 
düşünceye. Başarı, toplumun değerlerine göre 
belirlendiğinden, kabul görmüş, kazancı yüksek 
meslekler hedeflenir. Kötü niyet yoktur aslında. 
Gelecekte geçim sıkıntısı yaşamaması arzulanır. 
Peki ya mutluluk? Çok parası olanın kesinlikle 
mutlu olduğu varsayılan bir fenomendir. Kendini 
gerçekleştirebilen, içindeki arzuları hayata 
geçirebilmiş insan mutludur. Bunu yapabilen 
insan da başarılıdır. İşte bu noktada annelerin 
varlığı çok önemlidir. Çocuğunu iyi tanıyan, 
onun hayat yolculuğunda ona eşlik ederek 
çocuğun iç bütünlüğe ulaşmasında destek 
verecek olan annedir. Çocuğun iç bütünlüğüne 

karşı olan her durumda, çocuğunu can siperhane 
korumaya çalışan gene annedir. Babaların itiraz 
ettiğini duyar gibiyim. Arada istisnalar olsa da, 
kabul edelim ki çoğunlukla çocuğun iç yolunu 
keşfeden, babaya bunu aktaran, bu yolda giderken 
kendisine destek olunması gerektiğini söyleyen 
annedir. Bazı babalar hemen aynı yolu yürümeye 
başlayarak ellerinden gelen desteği esirgemezler, 
bazı babalarsa kendi doğrularından şaşmayıp 
çocuğu doğru olduğuna inandıkları yola çekmeye 
çalışırlar. Her türlü örneğini görüyoruz toplumda. 

Anne, bir sanatçı gibi, eseriyle birlikte yol alan, 
gelişen, onun ortaya çıkmasında yardımcı olandır. 
Çoğunlukla ilk planlananın dışında bir eser çıkar 
ortaya. Anne, bu nihai halini almış eseri beraberce 
geliştiği için en iyi anlayıp, kabul eden ve onu 
en içten sevendir. Çocuk her sendelediğinde 
beraber sendeleyen, ondan evvel ayağa kalkıp 
onun elinden tutan, kafası karıştığında yolunu 
yeniden bulmasına yardımcı olandır. Bir karşılık 
da beklemez. Çocuğunun varlığını bir mücevher 
gibi taşır üzerinde. Çocuk ne kadar mutluluktan 
parlarsa o da o kadar parlar. Arada bir söylenen 
sevgi sözcükleri ve bir gülümseme ona yeter. 

Anneye saygının, sevginin, takdirin günü 
olmayacağından Mayıs ayındaki Anneler 
Günü’nü anlamsız bulsam da, günlük gaileler 
içinde sevgimizi yansıtmayı ihmal edebildiğimiz 
koşuşturmaların içinde böyle bir günün 
varlığı belki de gerekli. Her ne kadar bir güne 
sıkıştırılmış sevgi gösterilerinin yeterli olmadığını 
düşünsem de. Çocuklarına hiç kurumayan sevgi 
pınarlarından sonsuz sevgi akıtarak ömür boyu 
onların hayat yolculuklarında ellerinden tutup 
beraber yürüyen bu kadınların, sadece bir gün 
değil, her gün taçlandırılmaları gerektiğini 
düşünüyorum. Zor bir şey değil bu. Sadece içten 
bir gülücük ve öpücük yeterli. Unutmayalım ki, 
akılda kalan, yüreğe değen o kişiye yönelttiğiniz 
sevginin sıcaklığı, içtenliğidir. 

Yasemin Pforr
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EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ KAYSERİ PARK’DAN

4 Nisan Cumartesi günü yapılan çekiliş 
ile  BMW X1 talihlisi belirlendi. Yoğun 
ilgi ve katılımın gerçekleştiği kampanya 

sonunda 414 bin 555 geçerli çekiliş hakkı 
arasından 233612 numaralı bileti ile Mehmet 
Akif ERCİYAS BMW X1’in sahibi oldu. Çekiliş 
sonrası AVM Genel Müdürü Taner AYDIN’ın, 
telefonla aradığı talihli Mehmet Akif ERCİYAS, 
haber sonrası hemen etkinlik alanına geldi. Aracı 
kazanmanın şaşkınlığını yaşayan talihli, bugün 
kendisinin doğum günü olduğunu ve düğün 
hazırlığı yaptığını belirtti. Çeyiz alışverişinin 
kendisine Bmw X1 kazandırdığını dile getirerek 
Kayseri Park yönetimine teşekkür etti.Fatoş 
Kabasakal'ın sunumu ile gerçekleşen etkinlik 
sonrası AVM ziyaretçileri Gökhan Keser'in mini 
konseri ile keyifli bir gün geçirdiler.

Farkındalık Stüdyosunun düzenlediği etkinlikte 
Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi yeni 
kampanyasının da tanıtımını yaptı.
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B20 TİCARET ÇALIŞMA GRUBU, 2015 DÜNYA 
TİCARET GÜNDEMİNİN ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEDİ

B20 Ticaret Çalışma Grubu, yıl 
sonuna kadar, Dünya Ticaret 
Örgütü’nün (DTÖ) Ticaretin 
Kolaylaştırılması Anlaşması’nın 
(TFA) onaylanması yönünde 
çalışmalar yürütmeyi ve 
anlaşmanın hızlı ve etkili bir 
şekilde uygulanmasını sağlamak 
üzere DTÖ ve üyeleriyle birlikte 
çalışmayı taahhüt etti. B20 Ticaret 
Çalışma Grubu, G20 hükümetleri 
için uluslararası ticaret gündeminin 
önceliklerini belirleyerek, 2008 
mali krizinden bu yana alınan 
koruyucu önlemlerin geri çekilmesi 
hususunda G20 hükümetlerine 
çağrıda bulundular.
Türkiye Business 20 (B20) Ticaret Çalışma Grubu, 
ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
 
Tüm dünyadan 76 şirketin üst düzey 
temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubu’na, 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı ile birlikte McGraw Hill Financial'ın ve 
Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) Yönetim 
Kurulu Başkanı Harold Terry McGraw eş 
başkanlık ediyor.
 
B20 Ticaret Çalışma Grubu’nun danışmanlık 
görevini ise The Boston Consulting Group (BCG) 
ve Peterson Institute for International Economics 
üstleniyor.
 
B20 Ticaret Çalışma Grubu’nun en önemli 
hedefi, B20 ticaret gündemini belirleyerek, G20 
Liderlerinin ve DTÖ ticaret müzakerecilerinin 
dikkatlerini ekonomiye en hızlı ve etkili şekilde 
fayda sağlayacak aksiyonlara odaklamak.
 
B20 şirketleri, oy birliği ile, DTÖ ülkelerine 
Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın (TFA) 
onaylanması için çağrıda bulundular.
 
TFA’nın, dünya gelirine 1 trilyon dolar değerinde 
katkı sağlamasının yanı sıra, zaman içinde 18 
milyonu gelişmekte olan ülkelerde bulunan 21 
milyon insana istihdam sağlaması bekleniyor.
 
B20 Ticaret Çalışma Grubu, TFA’nın ülke bazında 
ekonomiye ve istihdama sağlayacağı faydayı 
anlatmak ve böylece anlaşmayı onaylatarak 
yürürlüğe koydurmak üzere bir çalışma planı 
oluşturdu.

 B20 Ticaret Çalışma Grubu eş başkanları 
Güler Sabancı ve Terry McGraw konuya 
çok önem verdiklerini belirterek sürecin 
hızlandırılması için çağrıda bulundular.

B20 liderleri ise, Aralık 2015’te Nairobi'de 
gerçekleştirilecek DTÖ Bakanlık 
Konferansı'na kadar, TFA’nın üçte ikisinin 
onaylanmasının sağlanmasına yönelik,
kendi hükümetleri ile beraber çalışacaklarını 
taahhüt ettiler.
 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Güler Sabancı, "Uluslararası mevzuat, 
genel hatlarıyla bazı tarife ve tarife dışı 
kısıtlamalarına müsaade etse de, ülkelerin, 
ticareti engelleyebilecek tüm kısıtlamaları 
geri çekmeleri önem arz ediyor. DTÖ'ye göre, 
tarife dışı engeller, tarifelere kıyasla, ticareti 
iki katı kısıtlayarak, dünya ticaretinde 100 
milyar dolarlık bir gelire ve 3,8 milyonluk 
bir istihdam kaybına yol açıyor" dedi. 
Sabancı sözlerine şöyle devam etti: "Dünya 
ticaretine katılan ülkeler, yasal boşluklardan 

faydalanmayı bırakmalı ve serbest ticareti 
geliştirme ruhuyla korumacılığın üzerine 
gitmeye başlamalıdırlar".
 
ICC Başkanı Terry McGraw "Başta G20 
olmak üzere, DTÖ üyesi bütün ülkelerin, 
müzakerecilerinin bu konudaki çabalarının 
küresel ekonominin büyümesine katkıda 
bulunmasını sağlamak adına, TFA’nın 
bu yıl Aralık ayının ortasına kadar kendi 
parlamentolarınca onaylanmasını sağlamaları 
gereklidir " dedi. McGraw sözlerine şöyle 
devam etti: "Bugüne kadar, anlaşmayı 
onaylayan tek G20 ülkesi ABD’dir. Diğer 19 
ülke de Brisbane'de yaptıkları taahhütleri yerine 
getirmek suretiyle liderlik göstererek, G20’ye ait 
olmanın sorumluluğunu üstlenmelidirler".
 
B20 Ticaret Çalışma Grubu, ayrıca, uluslararası 
ticaret müzakerelerinin yürütüldüğü DTÖ’nün 
başarılı çalışmalarına destek vereceğini ve çok 
taraflı ticaretin serbestleştirilmesini sağlamak 
amacıyla DTÖ ile birlikte çalışmaya devam 
edeceğini taahhüt etti.
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19 Nisan Pazar günü  Kayseri 
Meysu Outlet'de  Milli Piyango ve 
Noter huzurunda yapılan çekiliş ile 
Volkswagen Jetta ile birlikte 
44 hediyenin sahibi belirlendi. 

Şanslı kişileri belirleyen çekilişi 
gerçekleştiren Alişan yoğun ilgi ve 
katılımdan oldukça memnun olarak 
Kayseri'den ayrıldı. Farkındalık 
Stüdyosunun organize ettiği 
etkinlikte 134.737 numaralı bileti 
ile Mustafa Demir Volkswagen Jetta 
marka aracın sahibi oldu.

KAYSERİ MEYSU OUTLET 
TALİHLİSİNİ ALİŞAN İLE SEÇTİ
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KOÇ HOLDİNG’İN 51. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç: “Dünya 
çapında önemli bir oyuncu ülkemizde, bölgemizde lider olma kararlılığıyla 
sürdürülebilir ve karlı büyümeye odaklanıyor, katma değer yaratan 
yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz”

Koç Holding’in 51.Olağan Genel Kurul’u 31 
Mart Salı günü gerçekleşti. Genel Kurul’un 

açılış konuşmasında yatırımcılar, pay sahipleri, 
iş ortakları ve çalışanlara seslenen Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç 
Topluluğu’nun cirosu ve ihracatının yanı sıra, 
Borsa İstanbul’dan aldığı pay, ödediği vergiler 
ve yarattığı istihdam ile Türkiye’nin en büyük 
şirketler topluluğu olduğuna dikkat çekti. Koç 
Topluluğu olarak 2014 yılını da başarılı sonuçlarla 
kapattıklarını ifade eden Mustafa V. Koç, “Türkiye 
ekonomisindeki dalgalanmalar karşısında 89 
yıldır ülkemize duyduğumuz güven ile gücüne 
güç katarak çalışmalarını sürdüren topluluğumuz, 
tüm paydaşları için değer yaratmayı temel amaç 
edinmiştir. Nitekim 2014’te de hep işimize 
odaklandık, uzun vadeli düşündük, memleketimiz 
için çalıştık ve yatırımlarımızı planladığımız 
zamanlarda ve bütçelerle tamamladık. Bu 
felsefeyle, ‘biz değilsek kim’ dedirten başarılara 
tüm çalışanlarımızla birlikte imza attık. Uzun 
zamandır heyecanla üzerinde çalıştığımız, gurur 
duyduğumuz projelerimiz 2014 yılında devreye 
girdi. 2015 yılında da yeni yatırım projeleri 
yapmaktan geliştirmekten geri durmayacağız. 
Özellikle yurt dışında büyüme hedefine yönelik 
çalışmalara, yeni ürün, marka, Ar-Ge ve teknoloji 
yatırımlarına, finans sektöründe yeniliklere 
topyekün devam edeceğiz” dedi. 

Mustafa V. Koç: “2015 için açıklanan yatırım, 
büyüme, istihdam ve kadınlara fırsat eşitliği 
aksiyon planlarını destekliyoruz.”

Genel Kurul’daki konuşmasında 2014 yılını ve 
dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendiren 
Mustafa V. Koç, 2014’ün tüm dünyada gerek 
ekonomik gerek politik gelişmeler açısından 
gündemi yoğun bir yıl olduğunu hatırlatarak, 
“Altı yıl önce global krizin başladığı Amerika’da, 
geçtiğimiz sene konut ve istihdam piyasasından 
gelen olumlu sinyaller, krizden çıkış yolunda çok 
büyük bir aşama kaydedildiğine işaret ediyor. 
Buna paralel olarak piyasalara sağladığı likiditeyi 
kademeli bir şekilde azaltan FED’in, bundan 
sonraki aşamada, neredeyse sıfır düzeyinde olan 
politika faizini artırmaya başlaması bekleniyor” 
dedi. 2015 yılında Avrupa’da gerek hükümetlerin, 
gerekse Avrupa Merkez Bankası’nın, büyümeyi 
destekleyici politikalar izleyeceği beklentisinin 
güçlendiğine dikkat çeken Mustafa V. Koç, “Bu 
noktada, 2015 yılında Türkiye’nin devraldığı 
G-20 başkanlığı çerçevesinde açıklanan; yatırım, 
büyüme, istihdam ve kadınlara fırsat eşitliği 
aksiyon planlarını cesaret verici buluyor ve 
destekliyoruz. Ayrıca, iş dünyası olarak ülkemizin 

Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Öte yandan Koç Holding 51. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üyeleri seçimi de 
yapıldı. Bu doğrultuda belirlenen yeni yönetim 
kurulu üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç – Şeref Başkanı
Mustafa V. Koç – Yönetim Kurulu Başkanı
Temel K. Atay – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer M. Koç – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semahat Arsel – Üye
Ali Y. Koç – Üye
Dr. Bülent Bulgurlu – Üye
Prof. Dr. John H. McArthur – Üye
Prof. Dr. Heinrich V. Pierer – Üye
Peter Denis Sutherland – Üye 
Kwok King Victor Fung- Bağımsız Üye
Muharrem Hilmi Kayhan – Bağımsız Üye
Kutsan Çelebican – Bağımsız Üye
Mustafa Kemal Olgaç- Bağımsız üye
Jacques Nasser – Bağımsız Üye

dönem başkanlığını en iyi şekilde yerine 
getirmesinde üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi. 

Mustafa V. Koç: “Dengeli portföy yapımızla 
verimliliğe ve sürdürülebilir kârlılığa 
odaklanıyoruz.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
V. Koç, Koç Topluluğu’nun Türkiye’nin en 
çok Ar-Ge harcaması yapan kuruluşu olarak 
yenilikçi ve geniş ürün gamını yüksek hizmet 
kalitesiyle birleştirdiğini ve rekabet gücünü 
artırdığını belirterek, “Fark yaratabildiğimiz 
ve rekabet avantajımızın yüksek olduğu 
sektörlerde yer almak, stratejimizin temel 
unsurları arasında. Uluslararası ortaklıklar 
ve işbirlikleriyle güçlü ve esnek yönetim 
felsefemizi, üstün rekabet avantajlarımızla 
uzun vadeli stratejilerimizi bütünleştiriyoruz. 
Güçlü bilançomuz ve farklı iş alanlarından 
oluşan dengeli portföy yapımızla sektörel ve 
coğrafi riskleri asgariye indiriyor; verimliliğe ve 
sürdürülebilir kârlılığa odaklanıyoruz” dedi. 

Mustafa V. Koç: “Koç Holding’in piyasa 
değeri ortalamanın üzerinde yükseldi, 
hisse değerindeki yüksek performanstan 
memnunuz.” 

Koç Holding ve Topluluğa ait 11 halka 
açık şirketin, 2014 yılsonu itibarıyla Borsa 
İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin 
toplam piyasa değerinin %17’sini oluşturduğuna 
dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, “Koç Topluluğu 
şirketlerinin BIST’in %17’sini oluşturmasının 
verdiği sorumluluk bilinciyle Koç Holding, 
uluslararası standartlarda kurumsal yönetim 
ve yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile 
hissedar değerini sürekli artırmak hedefiyle 

çalışmaktadır. Koç Holding’in halka açık 
hisselerinin yabancı yatırımcılardaki kısmı, Borsa 
ortalamasının üzerinde, %80,9 seviyelerinde 
seyretti. Türkiye’deki holding şirketleri net 
aktif değerlerine ortalama %39 iskonto ile işlem 
görürken Koç Holding ortalama %1 prim ile 
işlem gördü. Başarılı iş sonuçlarımızın, uzun 
vadeli stratejik bakış açımızın, riskleri etkin 
şekilde yönetirken tüm paydaşlarımızın çıkarlarını 
koruma hedefimizin, finansal sağlamlığımızın 
ve kurumsal yönetime verdiğimiz önemin, Koç 
Holding’in hisse değerinin göreceli yüksek 
performansına yansıdığını memnuniyetle 
görüyoruz. Koç Topluluğu olarak, sadece 
ekonomik alanda değil, toplumsal fayda 
yaratmada da öncü rolümüzü koruyoruz. ‘Biz 
Değilsek Kim’ diyebileceğimiz örnek kurumlara 
ve projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz.” 
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MAPTRIKS TÜRKİYE’NİN AVM HARİTASINI ÇIKARDI
Milyonlarca veriyi, tamamıyla kendi geliştirmiş olduğu harita yazılımı 
içinde hızlı bir şekilde görselleştirip analiz edebilen bilişim ve danışmanlık 
şirketi Maptriks’in verilerine göre, son beş yılda en fazla AVM artışı sırasıyla 
İstanbul, Ankara, Muğla, İzmir ve Gaziantep’te oldu. Türkiye genelinde 14 
ilde sadece birer AVM yer alırken, 21 ilde ise hiç AVM bulunmuyor.

Coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak yazılım 
ve modeller geliştiren, sektörel ve istatistiki 
verileri sağlayan, bu verileri yorumlayarak 
çözümler üreten %100 Türk sermayeli bilişim ve 
danışmanlık şirketi Maptriks, Türkiye’deki AVM 
dağılımını çıkardı.
 
Maptriks’in verilerine göre Türkiye’de en fazla 
AVM, Avrupa Yakası’nda 66, Anadolu Yakası’nda 
27 tane olmak üzere, toplam 93 AVM ile İstanbul. 
İkinci sırada 33 AVM ile Ankara bulunurken, onu 
İzmir 21, Antalya 14 ve Muğla 13 AVM ile takip 
ediyor.
 
Verilere bakıldığında Artvin, Bilecik, Bitlis, 
Çankırı, Düzce, Erzincan, Karaman, Kastamonu, 
Mardin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye 
ve Tokat illerinde sadece birer tane AVM yer 
aldığı görülüyor. Burdur, Bartın, Sinop, Çorum, 
Kırşehir, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, 
Rize, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, 
Muş, Van, Şırnak, Adıyaman ve Kilis illerinde ise 
alışveriş merkezi bulunmuyor.
 
Bölgelere göre AVM dağılımı
Türkiye'de son beş yıl içinde en fazla AVM artışı 
Marmara Bölgesi’nde gerçekleşti. Bölgede 99 olan 
AVM sayısı, 142'ye çıktı. 2010 yılında 33 olan 
AVM sayısı, 2015 yılında 58 olan Ege Bölgesi ise 
en fazla artış yaşanan ikinci bölge oldu. Onu, 2010 
yılında 36 olan AVM sayısı 2015 yılında 56’ya 
yükselen İç Anadolu Bölgesi takip ediyor.

Karadeniz Bölgesi’nde ise 13 olan AVM sayısı 
26'ya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 8'den 
19'a ve Akdeniz Bölgesinde 22'den 31’e yükseldi. 
Doğu Anadolu Bölgesi yatırımların en zayıf 
olduğu bölge oldu. 2010'da 6 olan AVM sayısı, 
2015’te 9'a çıktı.
 
Son beş yılda açılan AVM’ler
Maptriks’in verilerine göre son beş yılda en 
fazla alışveriş merkezinin açıldığı il 40 AVM ile 
İstanbul oldu. Onu, Ankara 13, Muğla 11, İzmir 
8 ve Gaziantep 5 AVM ile takip etti. Maptriks 
verilerlerine göre Türkiye’de toplam GLA (gross 
leasable area - kiralanabilir alan) büyüklüğü 9 
milyon 825 bin 548 metrekare. GLA büyüklüğü en 
fazla olan şehir  3 milyon 639 bin 208 metrekare 
ile İstanbul. Türkiye’nin yüzde 37’lik dilimini 
oluşturuyor.

Ankara, 1 milyon 352 bin 937 metrekare ile 
tüm Türkiye’de %14’lük dilimde yer alırken, 
arkasından 515 bin 331 metrekare  ile  İzmir, 
437 bin 753 metrekare ile Bursa ve 316 bin 813 
metrekare ile Antalya geliyor.
 
2015-2016 yılları arasında en fazla GLA artışı 
olacak olan iller, mevcut GLA büyüklüğü ile 
paralel gidecek. İstanbul’da 1 milyon 374 bin 
147 metrekare daha kiralanabilir alan artacak. 
Ankara’da 401 bin 456, İzmir’de 325 bin 220, 
Bursa’da 304 bin 758, Antalya’da 235 bin 500 
metrekare GLA artışı bekleniyor.
 
Son beş yılda ilçelerdeki AVM GLA artışı
Maptriks’in verilerinde ilçelerdeki AVM 
dağılımına bakıldığında, İstanbul’da en çok 
AVM’nin Şişli ilçe sınırlarında bulunduğu 
görülüyor Şişli’de toplam 11 AVM bulunuyor. 
Ankara’da ise toplam 12 AVM ile Yenimahalle 
ilçesi ilk sırada yer alırken, İzmir’de toplam 
6 AVM ile Balçova, Antalya’da 5 AVM ile 
Muratpaşa ve Muğla’da 6 AVM ile Bodrum en 
fazla alışveriş merkezi bulunduran ilçeler olarak 
sıralanıyor.
 
Maptriks verilerilerine göre İstanbul'da son 
beş yılda GLA olarak en fazla artış olan ilçeler 
sırasıyla; Esenyurt (Toplam 370.580 m2), 
Başakşehir (Toplam 223.220 m2),
Bakırköy (Toplam 363.408 m2), Eyüp (Toplam 
150.000 m2) ve Ataşehir (Toplam 228.453 m2).
 
Ankara’da son beş yılda GLA olarak en fazla 
artış olan ilçeler; Mamak (Toplam 154.000 
m2 ), Yenimahalle (Toplam 388.555 m2) 
ve Çankaya (Toplam 565.071 m2). olurken, 
İzmir’de Gaziemir (Toplam 72.980 m2), 
Karşıyaka (Toplam 116.500 m2) ve Konak 
(Toplam 25.970 m2 ) ilçeleri oldu. Bursa’da 
ise son beş yılda GLA olarak en fazla artış olan 
ilçeler Nilüfer (Toplam 133.051 m2) ve İnegöl 
(Toplam 341.27m2); Antalya’da Muratpaşa 
(Toplam 155.565 m2 ) ve Kepez (Toplam 
114.839 m2) ilçeleri yer aldı.
 
İstanbul’da son yıllarda Anadolu Yakası, 
alışveriş merkezi yatırımları için odak noktası 
olurken, özellikle Maltepe ve Çekmeköy ilçeleri 
bu tür yatırımlar açısından avantajlı gözüküyor. 
Ankara’da ise yeni konut alanlarının gelişimiyle 

birlikte Yenimahalle ilçesinde pek çok alışveriş 
merkezi yatırımı yapıldı. Yine Etimesgut ilçesi 
son zamanlarda AVM yatırımları için dikkat 
çeken ilçeler arasında yer alıyor. İzmir’de ise 
Bayraklı ve Karşıyaka ilçeleri AVM yatırımları 
için son zamanlarda avantajlı bir konumdayken, 
Antalya’da Kepez, Muğla’da ise Bodrum gözde 
ilçelerden.
 
Caddelere göre AVM dağılımı
Maptriks’in verilerine göre İstanbul’da en fazla 
alışveriş merkezi bulunan caddelerden biri 
Kanyon, Metrocity, Özdilek ve Sapphire olmak 
üzere 4 AVM ile Şişli ilçesindeki Büyükdere 
Caddesi. Bu caddede alışveriş merkezi 
yatırımlarının yoğunlaşmasının sebebi ise 
bölgedeki iş merkezlerinin ve plazaların fazlalığı.
 
İstanbul’da bir başka alışveriş merkezi 
yoğunluğunun yaşandığı yer ise Esenyurt- 
Beylikdüzü arası D-100 karayolu. Yeni konut 
gelişiminin bölgede artmasıyla alışveriş 
merkezlerine olan talebin de arttığı yol üzerinde 
İstanbul Outlet Park, Beylicium Alışveriş 
Merkezi, Marmara Park ve Migros Alışveriş 
Merkezi olmak üzere 5 AVM bulunuyor.
 
Bakırköy ilçesinde İstanbul Caddesi üzerinde 
ise Carousel ve Capacity olmak üzere 2 alışveriş 
merkezi bulunuyor. Bu bölgede aynı zamanda 
İstanbul'un ilk alışveriş merkezlerinden Galleria 
yer alıyor.
 
İstanbul Anadolu Yakası’nda ise alışveriş 
merkezleri E-5 karayolu boyunca yoğunlaşıyor. 
Kadıköy ilçesi sınırları içinde E-5 boyunca 
Akasya, Optimum Outlet ve Carrefour İçerenköy 
olmak üzere 3 AVM bulunuyor.
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KOZZY 23 NİSAN VE 5. YIL COŞKUSUNU 
SİNAN AKÇIL’LA KUTLADI

Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi’nin 5. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlamalarının konuğu, ünlü popçu Sinan Akçıl’dı. 
AVM’de verdiği konserle hayranlarını coşturan Akçıl, ilk kez paylaştığı 
“Ayıp Yani” şarkısı ile ilgili duygularını paylaştı.

Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi, kuruluşunun 
5. yılını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda sevilen şarkıcı Sinan Akçıl konseri 
ve imza günü etkinliği ile kutladı. “Dünyanın 
en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün 
armağan ettiği 23 Nisan kutlu olsun” diyerek tüm 
çocuklara seslenen Akçıl, ziyaretçilere unutulmaz 
bir müzik keyfi yaşattı. Farkındalık Stüdyosu’nun 
düzenlediği etkinliğe ilgi oldukça yoğundu.

“Ayıp Yani”nin Sözlerini İlk Kez Kozzy’de 
Paylaştı

Türk pop müziğinin ilgiyle takip edilen ve 
sevilen ismi Sinan Akçıl, 23 Nisan’da Kozzy 
AVM’de gerçekleştirdiği konserde yeni şarkısı 
‘Ayıp Yani’nin sözlerini ilk kez hayranlarıyla 
paylaştı. Şarkıyla ilgili duygularını da anlatan 
ünlü şarkıcı; “İlk kez sizlerle paylaşmak 
istiyorum ‘Ayıp Yani’nin sözlerini… Sözlerle 
ilgili sıkıntı yaşanabilir ama içimden gelenleri 
yazmıştım… Ayıp yani, bende bir şey mi eksik 
ki? Çevremizden utan bari, herkes her gün beni 
övüyor. Kayıp yani, seninle sildim son aşk 
tarihini. Çık önümden çekil bari, belki kısmetim 
kapanıyor...” diyerek yine çok konuşulacak 
sözlere imza attı.
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Doğum Günü Pastasını Birlikte Kestiler

Kozzy’nin 5. yaş günü ve 23 Ulusal Egemenlik 
ve Çocukların Bayramı kapsamında Kozzy 
AVM’de sahne alan ünlü popçu Sinan Akçıl, en 
sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. 
Kozzy’nin 5. yaş doğum günü pastasını sahnede, 
AVM yöneticileriyle birlikte kesen Akçıl, yaş 
gününde başlatılan büyük çekiliş kampanyasının 
da ilk duyurusunu sahnede yaptı.

Keyifle geçen konserin ardından hayranlarıyla 
imza etkinliğinde buluşan Akçıl’dan imza almak 
isteyen hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. İmza 
etkinliğinde fotoğraf da çektirmek isteyen Akçıl 
hayranları, unutulmaz selfieler ve fotoğraflar 
paylaştı. 

Kitap Bağışı İçin Çağrı Yaptı

Kozzy’nin 5. yıl kutlamaları kapsamında sahne 
alan ünlü popçu Sinan Akçıl, Rönesans Eğitim 
Vakfı tarafından yürütülen, Kozzy AVM’nin de 
bağış kutularıyla destek olduğu Kitap Bağışı 
Kampanyası için çağrıda bulundu. Eğitimin ve 
okumanın önemine vurgu yapan sanatçı, proje 
kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşması için kitap 
bağışında da bulundu. Ünlü popçu projeye son 
okuduğu kitap olan Psikolog Aslı Dalan’ın Çocuk 
yetiştirme bilgeliği adlı kitap ile katıldı Kozzy AVM yönetimi ve Sinan Akçıl
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YASEMİN ŞEFİK KONUKLARINI İKİ KOLTUK PROGRAMINDA 
212 İSTANBUL POWER OUTLETTE AĞIRLADI

Mayıs ayında her salı Best Fm, 
212 İstanbul Power Outlet'ten canlı 

yayın yaptı.Yasemin Şefik konuklarını iki 
koltuk programında ağırladı.Hayranlarının 
canlı yayın esnasında sevdikleri sanatçıları 
görme fırsatı buldukları programda merak 
ettiklerini sorma fırsatını da buldular. Etkinlik 
mayıs ayında da devam edecek.Yasemin Şefik 
sürpriz konukları ile yine her salı 212 İstanbul 
Power Outlet'de olacak.
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İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR:
"İLLE DE YATIRIM VE ÜRETİM DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İbrahim Çağlar :
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 

"Üst üste 21 çeyrek büyümek örnek 
bir başarıdır. Öte yandan gelişen 
Türkiye'nin ihtiyaçları da bölgesinde 
oynayacağı roller de, o oranda 
büyüyor. İlle de yatırım ve üretim 
demeye devam edeceğiz.

Bu nedenle geçtiğimiz 10 yılda 
gerçekleştirdiği reformlarla 
sürdürülebilir büyüme sürecini 
yakalamanın eşiğine gelen Türkiye, 
artık temposunu hızlandırmak 
zorunda.

Önümüzdeki dönemde küresel 
dalgalanmalar, jeopolitik gerginlikler 
her ne olursa olsun bizi caydırmamalı. 
Yapısal reformlarla yeni bir atılım 
dönemine geçmek mecburiyetindeyiz.

Çünkü sürdürülebilir büyüme, 
Türkiye'nin kaderi olmuştur. 2023 
hedefleri yolunda arzu edilen 
büyümeyi yakalamamız için, 
Türkiye'nin artık işçisiyle, işvereniyle 
frene basma, yatırımlarını erteleme 
gibi bir lüksü kalmamıştır."

İSTANBUL TİCARET ODASI MART 2015 
FİYAT İNDEKSLERİ

İstanbul'da 2015 Mart ayında perakende fiyatlar 
%1,13, toptan fiyatlar ise %1,57 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı 
Ücretliler Geçinme İndeksi 2015 Mart ayı
itibariyle yıllık ortalama %9,79, Toptan Eşya 
Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama % 11,82 artış 
gösterdi.

Perakende fiyatlar 2015 Mart ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre %11,01 toptan fiyatlar ise 
%9,83 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM 
ORANLARI

Perakende fiyatlar Mart 2015’te aylık 
bazda; kültür-eğitim ve eğlencede %2,18, 
gıda harcamalarında %1,80, ev eşyası 
harcamalarında %0,83, konut harcamalarında 
%0,81, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında 
% 0,29, ulaştırma ve haberleşme 
harcamalarında ise % 0,10 artış, giyim 
harcamalarında % -0,80 azalış izlenirken, 
diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi 
izlenmemiştir.
.
2015 Mart ayı itibariyle toptan fiyatlarda 
ise aylık bazda; madenler grubunda % 
4,41, gıda maddeleri grubunda % 2,37, 
mensucat grubunda % 0,93, yakacak ve 
enerji malzemeleri grubunda % 0,91, 
işlenmemiş maddeler grubunda %0,44 inşaat 
malzemelerinde % 0,04 artış izlenirken, 
kimyevi maddeler grubunda fiyat hareketi 
izlenmemiştir. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye 
ekonomisinin 2014 yılında %2.9 oranında büyümesini değerlendirdi.



MALl&MOTTO / E tk i n l i k

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

5.
sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

15

42

BÖYLE KUTLAMA GÖRÜLMEDİ!
Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dopdolu bir programa ev 
sahipliği yaptı. Çocukların severek ve ilgiyle takip ettiği Kendi, şarkılarıyla 
Samsunluları coştururken, çocukların 23 Nisan gösterileri de ilgiyle izlendi.

Düzenlediği etkinlikler ve kampanyalarla 
Samsun’un çekim merkezi olan Piazza Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi, 23 Nisan’da çocuklarla 
doldu taştı. Samsun Piazza AVM, Rönesans 
Eğitim Vakfı ve Samsun Canik Belediyesi ile 
20 Kasım 2014’te hayata geçen “2015’te 2015 
Mutlu Çocuk” projesinin finali için Piazza’ya 
gelen 2015 öğrenci, 23 Nisan gösterileriyle 
göz doldurdu. Çocukların sevgilisi şarkıcı 
Kendi, verdiği mini konserin ardından minik 
ziyaretçilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Kendi’den Mini Konser ve İmza Günü
Müzik dünyasına adım attığı günden bu yana 
özellikle çocukların büyük ilgiyle takip ettiği 
Kendi, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları 
kapsamında Piazza AVM buz pistinde çocuk 
hayranları için unutulmaz bir konser verdi. 
Çocukların da eşlik ettiği, en sevilen şarkılarını 
23 Nisan’da onlar için seslendiren ünlü şarkıcı, 
konserin ardından minik hayranları için CD 
dağıttı. Çocukların yoğun ilgiyle karşıladığı 
Kendi’nin mini konser etkinliğinde AVM’de 
uzun kuyruklar oluştu.

“2015 Mutlu Çocuk” Piazza’da Bir Araya Geldi
Sadece alışveriş fırsatları ve etkinlikleriyle 
değil, sosyal sorumluluk bilinciyle de 
Samsun’da ilklere imza atan Piazza, çok 
önemli bir sosyal sorumluluk projesinin finalini 
23 Nisan’da gerçekleştirdi. 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Günü’nde, Rönesans Eğitim 
Vakfı ve Canik Belediyesi’nin destekleriyle 
başlayan “2015’te 2015 Mutlu Çocuk” 
projesinin kahramanı 2015 çocuk, Piazza’da 
bir araya geldi.

2015 Çocuktan Unutulmaz 23 Nisan Gösterisi
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2014 
Kasım ayından bu yana Piazza AVM’de çeşitli 
sosyal ve kültürel aktivitelere katılarak, belki de 
hayatlarında bazı ilkleri yaşayan 2015 çocuk, 
23 Nisan’da ilk kez bir araya geldi. 

Proje kapsamında çocukların fotoğraflarından 
oluşan serginin açılışından sonra çocuklar 23 
Nisan için hazırladıkları gösterileri sundular. 
Performanslarıyla göz dolduran çocuklar 
izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Alışveriş ve Yaşam Merkezi
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KADIN İSTİHDAMINI 
“TEKNOLOJİ MELEKLERİ” 

YÜKSELTECEK

Kadınlar, insan hayatının her safhasında 
belirleyici bir rol ve etkiye sahip. Tüm 
dünyada olduğu gibi güçlü ve başarılı 

toplumların temelini yine güçlü ve başarılı 
kadınlar oluşturuyor. Ancak günümüzde farklı 
birçok nedenden dolayı kadınlarımız, toplumda 
dolasıyla iş hayatında varlık göstermekte 
zorluklar yaşıyor. Bu nedenle de kadın 
nüfusumuzun sadece 3’te 1’i çalışma hayatında 
kendisine yer bulabiliyor. Kadınlarımızın 
iş hayatında daha fazla varlık göstermesini 
sağlamak amacıyla harekete geçen Teknoloji 
Melekleri, planladığı projelerle ülkemizde 
istihdam edilen ve yenilikçi iş fikrini hayata 
geçiren genç kadınların sayısını arttırmayı 
hedefliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), TOBB İstanbul 
Kadın Girişimciler Kurulu ve İstanbul Ticaret 
Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen 
“Teknoloji Melekleri” projesi, 18 – 25 yaş arası 
en az lise mezunu olan genç kadınların mobil 
teknolojiler sektöründe istihdam edilmelerine 
ve girişimcilik kapasitelerinin arttırılmasına 
katkı sağlıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı ve 
sekiz yerel telekomünikasyon şirketi tarafından 
desteklenen projede yüz yüze ve çevrimiçi 
(online) yaklaşımların birlikte kullanıldığı eğitim 
programları yer alıyor. Bu programları başarı 
ile tamamlayan genç kadınların %75’inin ise 
sektörde istihdam edilmesi hedefleniyor.
“Teknoloji Melekleri” projesinin çıkış noktası, 
amacı ve hedefleri ile ilgili daha detaylı bilgi 
paylaşabilmek üzere sizleri TOBB İstanbul Kadın 
Girişimciler Komisyonu İcra Kurulu Başkanı 
Hatice Dinçbal Kal ile bir araya getirmeyi çok 
isteriz.

Hatice Dinçbal Kal
TOBB İstanbul Kadın 
Girişimciler Komisyonu 
İcra Kurulu Başkanı

İbrahim Çağlar
İTO Yönetim Kurulu Başkanı
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MISS POEM’DEN AVANTAJLI BAYİLİKLER
Genç kızların tarz markası Miss Poem, 20. Yılında kendi işini kurmak isteyen 
yatırımcılara cazip bayilik fırsatları sunuyor…

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplamda 
100 franchise mağazası bulunan 
Miss Poem, Türkiye’de ve dünyanın 

önemli şehirlerinde yatırımlarını sürdürerek, 
mağazacılıkta büyümeyi, mağaza sayısını ve 
metrekaresini artırmayı hedefliyor. Ayrıca 
Miss Poem ülke ekonomisine katkıda bulunan, 
teknoloji ve kalite standartları ile de sektöre yön 
veren markalardan biri konumunda bulunuyor.

Büyük bir ailenin parçası olarak görülen bayilerin 
Miss Poem’in sağladığı istikrarlı büyüme de 
büyük payı olduğu bilinciyle, bayilerine özel 
koşullar sunuyor. Miss Poem’in yatırımcılara 
sunduğu bayilik fırsatları arasında görsel 
düzenleme desteği, istenilen ürünün istenilen 
adette sipariş verilebilmesi avantajı, vadeli 
çalışmalarda teminat mektubu alınması, satış 
eğitimi, PR ve reklam desteği de yer alıyor. 

2015 yılı hedeflerini anlatan Miss Poem 
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sekman: “2015 
yılında mağaza sayımızı %50 artırarak, 150 
mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıla 
göre sektörde daha hareketli bir yıl olacağını 
düşünüyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, 
İsviçre, Mısır, Cezayir, Güney Afrika, Sırbistan, 
Kosova, İran başta olmak üzere başka ülkelerden 
gelen teklifleri de değerlendireceğiz. Bu 
sene de markalaşma ve franchise konusunda 
atılımda olacağımız bir yıl olacak. 20 yıllık bir 
marka olmanın bilinciyle Miss Poem olarak, 
bayilerimizle birlikte gün geçtikçe daha da 
büyüyen bir aile olmak istiyoruz.” dedi.

Miss Poem’in cazip bayilik fırsatlarından yararlanmak için www.misspoem.com internet adresinden veya 444 1 355’den bilgi alabiliyorsunuz.
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METRO PROPERTIES ASYA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNE ve TÜRKİYE YÖNETİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA GÜNDÜZ BAYER ATANDI
Metro Properties Asya Bölgesi Müdürü ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Gündüz Bayer oldu. Sektörde uzun yıllara dayalı  bir deneyime sahip olan  
Gündüz Bayer görevine başladı.

Türkiye’de Alışveriş Merkezleri yönetimi, gayrimenkul 
geliştirme, varlık yönetimi ve değerlendirmesi konusunda 
hizmet veren METRO PROPERTIES Gayrimenkul Yatırım 
A.Ş.’nin  Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Bayer,  eğitimini 
Almanya’da tamamladı. 1956 yılında doğan  Gündüz 
Bayer evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca 
bilmektedir.
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İSTANBUL’DA RESİTAL ZAMANIİSTANBUL’DA RESİTAL ZAMANIİSTANBUL’DA RESİTAL ZAMANI
“KREMLİN KUĞU GÖLÜ BALESİ”“KREMLİN KUĞU GÖLÜ BALESİ”“KREMLİN KUĞU GÖLÜ BALESİ”

Dünya balesinin seçkin klasiği Kuğu Gölü, Rusya’nın genç bale topluluğu Kremlin Balesi’nin performansıyla sanatseverlerle buluşacak. 
Çaykovski’nin ünlü şaheseri, 23 Mayıs’ta İstanbul’da “perde” diyecek.

Yazıldığı günden bu yana binlerce kez sahnelenen Pyotr İlyiç Çaykovski’nin ölümsüz eseri “Kuğu Gölü”, Rus Ulusal Dansçısı Andrey Petrov'un 
sanat direktörlüğünü ve koreograflığını üstlendiği Kremlin Balesi’nin eşsiz performansıyla ilk kez Türkiye sahnelerine konuk olacak. Aşkı anlatan 
en güçlü eserlerden biri olarak sahnelendiği her ülkede milyonlarca kişiyi büyüleyen Kremlin Balesi ile Kuğu Gölü, IEG Live ve Sa Organizasyon 
işbirliğiyle İstanbullulara büyülü bir seyir keyfi yaşatacak. 

Kuğu Gölü’nün En Özgün Yorumlarından…
Yüz otuz yılı aşkın süredir tüm dünyada en büyük bale topluluklarının önde gelen tercihleri arasında yer alan Kuğu Gölü, Rus besteci Pyotr İlyiç 
Çaykovski’nin şaheseri olarak biliniyor. Şeytani bir büyücünün lanetiyle kuğuya dönüştürülen Prenses Odette’in hikayesini anlatan eser, gerçek aşkın 
büyü ile gelen lanetin üstesinden gelişini müzik ve dansın muhteşem birlikteliği ile sahneye taşıyor. Çaykovski’nin hem batı motifleri hem de yerel 
dans müzikleriyle bezenmiş eserini bu kez, çalışmalarını Kremlin Devlet Sarayı binasında sürdüren ve gösterilerindeki yüksek performanslarıyla 
tanınan Kremlin Balesi yorumluyor. Hem izleyiciden hem sanat çevrelerinden büyük takdir toplayan genç ekip, “Gerçek aşk büyüyü bozar” sloganıyla 
yorumladığı Kuğu Gölü balesi ile Türkiye’ye geliyor. Dünyanın en seçkin eserlerini, büyüleyici güzellikte gösterileriyle birçok ülkede sahneleyen 
topluluğun repertuvarında, “Fındıkkıran”, “Don Kişot”, Romeo ve Jüliet”, “Tom Sawyer”, “Korkunç Ivan” gibi eserler yer alıyor. 

Gerçek Aşkın Resitali İstanbul’da
Kremlin Balesi ile Kuğu Gölü, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü Zorlu PSM’de İstanbullu bale severlerle buluşacak. Müzik ve dansın eşsiz uyumuyla 
görsel bir şölene dönüşecek gösteri, İstanbul’da üst üste gerçekleştirilecek iki gösterimle sanatseverlerin gönlünü fethedecek. 

Bugüne kadar sahneye taşınmış uyarlamalarından bambaşka bir seyir deneyimi sunacak Kremlin Balesi ile Kuğu Gölü’nün İstanbul gösteriminin 
biletleri Biletix’te…
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BUYAKA ÜÇÜNCÜ YILINI 9 MİLYON ZİYARETÇİYLE KUTLUYOR
Bu yıl üçüncü yaşını kutlayan kaliteli ve ferah alışverişin adresi Buyaka, 
belirlediği hedefleri yakalayarak 360 milyon TL ciro ve 9 milyon ziyaretçi 
sayısına ulaştı. AVM ve 4 ofis kulesi ile hizmet veren proje, dev markalara 
ev sahipliği yapıyor.

Alışveriş merkezi ve 4 ofis kulesini 
bünyesinde barındıran Buyaka, 
üçüncü yıldönümünü ulaştığı 9 milyon 

ziyaretçiyle kutluyor. 31 bin metrekarelik 
kiralanabilir alışveriş merkezi alanı ile 
110 bin metrekarelik inşaat alanı üzerine 
kurulan ve 160 mağazadan oluşan Buyaka, 
iş ve yerleşim alanlarına ev sahipliği yapan 
Ümraniye Tepeüstü’nde konumlanıyor. Buyaka 
Gayrimenkul tarafından geliştirilen proje, 
lokasyonu, marka karması, modern mimari 
yaklaşımı ve 3 bin kişiyi ağırlayabilen kafe-
restoran alanları ile Anadolu yakasının en 
prestijli alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. 

Buyaka’nın kuruluşundan bu yana hedeflenen 
rakamları yakaladığına dikkat çeken Buyaka 
Alışveriş Merkezi Müdürü Leyla Özdemir, 
“Alışveriş merkezimize yönelik yaptığımız 
faaliyetlerimizle hem hedeflerimize ulaştık hem 
de istediğimiz noktaya geldik. Her yıl daha 

da artan aylık ortalama 670 bin ziyaretçi 
ağırlıyoruz. 2014 yılında hedefimiz olan 360 
milyon TL ciro ve yıllık 9 milyon liralık 
ciroyu yakaladık. Dolayısıyla cirosal anlamda 
da kapı girişlerinde de hedeflerimize ulaştık. 
2015 yılsonu hedefimizi ise yıllık 9.5 milyon 
ziyaretçi sayısına ve yıllık 400 milyon TL 
ciroya ulaşmak olarak belirledik. Alışveriş 
merkezimiz 1.500 kişiye istihdam sağlıyor. 
Ofis bloklarında ulusal ve uluslararası 
kurumsal firmalar yer almaktadır ve bu 
firmalarda yaklaşık 7 bin beyaz yakalı 
bulunmaktadır” diye konuştu.

Ünlü markaları ağırlıyor
Dünyanın önde gelen gayrimenkul 
şirketlerinden Bilfinger Real Estate’in 
kiralama ve yönetimini üstlendiği Buyaka 
Alışveriş Merkezi, Anadolu Yakası’nda 
daha önce bulunmayan markaları bir araya 
getirmeye devam ediyor.  

%100 doluluğa sahip olan Buyaka, Zara, 
Massimo Dutti, Lacoste, Gant, Tommy 
Hilfiger, Yargıcı, Mudo, Clark’s, Beymen Club, 
Superstep, Camper, Sephora, B&G Store, Stride 
Rite, Campanola, Nautica, Enplus, Stefanel, 
Tchibo, Zara Home, Sports Works, Benetton, 
The North Face, Barçın Spor, CinemaPink, 
Kotonkids, ToyzzShop, Adidas Kids, Cacharel, 
Funlab, Mygym, Gap gibi markaları bünyesinde 
barındırıyor.

Buyaka’da bulunan teraslı kafe restoran ve 
fast food yeme içme alanlarından, Midpoint, 
Happy Moon’s Carlotta, Mezzaluna Express, Le 
Pain Quotidien, Starbucks, Kirpi Cafe, Burger 
House,Mado, Sushico,Edirne Kırkpınar, Tavuk 
Dünyası, Köşebaşı, Green Salads, Köfteci 
Ramiz, Mcdonalds, Burger King, Dardenia, Bay 
Döner, Kfc, Hd İskender, Pideköy, Carl’s Jr. ve 
Özgür Şef’in yeni konsepti Baldır ziyaretçilerine 
maksimum lezzeti sunuyor.
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BILFINGER HSG FACILITY MANAGEMENT 
ULUSLAR ARASI YÖNETİMİ TÜRKİYE’DE TOPLANDI

Entegre Tesis Yönetimi alanında Dünya’nın 
önde gelen şirketlerinden biri olan 
Bilfinger HSG Facility Management’in 

“Ülkelerarası Yönetim Toplantısı”  bu yıl 10-14 
Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. 
Sektördeki en iyi uygulamaların müzakere 
edildiği, tecrübelerin paylaşıldığı organizasyona 
14 ülkeden 70’ü aşkın ülke müdürü ve üst düzey 
yönetici katıldı. Ziyaret programı kapsamında 
çeşitli değerlendirme toplantılarının yanı sıra 
Buyaka Alışveriş Merkezine de proje ziyareti 
gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini Bilfinger HSG Facility 
Management Türkiye ofisinin üstlendiği 2015 
yılının ilk buluşmasına; Türkiye, Almanya, 

İngiltere, Rusya, Mısır, Dubai, İrlanda, 
Macaristan, İspanya, Polonya, Hollanda, 
Danimarka, Avusturya, Slovakya’dan 
yöneticiler katıldı.  Kalite standartlarının 
yükseltilmesi, sektördeki yeni trendlerin takip 
edilmesi,  deneyimlerin paylaşılması ve yeni 
fikirlerin üretilmesi  amacıyla gerçekleştirilen 
organizasyonun ülke  ofisleri arasında çok 
faydalı bir iletişimin de sağlandığını belirten 
Bilfinger HSG Facility Management Türkiye 
Koordinatörü   Erik RADSTAKE  konu ile ilgili 
şunları söyledi :

“ Bilfinger SE’nin grup şirklerinden biri 
olan Bilfinger HSG FM, 8.000’den fazla 
çalışanıyla entegre tesis yönetim hizmetleri 

sağlayıcısı olarak dünya çapında 35’ten fazla 
ülkede faaliyet göstermektedir. Teknik tesis 
yönetimi ve danışmanlığı, ticari tesis yönetimi, 
operasyon yönetimi, proje yönetimi ve enerji 
yönetimi alanlarında hizmet veren şirketimiz 
dünyada ortalama 150 milyon metrekare alan 
yönetmektedir. Firmamızın çok geniş alan 
yönetimine ve geniş bir müşteri platformuna 
sahip olması nedeniyle hizmetlerimizi ortak bir 
standartta buluşturmak ve ülke ofisleri arasında 
yakın bir iletişimde bulunmak  bizim  için çok 
değerli.  Sektöründeki en iyi uygulamaların 
müzakere edildiği bu tarz organizasyonları 
hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından da 
çok önemli buluyoruz.  Nihai amacımız müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktır “ dedi
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PRIMEMALL İSKENDERUN’DA 
MİNİKLERDEN DEV DEFİLE

Primemall İskenderun modanın tek merkezi olmaya devam ediyor. 
Açıldığı günden bu yana bölge halkının yaşam merkezi olmayı başaran 
Primemall İskenderun “İlkbahar-Yaz Çocuk Defilesi’’ ile yeni sezon 

çocuk koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Boyner, Koton, Defacto, Bluekey 
ve Görüşbebe markalarının cıvıl cıvıl ürünlerini tanıttığı defilede podyumda 
minik mankenler fırtına estirdi. Tırtıl Kreş’in minik öğrencilerinin podyuma 
çıktığı defilede birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Heyecanları 
gözlerinden okunan minikler büyük bir kalabalığın önünde adeta harikalar 
yarattı.
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AVM MÜDÜRLERİ VE DEPARTMAN YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK
YETKİNLİK GELİŞTİRME VE DENEYİM PAYLAŞIM ATÖLYESİ’NİN

2. DÖNEM EĞİTİMLERİ GAZİANTEP’TE BAŞLADI!

AVM Sektörüne sorumlu liderlik yapmak ve 
sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak 

amacıyla kurulan AYD, misyonu kapsamında 
2015-2016 döneminde çeşitli eğitim, seminer ve 
konferanslarını hayata geçirmeye devam ediyor.
 
Alışveriş merkezleri müdürleri ve departman 
yöneticilerine yönelik olarak düzenlenmeye 
başlanan “Yetkinlik Geliştirme ve Deneyim 
Paylaşım Atölyesi”nin  ilk dönem eğitimleri 17 
Mart 2015’de Ankara’da başarıyla gerçekleştirildi.  
2. Dönem eğitimlerinin rotası ise Gaziantep oldu. 
Gaziantep’te eğitimlerin ilki Sanko Park desteğiyle  
21-22 Nisan 2015’te gerçekleştirildi. 
 
Gaziantep eğitimlerine ; 20-21Mayıs 2015 ve 
23-24 Haziran 2015 tarihlerinde Gaziantep Sanko 
Park eğitim Salonu’nda devam edilecek. 3 aylık 
eğitim sürecinin sonunda katılımcılara AYD Başarı 
Sertifikası verilecek.
 
Eğitimler; temel eğitimler ve mesleki eğitimler 
olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor.
Temel Eğitimler; AVM kültürü (yatırımın kuruluş 
felsefesi), etkili iletişim, liderlik ve ekip yönetimi, 
çatışma yönetimi, motivasyon yönetimi, dikkat 
yönetimi, personel seçme ve yerleştirme teknikleri, 
iş planı, toplantı yönetimi, sunum teknikleri, 
zaman ve stres yönetimi, yaratıcı düşünme ve 
problem çözme, pazarlama, raporlama ve kriz 
yönetimi eğitimlerini kapsıyor. Mesleki eğitimler 
ise; perakende ve AVM, tesis yönetimi, kiracı, 
yatırımcı ilişikleri yönetimi, temel muhasebe 
ve finans, veri toplama ve değerlendirme, bütçe 
yönetimi ve denetimi, pazarlama ve halkla ilişkiler, 
AVM ve faaliyet raporlaması, etkinlik yönetimi ve 
gelir yaratma, kriz yönetimi gibi önemli konuları 
içeriyor.

Türkiye genelinde gerçekleştirilmeye devam edilecek sonraki dönem eğitim tarihleri ise şöyle;

DİYARBAKIR : 16 – 17 Haziran 2015 / 14 – 15 Temmuz 2015 /18 – 19 Ağustos 2015
SAMSUN: 21 – 22 Temmuz 2015/ 25 – 26 Ağustos 2015 / 15 – 16 Eylül 2015
İZMİR: 08 –09 Eylül 2015 /13 –14 Ekim 2015 /10 –11 Kasım 2015
ANTALYA: 15 – 16 Aralık 2015 / 12 – 13 Ocak 2016 / 16 – 17 Şubat 2016
İSTANBUL: 19 – 20 Ocak 2016 /23 – 24 Şubat 2016 /22 – 23 Mart 2016
 
Eğitimler için ayrıntılı bilgiye  http://www.ayd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞİN TAM ZAMANI!
Bu yıl bol avantajlı ve sürprizli bir festivale 
hazırlanan İstanbul Shopping Fest, 6-28 
Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenecek. 
Alışveriş ayrıcalıklarının yanı sıra, İstanbul’un 
tarihi ve kültürel zenginliklerini de ön plana 
çıkarmayı amaçlayan festival, şehirde bir 
şenlik havası estirecek. İstiklal Caddesi’ndeki 
kortej yürüyüşüyle start verilecek festival 
süresince İstanbul sokakları rengarenk süslerle 
donatılacak.  

Bu yıl yurt dışından çok sayıda yabancı 
ziyaretçiyi de ağırlamaya hazırlanan festivalin 
açılışı için Ortaköy’de su, ışık ve havai fişek 
gösterileri düzenlenecek. Yapılan yarışmalarla 
İstanbullular ve İstanbul’u ziyaret edenler 
hediye çeki yağmuruna tutulacak. 

Fırsatları ve Eğlenceyi Kaçırmayın 
İstanbul’un farklı merkezlerinde 23 gün boyunca 
konserler, ünlü tasarımcı ve mankenlerin yer 
alacağı defileler, sokak partileri, DJ etkinlikleri ve 
tanıtımlar gerçekleştirilirken festivalin ‘olmazsa 
olmaz’ı fırsat indirim günleri de düzenlenecek. 
Mücevher, kozmetik, giyim, ayakkabı-çanta, 
aksesuar, teknoloji, ev dekorasyonu gibi pek 
çok ürün grubu için yapılacak ‘fırsat indirim 
günleri’nde, alışveriş tutarınıza göre birçok 
promosyondan yararlanabileceksiniz. 

Bu yıl alışveriş tutkunlarını bekleyen en büyük 
sürpriz, çekilişle verilecek bir ev ve Mercedes 
Vito araç olacak. Bu çekilişlere, kredi kartınızla 
yaptığınız alışverişlerinizle katılma şansı elde 
edeceksiniz.   
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MONEMEL ANNELERİMİZ İÇİN 
EN ÖZEL AKSESUARLARI TASARLADI

Şık olmayı seven ve modayı takip eden her 
kadının vazgeçilmezi olan Swarovski taşlı 

takılar artık MONEMEL kalitesi ile bir tık 
uzağınızda… Swarovski taşlı hayalleri süsleyen 
tasarımlarla kadınların vazgeçilmezi olmayı 
başaran MONEMEL, Anneler Günü için özel 
olarak hazırlanan koleksiyonu ile sizleri bekliyor.

MONEMEL; Anneler Günü’nde çok sevdiği 
annesini mutlu etmek isteyen herkese zarif, şık 
ve erişilebilir alternatifler sunuyor. Geniş ürün 
yelpazesi ile sevdiklerine şık bir sürpriz yapmak 
isteyenlerin yeni adresi olan MONEMEL’de sizde 
aradığınız tasarımı ve kaliteyi bulabilirsiniz. 
Hayatınızda ki en önemli, en kutsal kadını, 
annenizi mutlu etmek istiyorsanız “Kalp” temalı 
ürünler seçilebilecek en güzel hediyelerden.

BİRİCİK annelerimize BİRİCİK hediyeler 
MONEMEL’de…

Hepsi sınırlı sayıda üretilen özel tasarımlardan 
oluşan MONEMEL koleksiyonu ile anneniz 
kendini daha da özel hissetsin. Tamamı yurt 
dışından ithal MONEMEL koleksiyonundaki 
ürünleri tükenmeden www.MONEMEL.com web 
sitesinden satın alabilirsiniz. 

MONEMEL Online satışlarını şimdi de 
AVM’lere taşıyor…

Şimdiye kadar sadece online olarak satışlarını 
sürdüren MONEMEL, bundan sonra AVM’lerde 
de gerek stand alanları ile gerek ise mağazaları 
ile sevenleri ile buluşmayı hedefliyor. Franchise 
sistemi ile yaygınlaşmayı hedefleyen marka 
ilk Franchise’larına sunduğu özel fırsatlarla 
yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Ev hanımlarına bir destek de MONEMEL’den.

Monemel online web sitesi üzerinden 
satışlarına yeni bir kanal daha ekleyerek 
internet üzerinden alışveriş yapmayı 
sevmeyen ya da fırsat bulamayan kişilere 
satış temsilcileri aracılığı ile ulaşmayı 
hedefliyor. 2015 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu 
Kataloğu (www.monemel.com/online-katalog) 
ile satış temsilcisi olarak yapacağınız tüm 
satışlar üzerinden %20 oranında kazanmanız 
mümkün. Özellikle ev hanımları, güzellik 
salonları tarafından büyük ilgi gören bu 
sisteme isteyen herkes web sitesi üzerinden 
satış temsilcisi kayıt formu doldurarak 
başvurabiliyor. 
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TEKNOLOJİ TUTSAĞI ÇOCUKLAR

Zaman, teknoloji çağı. Neredeyse herkesin 
evinde televizyon ve bilgisayarlar mevcut. 
Özellikle internet kullanıcılığının artması 
ile birlikte, hepimizin artık bir de “sanal 
dünya”sı var. Akıllı cep telefonları, tabletler 
ile de bu küçük “sanal dünya”mızı her yerlere 
taşıyabiliyoruz. Bazen öyle bir hal alabiliyor 
ki bu durum, gerçek dünyamızdan kopup o 
dünyanın içinde kaybolabiliyoruz. Peki ya 
çocuklar?

Şu inkar edilemez bir gerçektir ki, teknolojinin 
hayatlarımıza kattığı bir çok yenilik ve faydadan 
çocuklarımız da nasibini alıyor. Bu teknoloji 
çağı çocukları, çok daha erken öğrenebiliyorlar 
her şeyi, teknolojinin içinde büyüyorlar çünkü. 
Henüz 1 yaşındaki bir çocuk daha yürümeyi tam 
beceremezken, tablet kullanmayı öğrenebiliyor 
mesela. Ya da henüz okuma yazmayı bilmeyen 
5 yaşındaki bir çocuk bilgisayardan internet 
üzerinden oyun oynayabileceği siteleri açmayı 
becerebiliyor günümüzde. 

Ama bununla birlikte bildiğimiz anlamdaki 
“çocukluk”larını yitiriveriyorlar. Sokakta 
oyun oynamayı istemiyor bu çocuklar, ya da 
sokağa çıktıklarında her birinin elinde bir 
tablet, bilgisayar, onlarla oyun oynuyorlar. 
Koşmuyorlar, zıplamıyorlar, oyundaki karakteri 

koşturuyorlar. Resim yapmıyorlar elleri boya 
içinde kalmıyor, ellerindeki telefon veya 
tabletteki programda boyamalar yapıyorlar. 

Bu çocuklar şarkı, tekerleme söylemiyor, 
kitapları incelemiyorlar. Televizyondaki çizgi 
filmlerde hepsi var çünkü. Akşam yemeklerinde 
tüm aile masaya oturduğunda herkes televizyon 
izliyor. Sonra yemek bitip de herkes salona 
geçtiğinde ellerde ya telefon ya da bilgisayarlar 
yerini alıveriyor. Gazeteler oradan okunuyor, 
işler oradan yürütülüyor. Çocuklar ola ki biraz 
haylazlık yapıverdiğinde, ailesi tarafından onlara 
uygun bir televizyon programı açılıyor. Ondan 
da sıkılırlarsa bu sefer tabletten bir oyun açılıyor. 

Giderek konuşma ve kendini ifade etme ihtiyacı 
azalıyor çocukların. İletişim becerilerine 
ihtiyaçları yok nasıl olsa. “Sanal dünya” içinde 
teknoloji tutsakları haline getiriliyor çocuklar. 
Biraz dramatik bir hikaye olsa da, aslında 
kıyısından köşesinden birçok ailenin yaşadığı 
durumlar mevcut bu hikayede. Teknoloji ile 
büyütürken çocuklarımızı “teknoloji tutsağı” 
haline getiriyoruz farkında olmadan. Cep 
telefonları, tabletler, bilgisayar, televizyon gibi 
hayatını “zenginleştireceğini” düşündüğümüz 
bu unsurlarla, aslında onlardan “çocukluklarını 
çalıyoruz.”

Oysa ki yaşamın ilk 6 yılında çocuğumuza 
verebileceğimiz en güzel ve en önemli 
şeyler sevgi, ilgi, güven ve şefkat ihtiyacını 
karşılamaktır. Bu demek değildir ki teknolojiden 
yoksun bir hayat içinde büyüsün çocuklar. Ama 
sınırlarını çok iyi koymamız ve korumamız 
gerekiyor.

Cep telefonları, tabletler, 
bilgisayar, televizyon gibi hayatını 
“zenginleştireceğini” düşündüğümüz 
bu unsurlarla, aslında onlardan 
“çocukluklarını çalıyoruz.”

En önemlisi de, anne baba olarak bizlerin 
çocuğumuzda teknoloji yoluyla gidermeye 
çalıştığı bir “duygusal yoksunluk” yaratmamız. 
Çünkü ilgi, sevgi ve şefkatten yoksun olduğunu 
hisseden çocuk, kendine başka yollardan bir 
“doyum mekanizması” yaratmaya çalışır. İşte 
teknoloji ve sanal dünya bu boşluğu öyle de bir 
güzel doldurur ki; bizler çocuğumuzda aslında 
ters giden bir şeyler olduğunu, kendini bir 
şeylerden yoksun hissettiğini fark etmeyiz bile.
İşte bu yüzden çocuğun teknoloji ile olan 
dostluğu aile tarafından kontrollü bir mesafede 
yürütülmelidir. 

Aslı Dalan
Psikolog

“Çocukluklarını çalıyoruz.”
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AVM’lerde gerçekleştirilen etkinlikler kapı girişlerini ne kadar etkiliyor? 
(Ortalama bir oran vermeniz mümkün müdür?)

 P A ZA R L A M A  U Z M A N L A R I N A  S O R D U Kavm partners

Tuğçe Özdoğan
212 İstanbul Power Outlet

“Alışveriş merkezimizde gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğin yapıldığı zamana göre %10 ile %25 oranında kapı girişlerine 
pozitif etkisinin olduğunu gözlemliyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz her etkinliğin bir amacı olması sebebi ile bazı 
etkinliklerimiz reklam eşdeğerleri bazıları ise ciro artışı yönünden gözle görülür etkiler sağlamaktadır.”

“Yapılan etkinliklerin footfall etkisi, gerçekleştirilen aktivitenin hangi amaçla hazırlandığı ile bağlantılı bir durumdur. Giriş 
sayısını artırmaya yönelik bir etkinlik planlanıyorsa sanatçı aktiviteleri bu doğrultuda daha başarılı olabiliyor. Hayran kitlesi 
geniş, kendini çok fazla tüketmeyen, konserleri haricinde insanlarla buluşmayan bir şarkıcıyla ilgili yapacağınız aktivitenin etkisi 
yüksek olacaktır.  AVM’nin hedef kitlesine uygun olarak yapılacak sanatçı seçimiyle gerçekleşen etkinlik giriş sayısında +%15 
artış sağlayabilir. Palladium Ataşehir’de Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Cem Adrian imza günü, sanatçının İstanbul’daki 
ilk AVM etkinliği olmasının da etkisiyle giriş sayısında etkinlik günü %21 artış sağlamıştı. Daha önce yapılmamış çocuk 
aktiviteleri, yurtdışında gerçekleşen ve bilinen önemli sergiler, çizgi film veya sinema karakterleriyle iyi kurgulanmış lisanslı 
etkinlikler de doğru medya planlaması ile duyurulursa giriş sayılarına şüphesiz ki etki edecektir.”

Alper Arda
Palladium Ataşehir

“Serdivan AVM olarak , etkinlik ve kampanya planlarken ziyaretçilerin talep ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, AVM 
kurumsal imajına değer katacak etkinlikler düzenlemeye önem veriyoruz. Elbette ziyaretçilerin beklentileri doğrultusunda, 
hazırlanan doğru ve etkili kampanyalar ile yapılan etkinlikler AVM kapı giriş sayılarında artışıda beraberinde getirmektedir. 
Doğru bir kampanya ve etkinliğin AVM giriş sayılarını yaklaşık %25 arttırdığı görülmektedir.”

Elif Güllü
Serdivan AVM

“Doğru pazarlama stratejisi ile yapmış olduğunuz etkinlik veya kampanyalar şüphesiz kapı girişlerini ve doğru orantılı olarak 
da marka cirolarını olumlu olarak etkilemektedir.”

Pınar Kayalıdere
NeoPlus AVM

“Biz MarkAntalya Alışveriş Merkezi olarak, hedeflediğimiz ziyaretçi sayılarına ulaşmakta herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu 
nedenle etkinliklerimizi planlarken mümkün olan en fazla sayıda kişiyi AVM’ye getirmek yerine, farklı yaş ve gelir gruplarından 
ziyaretçileri AVM’ye çekmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ünlü bir isim katılıyorsa, bu şüphesiz kapı girişlerine 
öyle ya da böyle katkı sağlıyor. Misafir ettiğimiz ismin hayranları ve onu görmek isteyenler AVM’ye geliyor ve daha önce 
belki bizimle hiç tanışmamış bir kitleyle tanışma fırsatı yakalayabiliyoruz. Bu da o gün olmasa bile ilerleyen günlerde satış 
olarak mutlaka bize geri dönüş sağlıyor. Aslında AVM olarak altına imza attığınız her etkinlik, şehirde sizin marka kimliğinizin 
oluşmasında tek tek rol oynuyor. Ne kadar farklı etkinlikle insanları buluşturursanız, akılda kalıcılığınız da o oranda artıyor. 
Ev sahipliği yaptığınız etkinliklerle, hitap ettiğiniz kitlenin zihninde bir yer elde ediyorsunuz. Tabi burada ziyaretçinin edindiği 
müşteri deneyimi de son derece önemli. Gerçekleştirdiğiniz etkinlikler aracılığıyla AVM’ye davet ettiğiniz ve olumlu müşteri 
deneyimi ile AVM’den ayrılan ziyaretçilerin etkinlik haricindeki dönemlerde de alışveriş için sizi tercih etmesi kaçınılmaz.” 

Sevgi Yazgan
MarkAntalya AVM

“AVM’de gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, etkinliğin kapsamı ve yapıldığı döneme bağlı olmak üzere kapı giriş sayılarında %30 
oranına kadar artış sağlıyor.”

Eda Feyzibeyoğlu Ersan
Taurus AVM
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? P A ZA R L A M A  U Z M A N L A R I N A  S O R D U K

Sorumlusu olduğunuz AVM’yi yapılan etkinliklerin başarısı doğrultusunda 
değerlendirebilir misiniz?

avm partners

Gülçin Hanbay
Kayseri Meysu Outlet

“Meysu Outlet AVM olarak Kayseri’de daha önce yapılmamış, ses getiren etkinliklere ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. 
Giriş sayıları ve ciroları baz aldığımızda Meysu Outlet Avm’nin yükselen bir ivme ile ilerlemesi etkinliklerin başarısını 
göstermektedir.”

“Kentpark Alışveriş Merkezi 5.yaşını kutladı bu sene ve her geçen sene ziyaretçi giriş sayısındaki artış ve kalitesi ile tercih 
edilmeye devam ediyor. Yeni konsepti ve yeni markaları ile de ziyaretçi memnuniyetini arttırıyor. Bunlarla beraber mevcut 
ziyaretçi kalitesine uygun olarak düzenlendiği etkinliklerle de hem konumunu hem de giriş sayılarının artışını sağlıyor.”

Hande Sağlık
Kent Park AVM

“Doğru ve yerinde seçimler yaparak ilerlemeye çalışıyoruz ancak bazen hayal kırıklığına da uğradığımız olmuyor değil.  
Genel bir değerlendirme yaparsak düzenlediğimiz etkinliklerin çoğunun başarılı geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu da 
etkinlik haftasına ait ciro ve kapı giriş sayılarındaki artışlarla görebiliyoruz.”

Burçin Keleş
Palladium Antakya AVM

“Kentpark açılışından bu yana hep ilklerle adını duyurdu.  Klişe etkinlerin dışında farklılaşmak diğer rakiplerden biraz 
daha ayrışmak adına ezber bozacak işlere imza attık. Ticari beklentinin yanı sıra Alışveriş Merkezimizi ziyaretçilerimizin 
sosyal alanına getirme çabamız vardı. Tecrübe ettiğimiz olumlu sonuçlar ve  oluşan güven duygusuyla devam ediyoruz.”

Necla Turbay
Kent Park AVM

Sinem Yıldız
Antares AVM

“Antares olarak başta çocuk etkinlikleri olmak üzere yıl içerisinde prestij ve ses getirecek organizasyonlarla birlikte satış 
odaklı kampanyalar ve kültürel etkinlikler yapmaktayız. Ziyaretçilerimize fayda sağlayarak onları AVM’ye bağlayacak ve 
onlarla iletişimizi güçlendirecek kampanya ve etkinliklerle tempoyu hiç düşürmüyoruz. Bölgede tek olmanın avantajını bu 
sebeple oldukça verimli kullanıyoruz.”

“Kentplaza AVM , gerek marka karması gerek mimari yapısı ile Konya’da  modanın, eğlencenin ve sohbetin buluşma 
noktası diyebiliriz. Bu bağlamda yaptığımız etkinliklerle de çekim noktası olmayı hedefledik.  Doğru hedef kitle analizi 
ile stratejik etkinlikler planlayarak her yaptığımız aktivitede gündemde olmayı başardık.  Şöyle ki , etkinliği planlarken  
özellikle şehrin demografik yapısını, sosyo ekonomik durumunu ve bir çok şeyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Bizim 
Konya’da gözlemlediğimiz çocuklu aile sayının çok fazla oluşuydu ve bunu baz alarak hem aileleri AVM’ye çekmek hem 
de ilerleyen dönemler için çocuk ziyaretçilerimizden sadık müşteri profili oluşturmayı amaçladık. Bunu yaparken Konya’da 
daha önce yapılmamış, eğitici ,öğretici, ilgi çekici, eğlenceli ve uzun soluklu etkinlikleri tercih ederek var olan “Kentplaza 
farklı” algı grafiğini üst seviyelere çıkardık. Bu noktada bir AVM’ nin başarı kriteri sadece etkinlikler olamamakla birlikte 
gerçekleştirilen aktivitelerle algıyı doğru yönetebilme şansı elde ediliyor diyebiliriz.”

Özge Karaca
Konya Kent Plaza
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Sosyal sorumluluk projeleri hakkında düşünceleriniz nelerdir?

“Alışveriş Merkezleri genel olarak eğlenceli vakit geçirmek, alışveriş yapmak, zaman harcamak ve çoğu kez ki Anadolu 
şehrinde yer alan bir alışveriş merkezi için bunu söylemek doğru olacaktır “sosyalleşmek” için tercih edilen mekanların 
başında geliyor. Bu noktada aslında Alışveriş Merkezlerine toplumu bilinçlendirme  anlamında çok fazla görev düşüyor. 
Farkındalık yaratma ve daha çok kitleye ulaşmada da alışveriş merkezleri önemli rol oynuyor. Down sendromluları 
farkındalık gününde gerçekleştirdiğimiz projede 8 down sendromlu çocuk alışveriş merkezi içerisinde yer alan mağazalarda 
çalıştı. Burada amaçladığımız az önce de belirttiğim gibi potansiyel gücümüzü kullanarak maximum seviyede farkındalık 
yaratmaktı ki başarılı sonuçlar elde ettik. Alışveriş merkezleri kesinlikle sosyal sorumluluk projelerine destek olmalı ve  
farklı projeler geliştirmeli.”

Özge Karaca
Konya Kent Plaza

“Serdivan AVM olarak Sakarya AVM sektöründe sosyal sorumluluk projelerinin önderliğini yapmaktayız. Son olarak 
Serdivan AVM bünyesinde gerçekleştirilen 1-31 Mart tarihlerinde “Saklama Paylaş” sloganıyla düzenlenen kitap ve oyuncak 
toplama kumbarası ile büyük bir başarı elde ettik. Bir ayda yaklaşık 3.000 kitap ve oyuncak toplandı. Toplanan kitap ve 
oyuncaklar Sakarya’da kütüphanesi olmayan bir okula Serdivan AVM tarafından kütüphane yaptırılarak bağışlanacaktır. Bu 
ve benzeri Sosyal Sorumluluk projeler önümüzdeki  dönemlerde de gündemimizde olacaktır.”

Elif Güllü
Serdivan AVM

“Meysu Outlet Avm  olarak sosyal sorumluluk projelerinin önem arz  ettiğinin bilincindeyiz. Sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında bağlantıda olduğumuz dernekler ile belirli dönemlerde ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca yakın zamanda 
gerçekleştirmeyi planladığımız bir sosyal sorumluluk projemiz de planlamalarımızda yer almaktadır.” 

Gülçin Hanbay
Kayseri Meysu Outlet 

“Sosyal sorumluluk projelerinin marka bilinirliğini ve sadakati daha hızlı arttırdığını düşünüyorum. Bu nedenle işbirliği 
içinde olduğumuz kurum veya kuruluş çerçevesinde yapılan projelerde sosyal dayanışma ön planda olduğu sürece 
projenin alışveriş merkezine büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim.”

Necla Turbay
Kent Park AVM

“Alışveriş merkezi denilince her ne kadar ilk planda eğlence akla gelse de; günümüzde artık alışveriş merkezlerinin çok 
daha duyarlı, çok daha sosyal alanlar olduğunu görüyoruz. Alışveriş merkezleri oldukça geniş kitleleri bir araya getiren 
ve büyük kitlelere hitap eden yerler. Dolayısıyla toplumsal reaksiyon gösterilebilecek birçok konuda da şehre öncülük 
etmeliler. Bizler pazarlama planlarımızı oluştururken daha sosyal içerikli projeler geliştirmeye, toplumsal bir bilinç 
oluşturmaya, hizmet verdiğimiz ziyaretçilerimizin dikkatini belli sosyal konulara çekmeye özen gösteriyoruz. Mevcut 
planlarımıza ek olarak, o günün şartlarına göre gelişen ve toplumsal tepkimizi ortaya koymamız gereken durumlar da 
söz konusu olabiliyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde yaşanan Özgecan Aslan cinayetinde herkes gibi biz de tepkimizi 
gösterdik ve binamızın dış cephesinde bulunan ledlerde Özgecan’ın fotoğrafını yayınladık. Burada amacımız, Özgecan 
özelinde tüm ülkede yaşanan ve son zamanlarda gittikçe artan kadın cinayetlerine, kadına şiddete dikkat çekmekti. 
Yaptığımız uygulama, yazılı ve görsel basında geniş yer buldu, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Böylece 
ciddi bir kamuoyu oluşturuldu ve sonuçta uygulama amacına ulaşmış oldu.”

Sevgi Yazgan
MarkAntalya AVM

“212 İstanbul Power Outlet olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem vermekteyiz. Her yıl mutlaka bu alanda 2 
proje gerçekleştiriyoruz. En son gerçekleştirmiş olduğumuz 212’ nin Girişimci Çocukları projesi ile de Hermes Creative 
Awards’ tan 4 ödülle döndük. Bu sene ve önümüzdeki senelerde de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam 
ediyor olacağız.”

Tuğçe Özdoğan
212 İstanbul Power Outlet
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Etkinliklerin sağladığı bu hareket alışverişe ne kadar etki ediyor? Etkinlik dönemlerinde 
satışlar ne kadar artıyor?

“Düzenlenen aktivitelerle hedef kitlenize uygun ziyaretçi çekebiliyorsanız bunun ciroya yansımasını görmek mümkündür. 
AVM’lerin artık yaşam merkezi haline geldiğini de düşünürsek insanlar çoğu ihtiyacını bu merkezlerde gideriyor. Dolayısıyla bir 
şekilde merkeze gelen insanların alışverişe yönelmesi için mağazalardaki ürün, fırsat, kampanyalar vb. hakkında bilgi vermek 
gerekecektir. Bu bilgilendirmeler alışverişi tetikleyecek dolayısıyla ciro artışı mümkün olacaktır. Ayrıca; yılbaşı, sevgililer günü, 
anneler-babalar günü gibi özel dönemlerde düzenlenecek etkili satış odaklı kampanyalar ile de cirolara katkı sağlamak olasıdır. 
Etkinliklere dahil edebileceğiniz fırsat kuponları ve mini kampanyalar da alışverişe dönebilmektedir. Doğru zamanda doğru 
iletişimle ziyaretçinize ulaşırsanız mağazaya yönlendirmek daha kolay olacaktır.”Alper Arda

Palladium Ataşehir

Eda Feyzibeyoğlu Ersan
Taurus AVM

“Yukarıda da bahsettiğim gibi, etkinliğin kapsamı ve yapıldığı dönem mağaza cirolarına tabiki de katkı sağlamakta. Yalnız 
şunu da belirtmeliyim ki, etkinliklerden  ziyade satış odaklı kampanyaların ciroya yansması ile ilgili daha net veriler aldığımız 
doğrudur.”

“Büyük oranda etki ediyor diyebiliriz. Etkinlik  öncesi ve sonrası müşterilerimiz zamanı AVM içerisinde alışveriş yaparak 
değerlendiriyor bunun yanısıra alışveriş odaklı olan etkinliklerimizde %18 oranında artış sağlıyoruz.”

Burçin Keleş
Palladium Antakya AVM

“Etkinlik günlerinde artan ziyaretçi sirkülasyonu satışlarımızı da direkt olarak yansıyor. Her yeni kazandığımız ziyaretçimiz 
markalarımız adına potansiyel oluşturduğu için satışlarımız da yukarı yönde ivme kazanıyor.”

Hande Sağlık
Kent Park AVM

“Kapı girişlerinin artışı elbette alışverişe yansıyor. Çünkü mevcuttaki ziyaretçi dışında farklı bölgelerdeki tüketicileri 
etkinliklerde ki özel isimler ve konseptler sayesinde AVM’ye çekebiliyoruz. Böylelikle hem bu bölgeyi daha önce ziyaret 
etme şansı bulamamış ziyaretçiler marka karmamızla tanışma fırsatı buluyor hem de mevcut ziyaretçilerimiz alışveriş 
fırsatlarını yakalayabiliyor. Etkinlik günlerinde uyguladığımız satış odaklı kampanyalar sayesinde de ziyaretçilerimize 
alışverişi avantajlı hale getiriyoruz.”

Sinem Yıldız
Antares AVM

Pınar Kayalıdere
NeoPlus AVM

“Doğru pazarlama stratejisi ile yapmış olduğunuz etkinlik veya kampanyalar şüphesiz kapı girişlerini ve doğru orantılı 
olarak da marka cirolarını olumlu olarak etkilemektedir. Pazarlama planı stratejisi oluştururken alışveriş merkezini ve 
ziyaretçi profilini iyi tanımak ve beklentilerini bilmek gerekir. Her etkinliğimizde müşterimizi tanımak amaçlı anketler 
gerçekleştiriyoruz. Nelerden hoşlanır, hangi ünlüyü görmek ister, hangi çocuk aktivitesini ister gibi sorular soruyoruz, 
profesyonel anket çalışmaları yaptırıyoruz ve markalarımızdan geri dönüşleri de alarak elde ettiğimiz sonuçlara göre 
pazarlama planımızı hazırlıyoruz. Pazarlama planının bir diğer önemli halkası ise iletişim planıdır.  Hangi kaynakların 
kullanılacağı, kimlerin hedeflendiği, hangi amacı içerdiği, verilmek istenen mesajın ne olduğunun hedeflemiş olduğunuz 
müşteri profiline ulaşması gerekmektedir. Günümüz dünyasında sosyal medyanın gücünü kullanmakta oldukça önemlidir. 
Tüm bu bahsetmiş olduğumuz kanalları amacına uygun olarak planlandığı ve doğru yönetildiği takdirde alışveriş merkezinde 
yapmış olduğunuz etkinlik veya kampanyalarınızda giriş saylarınız ve buna bağlı olarak da marka cirolarınızda artışları 
gözlemleyebilirsiniz.”
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ANKAMALL’DAN IŞIKLI DAVUL GÖSTERİSİ

ECE Türkiye tarafından yönetilen 
ANKAmall, İngiliz şov grubu Spark’ın 
ışıklı davul gösterisine ev sahipliği yaptı. 

Işık saçan enstrümanlarıyla interaktif bir gösteri 
sunan grup, Ankara’da ilk kez seyirciyle buluştu. 
Beş gizemli karakterden oluşan gösteride canlı 
müzik ve led ışıkların dansıyla büyüleyici bir şov 
sergilendi.

Yenilenen yüzüyle etkinliklerine de hız 
veren ANKAmall, ziyaretçilerini her hafta 
sonu birbirinden renkli organizasyonlarla 
karşılıyor. Alışveriş ve eğlenceyi birarada sunan 
ANKAmall’un bu haftaki sürprizi İngiliz gösteri 
grubu “Spark” oldu. Grubun beyaz kostüm ve 
makyajlarıyla etkileyici bir görünüme sahip olan 
dansçıları, ANKAmall katlarını gezerek adeta 
şenlik havası yaşattı. Hareket halindeki gruba 
eşlik eden ANKAmall ziyaretçileri, gösteriyi 
tempo tutarak izledi. Etkileyici davul ritimleri, 
dinamik koreografi, ışıklandırma, müzik, 
tiyatro komedi ve dansın harmanlandığı gösteri 
Ankaralılara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. 
7’den 70’e herkesin ilgisini toplayan grup, minik 
ziyaretçileri de gösteriye dahil ederek interaktif 
bir şov sergiledi.

“Ankara seyircisi harika”

İngiliz gösteri grubu Spark’ın yönetmeni, 
Alex Tustin 20’den fazla ülkede 100’e yakın 
gösteri yaptıklarını söyledi. Şovlarını Ankara’da 
sunmaktan büyük keyif aldıklarını belirten 
Tustin, “Ankara seyircisi harikaydı. Mutluluk 
ve keyifle izledikleri yüzlerinden okunuyordu. 
Yeniden Ankara’ya gelmeyi çok isteriz” diye 
konuştu. Halka açık gösteriler yanında kurumsal 
etkinliklere de katıldıklarını belirten grup, daha 
önce Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol’e de 
gösteri düzenlediklerini ve şimdi Ankara’da 
olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu ziyaretçilerini Viking, 
Venedik ve Perküsyon gruplarının gösterileriyle 
karşılayan ANKAmall, AVM’yi karnaval alanına 
dönüştürmüştü. 21 sanatçıdan oluşan Karnaval 
Ekibinin dans grubu 16.yüz yıl kostümleriyle 
vals gösterisi yapmış, tahta bacak, jonglör, 
top çeviren animatörler, tek teker bisiklet gibi 
birbirinden renkli unsurlar yer almıştı. Karnavalı 
takip eden Işıklı Davul Gösterisiyle de büyük 
beğeni toplayan ANKAmall, birbirinden renkli 
etkinliklerine devam edecek.



C DE CARTIER
Cartier’nin yuvarlak kıvrımlarıyla feminen ve 

sofistike Parizyen tarzını ön plana çıkarttığı 
el yapımı yeni çanta koleksiyonu C de 

Cartier, ışıltılı tonlardaki 5 mücevher taşından ilham 
alınarak tasarlandı. Maison de Cartier’nin imzasını 
taşıyan ametist, lal, kordierit, turkuvaz, kalseduan 
ve pembe kuvartz renklerinde tasarlanan C de 
Cartier, etkileyici mücevher renklerinden oluşan bir 
koleksiyon sunuyor.

Koleksiyonda yer alan her renk, mükemmel bir 
ahenk içinde deri ve renk ustalığını buluşturan uzun 
bir süreçte, kökleri 1803’e dayanan Fransa’nın en 
eski atölyelerinde el yapımı olarak tasarlandı. 2 
boy olarak tasarlanan C de Cartier’nin ince deri 
ve tasarım ustalığı, koleksiyonunun her detayında 
kendini gösteriyor.
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DEICHMANN, TÜRKİYE’DE 
HIZ KESMEDEN BÜYÜYECEK

Avrupa’nın en büyük perakende ayakkabı devi DEICHMANN, 2014’te 
Türkiye pazarında 6,5 milyon çift üzeri ayakkabı ve aksesuar satarak, 
yaklaşık %20’lik bir büyüme elde etti. Türkiye’de toplam 110 mağazası 
bulunan marka, 2015’te doğudan batıya 16 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Avrupa’nın en büyük perakende ayakkabı 
zinciri DEICHMANN, globalle eş 
zamanlı olarak, 2014 yılı ekonomik 

performansını kamuoyuyla paylaştı. Marka, 
2014 yılında Türkiye genelinde 6,5 milyon çift 
üzeri ayakkabı ve aksesuar satarak yaklaşık %20 
büyüme ve 270,6 milyon TL’lik ciro elde etti. 
Dünya çapında 23 Avrupa ülkesi ve Amerika 
olmak üzere 3600 mağazada ürünlerini tüketiciyle 
buluşturan marka, globale bakıldığında yıl sonunu 
172 milyon çift ayakkabı satışı gerçekleştirerek 
kapattı. DEICHMANN, Almanya’dan sonra 
en fazla mağaza yatırımını yaptığı ülke olan 
Türkiye’de 2015 yılında da hız kesmeden 
büyümeye devam ederek 16 yeni mağaza açacak.

DEICHMANN’ın 2014 ekonomik performansını 
açıklayan Türkiye Genel Müdürü Atilla Özkul, 
markanın dünya genelinde cirosunu % 6,1 
artırarak, 5 milyar Euro’luk bir ciro elde ettiğini 
ifade etti. Özkul ayrıca, “100 yılı devirmiş 
bir marka olarak, Avrupa ve Amerika’da 
perakende sektöründe haklı bir büyüme sağlayan 
DEICHMANN’ın, yeni yılda verimliliğe 
ağırlık vererek büyüyeceğini, bu sayede 
kendilerine hizmet eden yan sanayi gruplarını da 
büyüteceğini” söyledi.

Almanya ‘nın Ardından En Fazla Yatırım 
Türkiye’ye Yapılacak

2014 yılının kendileri için başarılı geçtiğini 
söyleyen Özkul, “Türkiye’de 110 mağazaya 
ulaştığımız 2014’te, 6,5 milyon çift üzeri 
ayakkabı ve aksesuar sattık. Bu oran hedefimizi 
daha da büyüttü. Hedefimiz, 2015 yılında 16 
yeni mağazayı daha hayata geçirmek. 2014 yılını 
yaklaşık %20 büyüme ve 270,6 milyon TL’lik 
ciro ile kapatmamız, Almanya merkez tarafından 
da takdir edildi. Bu başarıdan hareketle, 2015 
yılında en fazla mağaza yatırımı Almanya’nın 
ardından Türkiye’ye yapılacak.” diye konuştu.

Kazandığımızı yine Türkiye'ye yatırıyoruz

Özellikle küresel ticarette gerçekleştirdiğimiz 
yüksek adetli alımlar ve ayakkabı üreticileriyle 
doğrudan yaptığımız sözleşmeler doğrultusunda 
uygun fiyat politikamızı yıllardır koruyoruz diyen 
Atilla Özkul, öte yandan, 2014 yılı ağustos ayında 
fiyatların artmasına yol açan ithal ayakkabılara 

uygulanan ek vergiye değinerek, “Ek vergi, 
ayakkabı fiyatına yansıyacak. Aslında bu 
konu yine son tüketiciye olumsuz etki edecek. 
Bu kapsamda, yeniden altını çizmek isterim 
ki, biz DEICHMANN olarak kazandığımızı 
yine Türkiye'ye yatırıyoruz, yeni dönemde 16 
mağaza açma kararı, ülkemize verilen önemin ve 
güvenin bir göstergesi” dedi.

Perakende Sektörüne Artık “Multichannel” 
Yerine “Omnichannel” Yön Verecek

Çok kanallı perakendecilik yani “Multichannel” 
yaklaşımının yerini, sektörün en önemli 
açılımlarından biri olan “Omnichannel” 
stratejisine bırakacağından bahseden Özkul, bu 
akım ile tüketiciyi dijital ve fiziki kanalların 
hepsinde yakalamayı hedeflediklerini belirtti. 
Özellikle markanın Facebook hesabının sadece 
Türkiye’de 900 bini aşkın kişi tarafından takip 
edildiğini söyleyen Özkul, bu platformda 
yaptıkları duyuruların geri dönüşünün sadece 
e-ticaret kanallarına değil mağaza satışlarına da 
yansıdığını ifade etti. Özkul, “Omnichannel’da 
pazarlama, entegre bir şekilde hem dijital hem 
de geleneksel kanallar üzerinden yapılıyor. Bu 
yaklaşım sayesinde tüketicinin markaya daha 
çok sadakat göstereceğine inanıyoruz” dedi 
ve online satışların oranının gün geçtikçe yeni 
yaklaşımla beraber daha da artacağını ifade etti. 
Atilla Özkul ayrıca, yeni pazarlama trendinde, 
dijital ve geleneksel kanalları birbileri ile sağlıklı 
bir şekilde bütünleştirebilen markaların uzun 
vadede başarı sağlayacaklarını da sözlerine 
ekledi.

“24 ülkede 36.150 çalışanımız ve 3600 mağaza 
ile yola devam “
DEICHMANN, yeni açacağı mağazaların yanı 
sıra bu sene büyüyen organizasyonel yapısı 
sayesinde tüm global geneline bakıldığında 
Türkiye ayağında yaklaşık 1.000, dünya 
genelinde ise 36.150 çalışana istihdam sağlıyor. 
Özellikle müşteri memnuniyetinin ilk sırada yer 
aldığını ifade eden Özkul ”DEICHMANN olarak 
global anlamda kazandığımız başarılar ve ülke 
ekonomilerine kattığımız değerler yadsınamaz 
bir gerçek... Tüketicimize olan bağlılığımız ve 
tüketicimizin bize olan sadakati bugün bizi tam 
bir dünya markası haline getirdi. Bu başarının 

altında aslında toplamda 3600 mağazada bulunan 
36.150 çalışanı kapsayan kocaman ve birbirine 
bağlı bir aile var. Bizler için her şey müşterimizin 
aldığı bir ayakkabı ile bitmiyor; tüketicimize 
verdiğimiz satış sonrası hizmetlerle de memnun 
etmeyi ilke ediniyoruz’’ dedi. Özellikle 
olmadığımız illerde de tüketicimize dokunmak ve 
onlarla iletişime geçmek istiyoruz. Bu anlamda 
en büyük desteği tabi ki online mağazamızdan 
görüyoruz. Bu sayede olmadığımız noktalarda 
bile ürünlerimizle beraber tüketicimizin evine 
girebiliyoruz.

Atilla Özkul 
Türkiye Genel Müdürü
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Emin Caşkan
Geberit Bölge Satış Müdürü

“Geberit olarak enerji ve su tasarrufuna 
çok önem veriyoruz!”
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AVM özelinde birçok önemli projeye rezervuar 
satışı sağlayan firmanızdan son dönemde su 
tasarrufunu sağlamak amacıyla özel olarak 
briff alarak satış yapıyor musunuz? Bu 
noktada AVM'lerde tasarruf bilinci oluştu mu 
sizce?

Son yıllarda hem AVM projelerinde hem de konut 
projelerinde su tasarrufuna ve enerji tasarrufuna 
yönelik bilinirlik artıyor. Bu bilinirlik istenilen 
noktada olmasa da su tasarrufuna yönelik talebin 
arttığını söyleyebiliriz. 

Geberit olarak Ar-Ge’den üretime ve lojistiğe 
kadar her alanda özellikle su tasarrufu konusuna 
çok önem veriyoruz. Ürünlerimiz üretim 
aşamasında da kullanım aşamasında da su 
tüketimini en alt seviyeye indirmeyi hedefliyor. 
Biz de görüşmelerimizde ürünlerimizin su 
tasarrufuna ilişkin özelliklerini ön plana 
çıkararak bir sunum yapıyoruz. Sağlanılan 
tasarrufu projenin satın almasından sorumlu 
profesyonellerine mümkün olduğunca detaylı 
anlatmaya çalışıyoruz ki hem bu konudaki 
bilinci yükseltelim hem de su tasarrufuna katkıda 
bulunalım.

WELL Sertifikasından biraz bahseder misiniz?  
WELL Sertifikalı ürün kullanımı AVM'lerde 
yaygınlaşıyor mu? 

WELL sınıflandırmasında en etkin özellik, ürünün 
Avrupa Standartları’na (EN) uyum sağlaması. Su 
tasarrufu özellikle ticari binalarda, ortak kullanım 
sınıflandırmasında daha fazla önem taşıyor. 
Bataryalar, ortak kullanım alanları için altı yıldıza 
kadar (A’dan F’ye), özel kullanımda ise dört 

yıldıza kadar (A’dan D’ye) sınıflandırılıyor. Ev 
uygulamaları için de aynı amaca hizmet eden 
WELL sınıflandırması, tüketiciler ve karar 
vericilerin ürünü satın alırken elde edecekleri 
verimliliği görmelerine fırsat veriyor. WELL 
sınıflandırması Avrupa Valf Üreticileri Birliği 
tarafından çevre konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla veriliyor. Tükiye’de hem 
Well sertifikalı ürünlerin kullanımı hem de 
Leed sertifikasına sahip proje sayısının artığını 
gözlemliyoruz. Bu projelere AVM’ler de dahil 
tabi. 

Dünya'da ve ülkemizde olmak üzere 2 ayrı 
pencereden bakarak değerlendirecek olursak 
sizce firmalar suyu daha az kullandırmanın 
yolları üzerine yatırım yapıyorlar mı? AR-GE 
faaliyetleri bulunuyor mu?

Rekabetin her geçen gün arttığı küresel dünyada 
firmalar kendilerini farklılaştıracak ürünler 
piyasaya sürmek için Ar-Ge faaliyetlerini 
arttırıyorlar. Dünyada, özellikle Avrupa’daki 
firmalar çevre dostu ürünler üretmeye çalışarak 
dünyanın gelecekte karşı karşıya kalacağı en 
büyük problemlerden biri olarak düşünülen 
kuraklığa karşı önlem almaya çalışıyorlar. 
Tüketimin gün geçtikçe arttığı bir dünyada en 
azından çevreye saygı, su ve enerji tasarrufu, 
geri dönüşüm gibi kavramların farkına varılması 
için Ar-Ge ve iletişim çalışmaları yapmak 
markaların en önemli görevlerinden biri 
haline geldi. Geberit, tesisat sektöründe Ar-Ge 
faaliyetlerine en çok kaynak ayıran firmalardan 
biri diyebiliriz. 2014 yılı itibari ile toplam 
satışının yüzde 2,3’ünü Ar-ge faaliyetlerine 
ayrıldı, on beş yılda 103 yeni patent alındı. 

Türkiye’ye baktığımızda ise doğal kaynakların 
korunması konusundaki farkındalığın henüz 
yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. Son 
yıllarda bu bilincin oluşması için hem devlet 
hem de markalar tarafından birçok çalışma 
yürütülmeye başlandı. Markalar gerek Ar-
Ge gerek üretim politikalarında çevre dostu 
ürünlere yönelmeye başladı ve bunu iletişim 
stratejilerinin önemli bir ayağı haline getirdi. 
Tüm bu çalışmaların özellikle su tasarrufu 
konusundaki farkındalığın artmasında etkili 
olacağına inanıyorum.  

Bugün bir AVM yatırımcısı, AVM yatırımında 
satın alma noktasında tesisat ve malzeme 
alımında nelere dikkat etmeli?

Tesisatın bir projenin ana temel taşlarından biri 
olduğunu göz önüne alacak olursak, satın alma 
noktasında malzeme seçiminde, ilk yatırım 
maliyetleri ile beraber düşünülmesi gereken 
pek çok nokta var. Tesisatın pek çok kısmında, 
ürün değişimi ya imkansız ya da çok yüksek 
maliyetlerle mümkün olabiliyor. Çünkü ürünler 
duvarın ve zeminin arkasına gömülüyor. O 
nedenle proje inşaat aşamasındayken kaliteli 
ürünlerin seçilmesi büyük önem taşıyor. 
Yanlış ve kalitesiz ürün seçiminden dolayı 
oluşacak bir problem sonucunda duvar ve 
zemin malzemesinin sökülmesi gerekebilir. 
Ayrıca, özellikle AVM projelerinde işletme 
konusu da dikkate alınmalı, kullanıcı sayısına 
bağlı olarak artacak maliyetler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Tasarrufu öne çıkaran, az 
bakım gerektiren, uzun ömürlü ürünlere ağırlık 
verilmesi uzun vadede işletmenin maliyetlerini 
düşürecektir. 



MALl&MOTTO / H ab e rl e r

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

5.
sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

15

70

FLO GARAJ GÜNLERİ
Her yıl büyük ilgi gören ve binlerce kişinin ziyaret ettiği “FLO Garaj Günleri”  
başladı. Dünya markalarından yüzlerce çeşit ayakkabının yüzde 80’e varan 
indirimlerle satışa sunulduğu  “FLO Garaj Günleri”ni ilk gününde uzun 
kuyruklar oluştu.

Güncel moda ve geniş bir ürün yelpazesini 
ulaşılabilir fiyatlar ile sunan FLO’nun, 
Bağcılar’daki yönetim merkezinde 

düzenlediği “FLO Garaj Günleri”, ziyaretçi 
akınıyla başladı. İlk günden yüzlerce kişiyi 
ağırlayan FLO Garaj Günleri , 25 Mayıs 2015 
tarihine kadar sürecek. Açılışa özel düzenlenen 
3 al 2 öde kampanyasıyla da ilgi çeken FLO 
Garaj Günleri’nde, kapanış gününe kadar ürün 
takviyesine ve sürpriz kampanyalara devam 
edilecek.

Binlerce ürünün yer aldığı FLO Garaj 
Günleri’nde ilk iki günde en çok ilgiyi %80’e 
varan indirimlerle satılan Lumberjack, Dockers, 
Nike, Converse, Puma gibi dünyaca ünlü 
markalar çekti. 9,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
satılan kadın ayakkabıları ve Winx, Ben 10, 
Spiderman gibi lisanslı çocuk ürünleri de en çok 
satan ayakkabılar arasında yer aldı. Ziyaretçiler 
en çok ilkbahar yaz ürünlerine yönelirken, tüm 
aile üyeleri için çok sayıda ayakkabıyı aynı anda 
aldılar.

Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazalar zinciri 
FLO, yüksek kaliteyi uygun fiyata almak isteyen 
tüm tüketicileri 25 Mayıs’a kadar Bağcılar’daki 
merkez binasında* 10.00-21.00 saatleri arasında 
düzenlediği “FLO Garaj Günleri” ne bekliyor.

FLO
GARAJ

GÜNL
ERİ
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VICTORIA'S SECRET İLE SAHİLLERİ 
FETHETMEYE HAZIRLANIN!

Bu yılın mayo koleksiyonundaki en 
gözde trendler arasında spor ve sörf 
esintili mayolarda neoprene ve file 

gibi kumaşlar sayılabilir. Karışık desenlerin, 
makrame, püskül ve fırfır gibi detayların 
dikkat çektiği bohem stiller öne çıkıyor. Seksi 
formlar her zamanki gibi popüler olmaya 
devam ederken, bu yılın baş döndürücü 
trendleri olan derin dekolteler, yüksek 
kesimler ve şeritli detaylar daha da çekici.

Swim 2015 koleksiyonu, VictoriasSecret.
com web sitesinde, Victoria’s Secret 
Catalogue’da, ülke genelinde seçili Victoria’s 
Secret mağazalarında ve Victoria’s Secret 
iPad ve iPhone uygulamalarında sunulacak. 
#OwnTheBeach ve @VictoriasSecret ile 
Instagram ve Twitter’da konuşmaya katılın.

Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Lais 
Ribeiro, Andreea Diaconu ve Nadine Leopold 
gibi Süper Modellerin yer aldığı Victoria’s 
Secret Swim 2015 koleksiyonuna göz atın.
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NİŞANTAŞI ŞEKERLE DOLACAK!

Dünyanın her yerinde 
geleneksel şekere 
benzersiz tatlar 
katan Papabubble; 
şeker sevenleri 
Nişantaşı’ndaki yeni 
şubesinde buluşturuyor.

Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’dan sonra 
Türkiye’de de şubelerini açan Papabubble; 

İstanbul’daki üçüncü şubesini Nişantaşı’ında açtı. 
Hayallere yön veren atölyesiyle hayal ettiğiniz 
şekerleri gerçeğe dönüştüren Papabubble’da ister 
kendi markanızın şekerini yaratın, isterseniz 
sevdiklerinizin isimlerini şekerlerle taçlandırın.

Sunduğu binlerce şeker seçeneğiyle bir benzeri 
daha olmayan Papabubble’da herkese göre 
mutlaka bir seçenek var. Meyvelisinden çikolata 
dolgulusuna, kalpli kocaman lolipoplardan 
nazar boncuklulara; bin bir çeşitteki tatlarıyla 
Papabubble, usta elleri ile hayatınıza mutluluk 
katmak için yeni şubesinde sizleri bekliyor.
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ÇOCUKLAR MAYISTA DA HER 
HAFTA SONU OPTİMUM’DA
İstanbul Optimum Çocuk Kulübü, her hafta sonu düzenlediği atölye 
çalışmalarına Mayıs ayında da hız kesmeden devam ediyor. Çocukların 
fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunan eğlenceli atölye çalışmaları 
için çocuklar Mayıs’ta da Optimum’a koşuyor.

İstanbul Optimum Outlet’in her hafta sonu 
minik ziyaretçileri için düzenlediği atölye 
çalışmaları, Mayıs ayı programıyla devam 

ediyor. Her hafta sonu, cumartesi ve pazar 
günleri, saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında 
Optimum’un minik ziyaretçilerine keyifli anlar 
yaşatan Optimum Çocuk Kulübü, Mayıs’ta da 
tüm çocukları eğlenceye davet ediyor.

Eğlenirken öğretmeyi amaçlayan atölye 
programlarıyla çocuklara her hafta farklı 
içerikler sunan Optimum Çocuk Kulübü, 
düzenlediği atölye çalışmaları, alanlarında 
profesyonel eğitmenlerin anlatımlarıyla da 
zenginleştiriyor. TED Rönesans Koleji’nin 
katkılarıyla, Optimum’un minik ziyaretçilerinin 
ücretsiz olarak katılabildiği çocuk kulübü 
etkinlikleri, çocukların el becerilerini 
geliştiriyor ve çocuklara eğitici bilgiler veriyor.

İstanbul Optimum’un dopdolu Mayıs 
programında; Cup Cake Atölyesi, Müzik 
Aletleri Atölyesi, El İzlerinden Renkli Ağaçlar 
Atölyesi, Strafor Bebek Atölyesi, Uçurtma 
Yapım Atölyesi ve Kum Boyama Atölyesi 
gibi daha birçok eğitici ve öğretici etkinlikler 
çocuklarla buluşacak.

İ s t a n b u l
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JESSIE J YEPYENİ İMAJIYLA 
İSTANBUL’U BANG BANG İLE SALLAYACAK 
"Bang Bang", "Nobody's Perfect", "Price Tag" gibi hit 
parçalarıyla tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de 
de büyük bir hayran kitlesi edinen son yılların en çarpıcı 
pop idolü Jessie J, 3 Temmuz Cuma akşamı Pozitif Live 
organizasyonuyla Küçükçiftlikpark'ta sahne almaya 
hazırlanıyor.

R&B, pop ile hip hop sound'larını bitmek tükenmek bilmeyen 
enerjisiyle birleştiren ve şarkıları kadar tarzıyla da çok 
konuşulan şarkıcı, "Do it Like a Dude", “Domino”, "Price 
Tag" ile dünya müzik listelerine fırtına gibi girdi. Son olarak 
2014’ün sonunda çıkardığı “Sweet Talker” albümünde Ariana 
Grande ve Nicki Minaj’ın eşlik ettiği yeni hit’i "Bang Bang" 
ile müzik listelerini alt üst etmeye devam ediyor. MTV Müzik 
Ödülleri'nde üç şarkıcının birlikte müthiş bir şovla sahneye 
koydukları şarkıyı Ariana Grande, dünyanın en iddialı şovu 
olarak kabul edilen Victoria's Secret Defilesi’nde tek başına 
seslendirdi.

Milyonlarca albüm satışı ve kazandığı ödüllerle müzik 
dünyasının en çok takip edilen starları arasına giren Jessie J, 
renkli sahne şovu ve ezbere söylenen şarkılarıyla hayranlarına 
eğlence dolu çılgın bir şov vadediyor.
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90 DAKİKADA KAÇ KALORİ ALIYORUZ?
Tuttuğunuz takımın fanatik bir seyircisi misiniz? Ve hiçbir 
maçı kaçırmıyor musunuz? Arkadaşlarınızla bir araya 
gelip hem yemek yemek hem de maçı izleyip, takımızı 
desteklemek sizin için ayrı bir zevkse dikkat diyor, 
Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak.  Genç ve yetişkinler, 
arkadaş grubuyla beraber yemek yediğinde besin tüketim 
miktarları da ciddi oranda artıyor. Yani sosyal çevreniz 
ve iştahlı arkadaşlarınız kilo almada oldukça önemli rol 
oynuyor. Televizyonda futbol maçı izlerken genellikle 
yüksek kalorili ve besleyici değeri olmayan yiyecekler 
tüketiliyor. 90 dakikalık maçta pizza, patates kızartması, 
cips, patlamış mısır, kuru yemiş, 1-2 şişe bira yada 
gazlı içecek tüketilebiliyor yani yaklaşık 3000-3500 
kalori alınıyor. Fazladan alınan her 7000 kalori 1 kg yağ 
almak demektir böylece izlediğiniz her 90 dakikalık maç 
boyunca yarım kilo almanız söz konusu oluyor. Yapılan 
araştırma sonuçlarına göre kalabalık bir masada yemek 
yediğimizde, yalnız yiyeceğimize oranla yüzde 44 daha 
fazla yemek tüketiyoruz. Eğer iki kişiysek tek başımıza 
olduğumuz oranla yüzde 33 daha fazla yemek yiyoruz. 
Eğer 3 kişiysek bu oran yüzde 47’ye çıkıyor. Öyle ki eğer 
7 kişiden fazlaysak tek başımıza yiyeceğimize oranla 
yüzde 96 daha fazla yiyoruz. Peki ne yapmak gerekiyor?

*1 orta boy karışık pizza 1500 kalori
*1 büyük boy patates kızartması 410 kalori
*1 orta boy cips 400 kalori
*1 avuç dolusu karışık kuru yemiş 250 kalori
*1 orta boy patlamış mısır 350 kalori
*2 şişe bira veya 2 şişe gazlı içecek 300-400 kalori
*1 orta boy hamburger 500 kalori

90 DAKİKALIK HAFİF, PRATİK VE LEZİZ TARİFLER
Hamburger (500 kalori) yerine Tavuklu Wrap (300 
kalori)

Malzemeler
1 adet tam buğday lavaş
1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi
Marul yaprakları
1 adet kırmızı tatlı biber
90 gr ızgara tavuk dilimleri

Yapılışı; Tavuklar, ızgara yapılır ve dilimlenir. 
Lavaş içerisine önce zeytin ezmesi sürülür daha 
marul yaprakları ve jülyen dilimlenmiş tatlı biber 
ilave edilir ve son olarak ızgara tavuk dilimleri 
eklenir sarılır ve tost makinesinde ısıtılır. 

Patates Kızartması (410 kalori) yerine Fırında 
Tatlı Patates (250 kalori)

Malzemeler
1 adet tatlı patates
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağ
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı parmesan peyniri

Yapılışı;Taze patates kabuklarını sadece 
fırçalayın ve çubuk çubuk dilimleyin. Fırın 
kabına patatesleri koyup üzerine zeytinyağı 
gezdirin ve üzerine baharatları serpin. 30 dakika 
boyunca 200° C’de pişirdikten sonra parmesan 
peynirini patateslerin üzerine ekleyip, 10 dakika 
patatesler hafifçe kızarana kadar, tekrar pişirin.

Pizza (1500 kalori) yerine Lavaş Pizza (450 kalori)

Malzemeler:
1 adet tam buğday lavaş
½ su bardağı rende domates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
½ kabak ve 3 adet mantar
1 tatlı kaşığı mısır
2 dilim hindi/tavuk jambon
2 yemek kaşığı light kaşar

Yapılışı; Domates rendesi, zeytinyağı ve kekik 
karıştırıp lavaş üzerine sos olarak sürüyoruz. 
Üzerine rende kaşar ekliyoruz. Kabakları, 
mantarı, jambonu jülye olarak dilimleyip 
pizzamızı süslüyoruz ve mısır ilave edip 250 C de 
10 dk pişiriyoruz. Süslemek için roka yaprakları 
kullanılabilir.

Cips (400 kalori) yerine Nohut Çerezi (225 kalori)

Malzemeler:
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber ve kekik

Yapılışı; Yağlı kağıt üzerine nohut, yağ ve 
baharatları ekleyip harmanlayın. 180 C de 20 dk 
fırınlayın.



MALl&MOTTO / H ab e rl e r

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

5.
sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

15

78

“VİTRİN BENLİK” BİZİ MUTSUZ EDİYOR
‘Nefs İlmi ile Ruhsal İyileşme” 
adlı semineriyle Zihin-Ruh-Beden  
festivaline katılan Spiritüel Yaşam 
Uzmanı Gülden Üner, kişinin ruhunu 
sıkıntıya sokan nefs’le baş etmenin 
yollarını ve  huzurlu bir yaşamın 
yöntemlerini anlattı.   Bilimsellik ve 
tasavvufu harmanladığı tespitleriyle, 
kişilerin iç dünyasına yönelen Üner’e 
göre, kendisine yabancılaşan ve 
özdeki benden uzaklaşan insanın  
kendine  oluşturduğu ‘vitrin benlik’, 
aynı zamanda mutsuzluğunun nedeni 
oldu. 

Günlük yaşamın akışına baktığımızda 
zorunluluklarla örülü bir sistemin içinde 

çırpınıp duruyoruz.  Her şey önceden planlanmış 
bir şekilde hareket ediyoruz. Okul, iş, sosyal 
yaşam, aile yaşamı, arkadaşlar, hobiler, 
sağlığımız, kişisel-manevi gelişim, maddi 
durumumuz, evliliğimiz, çocuk sahibi olmamız, 
kariyerimiz… İçinde yaşadığımız bu sistem, 
bize madde boyutunda birçok şey kazandırırken, 
manen kendimizden uzaklaştırıyor. Özdeki 
benliğimize yabancılaşıyoruz ve farklı benlikle  
hayatımıza devam ediyoruz. 

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen  
Zihin-Ruh-Beden  festivalinde  ‘Nefs İlmi ile 
Ruhunuzu İyileştirin”  Semineri’nde nefs’inin 
farkına varmak isteyenlerle  buluşan Spiritüel 
Yaşam Uzmanı Gülden Üner,  kendisine 
yabancılaşan ve özdeki benden uzaklaşan insanın  
kendine  oluşturduğu ‘vitrin benlik’  yüzünden 
mutsuz olduğunu ve hep arayış içinde olduğunu 
söylüyor. Gülden Üner’e göre arayışın tek nedeni 
özdeki beni bulmak içindir. Gidecek hiç bir yeri 
kalmadığında en doğru yere, 'kendine' gitmeye 
başlar insan.  O andan itibaren de huzur ve 
mutluluğa kavuşur.

Bilimsellik ile tasavvufu harmanladığı “Nefs 
İlmi ile Ruhunuzu İyileştirin” adlı  seminerinde, 
Nefs yapısı, bilinç ve bilinçdışı, ego, alt kişilikler, 
insan potansiyeli ve Rabbi Has Hal psikolojisi ile 
nefsi emareden başlayan hallere açıklık getiren 
Gülden Üner, vitrin benliğin gerçek benin önüne 
geçerek bizi nasıl mutsuz ettiğini şöyle anlattı: 

“Vitrin benlik”in  bir çok maskesi o var.  Durum, 
koşullar ve karşımızdaki kişilere göre uygun 
olan maskelerimizi kullanıyoruz. O kadar çok 
maskelerimiz oluyor ki, bir süre sonra asıl 
benliğimizi unutuyoruz. Tüm çabamızı vitrine 
çıkardığımız benliğimizi  ayakta tutacak maddi 
donanımlar için harcıyoruz. Bunu yaparken 

Yunus Emre’nin tek cümleyle ‘Bir ben var bende 
benden içeri’ diye işaret ettiği  içte yaşayan, 
örtülü, gizli olan tüm ben olmayan benlerin 
ötesindeki gerçek beni gözden ve gönülden 
kaçırıyoruz. Ruhen çok yoruluyoruz.”

PSİKOLOJİ BİLİMİ İNSAN RUHUNU 
ANLAMAYA YETMİYOR 

İnsan psikolojisini anlamak ve çözmenin 
yanında bunun bir de manevi boyutu olduğunu 
anlatan  Gülden Üner, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Bu ikisi yani psikoloji ve maneviyat  bir 
araya nasıl gelir diye bir arayıştayken,  ‘ben 
ötesi’ psikolojisi, maneviyat psikolojisiyle 
tanıştım. Nefs yapısını öğrenmeye başladım. 
‘Ey insan! Sen görünüşte küçük bir alemsin, 
fakat manen en büyük alem sensin.’ diyor 
Mevlana. Bu koskoca manevi alemi bir 
bedene sığdırmaya kalkarsan hem psikolojik 
hem  fiziksel olarak hastalanmaya başlarsın. 
Yaşadığımız tüm sıkıntı ve mutsuzluklarımızın 
sebebi ise bizi özdeki benden uzaklaştıran “vitrin 
benlik”… İçteki benden  uzaklaşan insan; hiç 
bitmeyen huzursuzluk , geleceğe dair kaygılar 
ve geçmişin pişmanlıklarının rahat bırakmadığı 
bir zihinle yaşar. Issız bir ormanda, yolunu 
kaybetmiş, nereye nasıl gideceğini bilmeyen 
küçük bir çocuğa dönüşür . Gidecek hiç bir 
yeri kalmadığında en doğru yere, 'kendine' 
gitmeye başlar insan. Ben diye tanımladığımız 
her ne varsa onların tek tek farkına varır. Tam 
da burada psikoloji biliminin sınırlarını aşan 
ve kişiyi madde boyutunun ötesine taşıyan 
maneviyat gerekiyor.  Psikoloji bilimi tek 
başına insan ruhunu anlamaya ve iyileştirmeye 
yetmiyor. Kişinin, ona bu huzursuzlukları, 
buhranları yaşatan alt bilinç dışının karanlığı 
ile değerlendirmeyip, onu ben ötesine geçiren,  
psiko-spirituel yanını keşfetmesine sebep olan 
maneviyat ve mana alemi ile tanışması gerekir. 
Gerçek benle tanışmak ve kendini bilmek 
isteyen insanın,  bunun için kendi nefsinin tüm 
boyutlarını deneyimlemeye ihtiyacı var.  İnsan 
bedensel varlığının ötesindeki nefsini idrak 
edemediği sürece, beden onun için ruhun ve 
dolayısıyla nefsin içine sıkışıp kaldığı bir  yer 
olmanın ötesine ne yazık ki geçemiyor.”

DEĞERSİZ OLSAYDIK BURADA İŞİMİZ 
YOKTU
İnsanın psikolojik ve ruhsal sıkıntılarının 
temelinde “özsevgi, özsaygı, özdeğer ve 
özgüven eksikliğinin yattığını  belirten Üner’e 
göre, herhangi birinin eksikliğini hisseden 
bir insan kendinde bulamadığı bir şeyi dış 
dünyasında ne bulabilir ne de yansıtabilir. 
Üner konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kişi 
nefsini bildiğinde, özünü keşfetmiş oluyor ve 
özündekilerle buluşuyor. Buluştuğunda ise 
aradığı herşeyle, yani  özgüven, özsevgi, özsaygı 
ve  özdeğerle karşılaşıyor.  Egoyu biraz aşmış, 

onun ötesindeki beni keşfetmiş oluyor.  İnsanların 
birçoğu kendini değersiz bulduğu ve bu nedenle 
de hak ettiği değeri bulamadığı  için mutsuz. 
Oysa ki yaratılmaya değer olduğumuz için yani 
varoluşsal olarak zaten değerliyiz. Değersiz 
olsaydık burada işimiz yoktu.”

VERDİĞİNİ ALIRSIN 
Sevginin yaşamın bir armağanı olduğunu belirten 
Üner, “Sevildiğini bilmek çok önemli bir şey. 
Yaşamın kaynağı olan aşkı idrak edebilmek 
ve bunu sevgi boyutunda yaşayabilmek için 
kendinin farkında olmak, kendini bilmek, kendini 
sevmek çok önemlidir. Biz sevgiyi hep dışarıda 
arıyoruz. Annemiz, babamız, eşimiz, sevgilimiz, 
arkadaşımıza kadar herkesin bizi sevmesini 
istiyoruz. Kaynağı sende olan bir şeyi başkası 
veremez. Ancak kendini tanıyan, kendi kişilik 
yapısının ötesindeki “öz ile bir olmuş” insan içten 
bir sevgiden bahsedebilir. İnsanın iç dünyasında 
ne varsa dışa da yansıyan odur. Bu sefer sevgiyi 
veren oluyor, verdikçe de almaya başlıyor. Neyi 
verirseniz onu alırsınız.   Bu nedenle kişinin 
kendisiyle ilgili ne düşündüğü, kendisini ne kadar 
tanıdığı yaşamın her alanıyla kuracağı ilişkiyi 
belirler” görüşünü dile getiriyor. 

ZİHİN  EN BÜYÜK ENGEL 
Sevginin önündeki en büyük engelin “zihinsel 
sınırlarımız” olduğunu belirten Gülden Üner 
şöyle devam ediyor: “Zihin bizi daima dışarıya 
odaklama ve andan uzaklaştırma eğilimindedir. 
Bu nedenle öz benliğimizden uzaklaşarak 
yaşamaya başladığımız andan itibaren sevgiyi 
hissedemeden huzursuz oluruz. Daha agresif 
ve tepkisel davranışlar gösteririz. Kendini 
zihnin olumsuzluğuna hapseden kişi, sevmeyi 
bilemediği gibi verilen sevgiyi de alamayacak 
haldedir ve ilişkilerinde çoğunlukla hayal 
kırıklığı yaşar. Zihnin esaretinden kurtarmış 
ve özbenliğiyle hareket eden insan ise yaşayan 
insandır. Seven ve sevilendir.”

Gülden Üner
Spiritüel Yaşam Uzmanı
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GENÇLER KARİYERLERİNE 
ŞANLIURFA PİAZZA’DA YÖN VERDİ

Şanlıurfa Piazza’da 6.sı düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinlikleri 
kapsamında 44 üniversite bir araya geldi. 2 Nisan’da başlayan etkinliklerde 
üniversite temsilcileri ile buluşan gençler, kariyerleri için ilk adımı attı.

Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Öğrencilerin geleceklerine yön veren 
üniversiteler Şanlıurfa Piazza AVM’de 
gerçekleştirilen 6. Kariyer Günleri’nde 

bir araya geldi. Üç gün süren Kariyer Günleri 
kapsamında üniversiteler, öğrenci potansiyeli 
en yüksek iller sıralamasında ilk beşte yer alan 
Şanlıurfa’da öğrenci adayları ile buluştu.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 
Birimi ve Piazza AVM işbirliğiyle düzenlenen 
6. Şanlıurfa Kariyer Günleri’nin açılış törenine; 
Vali Yardımcıları Uğur Sezer, Aylin Kırcı Duman, 
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol, 
Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ziya Karakılçık, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcıları Sadullah Gencer ve Mehmet Ercan, 
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf 
Münis ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

7 Bölgeden 44 Üniversite Katıldı

“Doğru meslek seçmek, doğru yaşam biçimi 
seçmektir” sloganıyla yola çıkarak, 2-4 Nisan 2015 
tarihleri arasında düzenlenen Kariyer Günleri’ne 
Türkiye’nin 7 bölgesinden 44 üniversite katıldı.

Bölgede üniversiteye gitmeyi planlayan binlerce 
gencin gelecekle ilgili kararlarına ışık tutan 
6. Kariyer Günleri’ne katılan üniversiteler, 
öğrencilere meslek ve üniversite seçimi ile ilgili 
kararlarında kılavuzluk ederken, bünyelerindeki 
bölümler ve alınan puanlar ile ilgili de detaylı 
bilgiler verdiler.

Katılım Gösteren Üniversiteler:

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Esenyurt ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Zirve Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Selahattin Eyyübi Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Muş Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, 
Ahi Evran Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Avrupa Meslek Yüksekokulu, Ardahan 
Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Samsun Canik Başarı Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İl MEM Ar-Ge Organizasyon Ekibi 
ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı.
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METRO HORECA FESTİVALİ’NİN İLK DURAĞI SAMSUN OLDU
Metro Toptancı Market’in gastronomi profesyonelleriyle yerel değerleri ve 
profesyonel müşterilerine sunduğu çözümleri buluşturmak amacıyla Türkiye 
çapında düzenlediği HORECA Festivali başladı. Festivalin ilk durağı 
20 Nisan’da Samsun oldu.  Festival, bir ay boyunca Türkiye’yi gezerek 
üreticilerle profesyonelleri bir araya getirecek.

Metro Toptancı Market, Türkiye’de 
faaliyete geçtiği günden bu yana 
“profesyonellerin güçlü iş ortağı” 

olmak hedefiyle gerçekleştirdiği etkinliklere 
HORECA Festivali ile devam ediyor. 20 
Nisan’da Samsun’da başlayan festival 
kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki 15 
Metro mağazasında profesyonellerin hayatını 
kolaylaştıracak çözümler tanıtılacak. 

Metro HORECA Festivali’nin açılışının 
yapıldığı Samsun’da, Bocuse d’Or Şefi Volkan 
Karataş tarafından mağaza içine kurulan mobil 
mutfakta tadım aktiviteleri gerçekleştirildi. 
Şef Karataş, Taze Rezene Çorbası, Erzincan 
Tulum Peynirli Brushcetta, Domates Mücveri, 
Nar Ekşili Tütsülenmiş Firik Salatası gibi 
yerel lezzetlerle harmanlanmış yemekler 
hazırlayarak, konuklarına ikram etti. 

METRO müşterilerine yönelik özel 
kampanyalar ve özel tekliflerin sunulduğu 
HORECA Festivali’nde ulusal ve yerel olmak 

üzere 30 dolayında tedarikçi stant açtı, tadım 
ve ürün tanıtımı aktiviteleri düzenlendi.

Metro’dan yerel üreticilerle profesyonelleri 
buluşturan bir platform…

Metro HORECA Festivali’nde, Anadolu’nun 
farklı yörelerinden Metro raflarına taşınan 52 
coğrafi işaretli ürün tanıtılıyor. Metro ve yerel 
üreticiler, bu ürünlerin mutfaklara daha fazla 
lezzet katması için profesyonellerin fikirlerini 
dinliyor.  

Akın Günce: “Metro, işinize lezzet katıyor”

Metro Toptancı Market Samsun Mağazası 
İşletme Müdürü Akın Günce, “Metro olarak 
yerel değerleri koruyan ve sahip çıkan 
bir anlayışla çalışıyoruz. Hem ülkemizde 
yetişen ürünlere dair bir lezzet haritası 
oluşturmak hem de yerel üreticiyi desteklemek 
amacıyla ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’ projemizi 
yürütüyoruz. Gerek amatör gerekse profesyonel 

mutfaklarda daha fazla yerel ürün yer alsın 
diye çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyor, 
Türkiye’nin yerel lezzetlerini dünyaca 
ünlü ‘yıldızlı’ şeflerin mutfağına sokmayı 
hedefliyoruz. Bizim anlayışımıza göre iyi 
malzeme olmadan iyi yemek olmaz. İşte bu 
anlayış doğrultusunda tam bir ay boyunca 
Türkiye’yi gezmek üzere yola çıkan Metro 
HORECA Festivali’nin ilk durağı Samsun 
oldu. Şehrimizdeki hotel, restoran ve cafe 
işletmecileriyle birlikte keyifli bir festival 
yaşadık” diye konuştu.

Metro HORECA Festivali; sırasıyla Mamak/
Ankara (21 Nisan), Adana (22 Nisan), 
Gaziantep (27 Nisan), Kayseri (28 Nisan), 
Konya (30 Nisan), Alanya (4 Mayıs), Antalya 
(5 Mayıs), Denizli (6 Mayıs), Bodrum (7 
Mayıs), Gaziemir/İzmir (8 Mayıs), Eskişehir 
(11 Mayıs), Nilüfer/Bursa (12 Mayıs), 
Kağıthane/İstanbul (13 Mayıs) ve Kozyatağı/
İstanbul (14 Mayıs) olmak üzere 15 farklı 
noktada gerçekleştirilecek.
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23 NİSAN’DA FENERBAHÇE’NİN YILDIZLARI 
STARCITY’DE ÇOCUKLAR İLE BULUŞTU

EN OUTLET alışveriş merkezi Starcity Outlet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nda, çocuklara unutamayacakları bir armağan 
hediye etti. 

Çocuklar Starcity’de Fenerbahçe’nin 
Yıldızları Webo ve Kadlec ile bir araya geldi.

Starcity Outlet, Fenerbahçe sevgisini 200 
karakteri geçmeyecek şekilde anlatıp, 13 Nisan’a 
kadar Starcity’e ileten 6-10 yaş arası çocukları 
Fenerbahçe’nin iki yıldız oyuncusu Pierre Webo 
ve Michal Kadlec ile bir araya getirdi.

Başvurular 13 Mart – 13 Nisan tarihleri 
arasında danisma@starcity.com.tr e-mail adresi 
üzerinden gerçekleştirildi. 23 Nisan’da yapılan 
etkinlikte yüzlerce çocuk arasından kazanan 10 
şanslı çocuk, 18 Nisan’da Yeşilköy'deki Futbol 
Okulunda eğitime katıldılar ve 23 Nisan’da 

Starcity Outlet’te kurulan mini sahada, Webo 
ve Kadlec’in teknik direktörlüğünde futbolcu 
olarak sahaya çıktılar.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuları Webo 
ve Kadlec’ten aldıkları taktikler ile sahaya 
çıkan minik futbolcular, maç bitiminde; 
madalyalarını Webo ve Kadlec’ten alarak 
hediye edilen forma ve toplarını iki yıldız 
futbolcuya imzalattılar. Futbolcularla birlikte 
bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, 23 Nisan’da 
Starcity Outlet’te hayallerini gerçekleştirmenin 
mutluluğunu doyasıya yaşayarak, 
unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Starcity Outlet Çocukların 23 Nisan 
mutluluğunu Periscop’tan canlı yayın ile 
anında paylaştı.

İlk kez bir alışveriş merkezi, Twitter’ın 
yeni canlı yayın uygulaması Periscope ile 
gerçekleştirdiği etkinliği takipçileri ve tüm 
dünya ile canlı yayında anında paylaşarak bir 
ilke imza attı.

Webo ve Kadlec minik futbolcuların maçından 
sonra, Starcity Outlet Fenerium Mağazası’nda 
gerçekleştirdikleri imza günü etkinliği ile 
taraftarlarla bir araya gelerek bol bol fotoğraf 
çektirip, imza dağıttılar.
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BAKIM ODASI MI? KABUS ODASI MI?

Bir annenin en büyük kurtarıcısıdır bebek 
bakımı odaları… Hijyenik bir ortamda 
bebeğinin altını değiştirmek, rahat ve 

huzurlu bir mekanda bebeğini emzirmek ve 
mamasını yedirmek ister anne.
 
Hatta bu konfor gittiğimiz birçok yerde 
bulunmadığından, dışarı çıkmaya ürker anneler. 
‘Nerede?’, ‘Nasıl yapacağım?’ soruları, bir türlü 
gezmekten keyif alamaz hale getirir anneyi.
 
Gittiğim Avm’lerde, minicik ve bakımsız 
odalarda tıkış tepiş bebeği emzirmeye çalışmak 
dehşet zor. Odalar o kadar ufak ki, düşünün 5 
kişi kucaklarında bebekleri bu da yetmezmiş gibi 
dışarıda bırakılamayan bebek arabaları küçücük 
odada hep beraber...
 
Oturmak istersen sadece bir koltuk var. Diğer 
anneler ayakta perişan halde! Burası çok 
kalabalık başka oda bulayım dersen hayal kurmuş 

olursun koskoca AVM’de bir ya da iki oda 
mevcut. Kucağında bağıran bebeğinle birde 
kapıda sıra bekliyorsun şaka gibi. Çözüm 
tabii ki otoparktaki arabalarımız. Dikkatinizi 
çekmemiştir belki ama anneler biliyoruz 
ki hepimiz arabada emzirmek ya da alt 
değiştirmek zorunda kalmışızdır.
 
Eee bu da bizim suçumuz mu? Yoksa 
birilerinin bizi mecbur bıraktıkları bir durum 
mu? Ülkede sorun mu yok? Sen neden buna 
bu kadar taktın? Dert mi yani? Diyenleri duyar 
gibiyim. İçi beni dışı da sizi yakıyor sanırım 
derim bende… Halledilebilir sorunları ele 
alayım bari de biz mutlu olalım değil mi?
 
Biz annelerin sanırım evden dışarıya çıkma 
hakkımız yok! Bizim ve miniklerimizin 
rahatı ve konforunu düşünmeyen AVM’cikler 
maalesef sizden vazgeçmek zorunda 
kalıyoruz...

 Özetle, bebeğinizi ve kendinizi alıp çıkın 
evden, taşıdığınız koca çantayı evde bırakarak 
diyemeyeceğim… Bütün AVM’leri aynı 
kategoriye koymak tabii ki istemem ama genel 
itibariyle bu böyle.
 
Eğer bizim AVM’miz yüksek kalite 
standartlarında, biz kendimize güveniyoruz 
diyorsanız lütfen beni ve benim gibi düşünen tüm 
aileleri bilgilendirin… Olumlu gelişmeler görmek 
hatta söylediklerimi çürütecek kalitesine güvenen 
AVM’ler sizlerin varlığını bilmek hepimizi mutlu 
edecek...
 
Hatta ve hatta bana mail atın, gelip inceleyelim. 
Bakım odanız dediğiniz kadar kaliteliyse 
AVM’nizi bir diğer yazımda yazayım…
 

Sinem Özkardeşler
sinemcevikaslan@gmail.com

Si
ne

m Özkardeşler 
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AVCI ARCHITECTS’TEN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE 
STRATEJİK DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Avcı Architects, son yıllarda sayıları hızla 
artan ve bir çoğu beklenen potansiyelleri 
karşılayamayan alışveriş merkezleri 

üzerine yaptığı araştırmaların ışığında, tek bir 
fonksiyona odaklanmış mekanlardan sıyrılarak, 
kentin yaşanabilirliğini destekleyen stratejik 
dönüşüm projeleri tasarlıyor. Kent yaşantısından 
bağımsız ve kapalı alanlarla kısıtlanmış alışveriş 
merkezlerinin modern yaşam standartlarına 
uygun olmadığını savunan Avcı Architects, bu tür 
oluşumların insanları birbirinden kopuk ve araç 
odaklı bir yaşantıya ittiğini dile getiriyor. 

Türkiye’de ve yurt dışında ödüllü projelere imza 
atan Avcı Architects, alışveriş merkezlerinin 
içe dönük ve çevresinden kopuk yapı kurguları 
üzerine araştırmalar yapıyor ve modern alışveriş 
merkezlerinin kentsel bağlamdaki yerine vurgu 
yaparak farklı nitelikte projeler üretiyor.

Yaşam merkezlerinin vazgeçilmez mahalle ve 
sokak dokularının, insanlar arasındaki bağı 
güçlendirdiği gerçeğinden yola çıkan Mimar 
Selçuk Avcı, bu zeminin entegre edilmediği ya 
da çekim noktalarının bu yönde kurgulanmadığı 
alışveriş merkezlerinin uzun ömürlü 
olamayacağını düşünüyor ve ekliyor: “Nitelikli 
araştırma yapılmadan inşa edilen alışveriş 
merkezlerinin yatırımcıları genellikle hüsrana 
uğrar. Konunun uzmanlarının, neredeyse bitişik 
nizamda alışveriş merkezi yapılmasının doğru bir 
karar olmadığını mal sahiplerine söylememeleri 
bence büyük bir mesuliyetsizlik. İngilizce’de 
bu tür yapılarla ilgili enteresan bir terim vardır; 
Cannibalisation, yani birbirini yemek... İşte bu 
düşüncesizlikle yapılan alışveriş merkezleri 
birbirlerini yiyorlar, çünkü çekim merkezleri 
çakışıyor ve kullanıcılar hangisine gideceğini 
şaşırıyor. “

Alışveriş merkezlerinin popülaritesi düşüşe 
geçecek... 

1950’li yıllarda Amerika’da yayılmaya başlayan 
ve kısa zamanda hızla sayıları artan modern 
alışveriş merkezlerinin, kent yaşantısını 
destekleyemeyen altyapısının ve yakın çevrede 
birbirini olumsuz etkilemesinin Türkiye için de 
beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Mimar 
Selçuk Avcı, alışveriş merkezlerinin günümüzdeki 
popülaritesinin benzer bir hızla düşüşe 
geçmesinin olası olduğunu söylüyor. Urbanista 
ile işbirliğinde yatırım stratejileri kurgulayan 
Avcı Architects, alışveriş merkezi yatırımcılarını 
da bu konuda bilinçlendirerek yönlendirmeye 
çalışıyor. Bu stratejik ortaklık daha mimari süreç 
başlamadan, yatırımcıya o yer için vizyonun ne 
olması gerektiğini tanımlamak üzerine kurulu, 
rakamsal, toplumsal ve sosyolojik evreleri olan 

araştırmaları kapsıyor. Bu araştırmalarda, 
yatırım potansiyellerinin seçenekleri ve rakamsal 
olarak nasıl işleyebileceğini anlatan bir altyapı 
hazırlanarak, yapıların toplumsal standartları 
nasıl etkileyebileceği üzerine öneriler üretilmeye 
çalışılıyor. 

Mimar Selçuk Avcı, tasarım yaklaşımında 
sürdürülebilirlik esaslarını temel alarak projeler 
üreten Avcı Architects’in, alışveriş merkezlerini 
bu konuda diğer yapılardan farklı görmediğini 
“Etik, ekolojik, ekonomik filtrelerden geçirilen 
çalışmalar sonucunda, alışveriş merkezleri 
sadece enerji tasarrufu ile değil, bununla birlikte 
yaşam merkezlerine ve topluma uzun süre destek 
veren altyapısıyla sürdürülebilir niteliklere 
ulaşabilir” şeklinde vurguluyor.

1961 yılında doğan Selçuk Avcı, Avcı 
Architects’in kurucusu, Londra ve 
İstanbul’da yerleşik olan URBANISTA 
Gayrımenkul Danışmanlık Şirketi’nin 
kurucu ortağı ve eski ÇEDBİK Yönetim 
Kurumu Başkan Yardımcısı’dır. 1989 yılında 
kendisine ait ilk özel şirketi, Londra’da 
Avcı Jurca Architects adı altında kurdu 
ve sonrasında İstanbul, Budapeşte ve 
Belgrad’da yerleşik olan multidisipliner bir 
tasarım öncüsü stüdyoya dönüştürdü. Konut 
sektörü, ticari sektör, ofisler, perakende, 
sanat, spor, hava alanı tasarımı, sağlık 
hizmetleri ve yüksek eğitim kurumları 
alanlarına yönelik çok çeşitli programların 
tasarım ve idaresinde birçok kişisel 
deneyime sahiptir. Yürüttüğü uygulamalar 
uluslararası ve ulusal sayısız ödül kazanmış 
ve çalışmaları birçok dergide yayınlanmıştır. 
Bunlardan en dikkate değer olanı şirketi 
Avcı Architects’in “İngiltere’nin 50 En İyi 
Genç Şirketi Rehberi”nde yer almasıdır. 
Avcı’nın tasarım direktörü olarak 1989 
yılında Avrupa Birliği Enerji Tasarruflu 
Mimari Yarışmasında ilk ödülünü kazanmış 
ve ECD Mimarlık’ta tasarım direktörü 
iken yaptığı projeler ile 1998 yılında 
RIBA Bölgesel Ödülü’nü almıştır. Avcı 
tarafından projelendirilen Ankara’daki 
Türkiye Müteahhitler Birliği Binası 
Londra’da Building Magazine tarafından 
“En İyi Uluslararası Proje” seçilmiş ve 
sürdürülebilirlik nitelikleriyle LEED 
Platinum Sertifikası almaya hak kazanmıştır. 

SELÇUK AVCI
Mimar
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SADELİĞİN ESTETİĞİ: BARVİHA AVM
Türkiye’de ve yurt dışında birbirinden farklı ölçeğe sahip birçok proje üreten DP+Güzey Mimarlık’ın tasarladığı 
Barviha AVM, sade geometrisine yakışır nitelikli malzemeleri, detay seçimleri ve konumlanacağı seçkin çevreye 
uyumlu çizgisiyle fark yaratmayı hedefliyor.

DP+Güzey Mimarlık tarafından, Moskova’nın 
batısında yer alan Rublevski yolu üzerinde 
uygulanmak üzere tasarlanan Barviha AVM, 
sade formuna kontrast oluşturan zengin malzeme 
seçimleriyle dikkat çekecek. Toplam 11.534 
metrekarelik Barviha Luxury Village’de yer 
alacak olan alışveriş merkezi içerisinde restoran, 
kafe, market, ticaret ve ofis birimleri ve bir de 
kapalı otopark alanı bulunacak. Hemen yanı 
başında modern bir otel, biyonik formlu bir 
konser salonu ve iki katlı ahşap pavyonlar yer 
alacak olan Barviha AVM, hem diğer yapılarla 
uyum içerisinde olup hem de varlığını ortaya 
koymaya çalışacak.
 
Çevresiyle uyumlu yaklaşımlar…
 
DP+Güzey Mimarlık, Barviha AVM’nin 
tasarımında, yoğun bir geçiş noktasında yer 
alacak olan kompleksin morfolojisini dikkate 
alacak şekilde bir konsept geliştirmiş. Barviha 
AVM’de kullanılan cephe malzemelerinin de 
hemen yanı başında yer alan doğal yeşille uyum 
içerisinde olmasına özen gösterilmiş. Yapının 
mekansal planlamasında, farklı fonksiyonların bir 
arada ele alınmasıyla geliştirilen bütüncül bina 
formu, merkezde yer alan atriumun gün ışığından 
faydalanabilmesi için oluşturulan şeffaf yüzeyin 
ikiye ayırdığı opak ve yarı opak yüzeylerden 
meydana gelmiş.
 
DP+Güzey Mimarlık, biyonik formlu ahşap 
iskelete sahip konser salonunun yakınında yer 
alan restoran, kafe ve ofis birimlerine doğal 
ışığı alabilmek için yapı yüzeyinde şeffaflıklar 
oluşturmuş. Şeffaf yüzeyleri çevreleyen ahşap 
görünümlü metal iskelet ve bu iskelete entegre 
edilen alüminyum desenli panolar sayesinde 
konser salonuna atıfta bulunulmuş. Bu 
panoların LED teknolojisi ile ışıklandırılması 
fikriyle de yapının gece görünümünde zengin 
kompozisyonlar ve dinamik etkiler elde edilmesi 
planlanmış. Barviha AVM’nin opak cepheleri 
ise ahşap desenli özel seramik malzemelerle 
kaplanarak, çevresindeki ormanlık alan ile uyum 
içerisinde olması hedeflenmiş.
 
Mimar Bora Tubay ve Mimar Haldun Akçakoca 
Barviha AVM’yi, “İçerisinde yer alacak 
kompleksin lüks detaylarını barındıran ve bir 
yandan da çevresindeki doğallıktan kopmayan, 
yapılaşma bittiğinde hem devamlılığın sağlandığı 
hem de kompleksin tamamlandığı bir noktada 
algılanmasını” hedeflemiş.
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SARIMSAK TÜKETMEK  İÇİN 8 NEDEN
Yemeklerde, salatalarda, mezelerde 

ve  soslarda verdiği o harika lezzet 
ile sarımsağa bayılırız. Sarımsağın 

kendine has kokusundan ve tadından 
allisin adlı madde sorumludur. Sarımsağın 
içerisinde bulunan "allisin" maddesi 
yüzyıllardır hastalıklara karşı insanlığı 
koruduğu bilinmekte. Tansiyonu çok düşük 
olan kişiler, sarımsak alerjisi olanlar, mide 
rahatsızlığı olan kişiler dışında herkes 
sarımsağı güvenle tüketebileceğini belirten 
beslenme uzmanı İpek Ağaca, sarımsağın 
tüketilmesindeki faydaları açıkladı.

Sarımsak yaklaşık 30 adet sülfür bileşiği, çeşitli 
enzimler ve amino asitler, flavonoidler mineraller, 
A vitamini , B ve C vitaminleri içermektedir.

1. Sarımsak, prebiyotik özellikteki bir besindir. 
Yani probiyotikler dediğimiz vücut için faydalı 
bakterilerin etkinliğini ve sayısını arttırmaya 
yardımcı olur. Dolayısıyla sarımsak, bağışıklık 
sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmesi 
özelliğinden dolayı sarımsak düzenli 
tüketilmelidir.

2. Hem vitaminler, mineraller ve diğer zengin 
besin içeriğinden dolayı hem de prebiyotik 
özelliğinden dolayı sindirim sistemi üzerinde 
olumlu etkiye sahiptir.

3. Sarımsak kolesterol problemine de iyi 
gelmektedir. Kandaki iyi huylu kolesterolü 
(HDL) yükseltip, kötü huylu kolesterolü (LDL) 
ve trigliseriti düşürmektedir.

4. Tansiyonu yüksek olan kişiler de, sarımsağı 
düzenli tüketmeye çalışmalıdır; çünkü sarımsak 
tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.

5. Kansere karşı da koruyucudur. Yapılan bilimsel 
çalışmalar; düzenli sarımsak yiyenlerin, sarımsak 
yemeyenlere oranla mide kanserine % 50 daha az 
yakalandığı göstermiştir.

6. Damar sertliği sorununa karşın sarımsak iyi bir 
koruyucudur.

7. Kan şekerinin dengelenmesinde yardımcı rol 
oynar.

8. Sarımsak sigaranın, kirli hava koşulları ve 
çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı 
etkilerin giderilmesi içinde çok önemlidir. 
Vücutta biriken toksinlerin atılmasında yardımcı 
görev alır.

İpek Ağaca
Uzman Diyetisyen



MALl&MOTTO / H ab e rl e r

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

5.
sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

15

88

5 LİRANIN 1 LİRASINI 
VISA KARTLARI İLE ÖDÜYORUZ

1984 yılında Visa ile tanışan Türkiye’de, bugün gerçekleştirilen her 5 liralık 
harcamanın 1 lirası Visa logolu kartlarla yapılıyor. 30 yıldan bu yana tüketim 
harcamalarında nakdin payı önemli ölçüde geriledi ve yüzde 62’ye indi. 
Gelecekte ise dijital ödemelerin gelişmesiyle nakdin daha da gerileyeceği 
öngörülüyor.  

Visa Europe Türkiye’nin 2014 yılı sonuçlarını 
açıkladığı basın toplantısında konuşan Visa Europe 
CEO’su Nicolas Huss, 2014 yılında Avrupa 
genelinde Visa kartları ile yapılan işlemlerin 
toplamının 2 trilyon Euro’yu aştığını, alışveriş 
harcamalarının ise bir önceki yıla göre yüzde 
9,4 artarak 1,5 trilyon Euro’ya ulaştığını söyledi. 
Huss, Avrupa genelinde gerçekleştirilen işlem 
sayısının ise 37 milyar adede yükseldiği bilgisini 
verdi.

Türkiye’de 30’uncu yılını kutlayan Visa 
Europe’un gerçek bir başarı hikayesi ile öne 
çıktığını belirten Huss, Türkiye’nin 37 ülkenin yer 
aldığı Visa Europe içerisinde toplam kullanımda 
dördüncü büyük pazar durumunda olduğunu ifade 
etti. Türkiye’nin yenilikçi bir pazar olduğuna 
dikkat çeken Nicolas Huss “Visa Türkiye, üye 
bankalarıyla birlikte hayata geçirdiği Avrupa 
çapındaki ilklerle, Türkiye’de ödemeler sektörüne 
liderlik ediyor. Yüksek büyüme potansiyelini 
de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’yi 
son derece önem verdiğimiz bir pazar olarak 
görüyoruz” dedi.

Visa Europe Türkiye Ülke Müdürü Merve Tezel 
ise, 2014 yılının, bir yandan yeni teknolojilerin 
diğer yandan devreye giren düzenlemelerin 
etkisiyle değişimin hissedildiği bir yıl olduğunu 
belirterek, “Bu yıl sağlıklı ve dengeli bir büyüme 
gerçekleştirdik. Eylül 2014’le biten mali yılımız 
itibariyle Türkiye’de Visa kartlarıyla yapılan 
alışveriş hacmi yüzde 12 artışla 222 milyar liraya 
yükseldi. Alışveriş işlem adedi ise 3 milyar olarak 
gerçekleşti. Yani ülkemizde 2014’te 365 gün, 24 
saat süresince her dakika Visa logolu kartlarla 5 
bin 700 işlem gerçekleştirildi” dedi. Visa Türkiye, 
2014 yılında kart adetlerinde yüzde 53’e, toplam 
kullanımda ise yüzde 51’e ulaşan pazar payı ile 
liderliğini sürdürdü. Türkiye’de tüketicilerin 
cebinde Visa logolu 87 milyon kart bulunuyor.

İmprinter cihazlarından mobil ödemeye…
Visa olarak dünyanın herhangi bir yerinde birbirini 
hiç tanımayan, hiç görmeyen, aynı dili, aynı para 
birimini, aynı saat dilimini dahi paylaşmayan 
insanların güvenle alışveriş ve ticaret yapmasına 
olanak sağladıklarına dikkat çeken Merve Tezel, 
“Ödeme sistemlerine 30 yıl önce imprinter’larla 
başladık. Günümüzde ise ödemeler tamamen 
elektronik olarak birçok ortamdan kolayca 

yapılabiliyor. İmprinter cihazlarının kullanıldığı 
günlerden temassız ve mobil ödemelerin hayata 
geçtiği günlere ulaştık. Bu yıllar zarfında birçok 
ilki Türk bankalarıyla birlikte ülkemizde hayata 
geçirdik. Avrupa’ya örnek olduk” dedi.

Merve Tezel, kart penetrasyonunun da çok hızlı 
bir ivme ile arttığını hatırlatarak şunları söyledi: 
“1994 yılında her 13 kişiden 1’inde Visa logolu 
kart varken, 2000 yılında Türkiye’de her 3 
kişiden 1’inde Visa logolu kart bulunuyordu. 
Bugün geldiğimiz noktada ise kişi başına 1,6 
Visa logolu kart düşüyor. Tüm bu gelişmelerin 
ardından Türkiye, Visa Europe içerisinde toplam 
kullanım ve alışveriş hacminde dördüncü büyük 
pazar konumuna geldi”.

Ödemelerin geleceği dijitalde
Merve Tezel, ödemelerin geleceğinin dijital 
olacağını belirterek şunları söyledi: “Temassız 
ödeme altyapısı, çok yakın dönemde bulut 
tabanlı NFC (yakın alan iletişimi) ve mobil 
cihaz üreticileri ile hayata geçirilen çözümlerle 
birlikte, mobil temassız ödemelere ivme 
kazandıracak. Herkesin mobil cihazını bir 
ödeme aracı olarak güvenle kullanabilmesi için 
gerekli altyapıyı hazırladık”.

Büyüme dengeli bir şekilde sürüyor
Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinde 
büyümenin dengeli bir şekilde sürdüğünü 
belirten Merve Tezel, şu bilgileri verdi: 

“Ödeme ürünlerinin çeşitlendiğini iki yıldır 
gözlemliyoruz. 2014 yılında Visa harcamalarının 
yüzde 76’sını oluşturan bireysel kredi kartlarının 
alışveriş hacmi yüzde 5 büyüdü. Harcamaların 
yüzde 6’sını oluşturan bireysel banka 
kartlarının alışveriş hacmi ise yüzde 27 büyüdü. 
Harcamaların yüzde 18’ini oluşturan ticari 
kartlarla alışveriş hacmi de yüzde 47 arttı. Kart 
pazarında büyüme, artan oranda banka kartları 
ve ticari kartlardan geliyor. Taksit sınırlamasının 
etkisi ile tüketicilerin kredi kartı borçluluğunun 
azaldığını görüyoruz. Toplam kredi kartı alacak 
bakiyesi Ocak 2014’ten Kasım 2014’e kadar 
geçen sürede yüzde 12 geriledi”. Tezel, Türk 
tüketicisinin bir yandan kredi kartı borcunu 
azaltırken, diğer yandan da kredi kartlarını 
ödeme aracı olarak kullanmaya devam ettiğini 
belirtti.

Nakitsiz topluma doğru
Sektörde geçtiğimiz yıla benzer oranda büyüme 
beklediklerini söyleyen Merve Tezel, “Banka 
kartları alışveriş hacminin yüzde 25, ticari 
kartlar alışveriş hacminin ise yüzde 35 oranında 
büyüyeceğini öngörüyoruz. Temassız kabulünün 
artması ve mobil ödemelerin yaygınlaşması 
da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bizim 
hedefimiz kartlarla yapılan harcamaların 
pastasını büyütmek ve nakitten pay alarak kayıtlı 
ekonomiye katkı sağlamak” dedi. Tezel, mevcut 
trendlerin nakitsiz toplum olma yolundaki 
öngörülerle tutarlı olduğunu belirtti.
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SPINE TOWER’IN SEKTÖRE TANITIM 
TOPLANTILARI BAŞLADI

Coldwell Banker Commercial Türkiye, geçtiğimiz aylarda portföyüne kattığı 
İstanbul’un en güvenli ve modern binası Spine Tower’ın sektöre tanıtım 
toplantılarına başladı.

108 yıldır dünyanın 1 numaralı gayrimenkul 
markası olan Coldwell Banker Commercial, 
Türkiye sektörüne hızlı giriş yaptı. Coldwell 
Banker Commercial, Türkiye’ye gelişinin 
ardından, 2012 yılında Londra’da “Avrupa’nın 
En İyi Ofis Mimarisi” ve MIPIM 2014’te “En 
İyi Mimari Proje” ödüllerini alan, yüzde 54’ü 
yeşil alana ayrılan Maslak’taki örnek bina Spine 
Tower’ı portföyüne katmıştı. 

Coldwell Banker Commercial Türkiye Kurucu 
Ortak ve Genel Müdürü Adnan Bozbay ve 
Coldwell Banker Commercial-Art Real Estate 
Owner-Broker Melek Saraçer ev shaipliğinde 
düzenlenen seri tanıtım toplantılarının ilkinde 
katılım yoğun olurken Spine Tower, sektör 
profesyonellerinden tam not aldı. 

Tanıtım toplantısında açılış konuşmasının yanında 
bir de sunum yapan Coldwell Banker Commercial 
Türkiye Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Adnan 
Bozbay: “Coldwell Banker Commercial olarak 
dünyadaki liderliğimizi Türkiye’ye de taşıyoruz. 
İstanbul’un en güvenli ve en modern, bol ödüllü 
projesi Spine Tower’ı sektör profesyonellerine 
tanıtım toplantılarımıza da seri olarak başladık ve 
devam etmekteyiz. Her konuda uzman ekiplerin 
çalıştığı ve ilklerin yer aldığı çok özel bina 
olan Spine Tower’ın kiralamalarına da devam 
ediyoruz.” dedi.

Spine Tower Genel Müdürü Mert Çakır da tanıtım 
toplantısında Spine Tower Maslak emsalsiz kılan 
özelliklerini anlattı.

Adnan Bozbay
CBC Türkiye Kurucu Ortak & GM

Melek Saraçer
CBC-Art Real Estate Owner-Broker



1
2
3
4
5Y

E
R

L
İ M

Ü
Z

İK

1
2
3
4
5

Y
E

R
L

İ D
V

D

1
2
3
4
5Y

E
R

L
İ K

İT
A

P

EN ÇOK SATANLAR : YERLİ

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

5.
sa

yı
 /

 M
ay

ıs 
20

15

90

MABEL MATİZ
GÖK NEREDE 

PEK YAKINDA
CEM YILMAZ - TÜLİN ÖZEN 

BANA MASAL ANLATMA
FATİH ARTMAN - HANDE DOĞANDEMİR 

KOCAN KADAR KONUŞ 2 -DİRİLİŞ
ŞEBNEM BURCUOĞLU 

TÜRKLERİN TARİHİ
İLBER ORTAYLI 

VOLKAN KONAK
MANOLYA 

KAYAHAN’IN EN İYİLERİ 1
KARMA

HAKAN ALTUN

HİT 41 ŞARKI 
KAYAHAN

AŞK LÜTFEN GEL 

UNUTURSAM FISILDA
MEHMET GÜNSUR - FARAH ZEYNEP ABDULLAH

MUCİZE
TALAT BULUT - MERT TURAK 

ÇAKALLARLA DANS  3
ŞEVKET ÇORUH - MURAT AKKOYUNLU - İLKER AYRIK 

ESRARENGİZ BAHÇE

MAHREM

JOHANNA BASFORD 

BARIŞ PEHLİVAN - BARIŞ TERKOĞLU 

VAZGEÇTİM
KAHRAMAN TAZEOĞLU 
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NR 1 DANCE HITS 2015 

STRESTEN UZAK DİNLENDİREN KLASİKLER

4 MEVSİM KİTAP OKURKEN DİNLENECEK KLASİKLER 

YENİ ŞARKILAR

LA VIE EN ROSE 

KARMA

KARMA

FAZIL SAY 

KARMA

LUCY

MAZE RUNNER - LABİRENT ; ÖLÜMCÜL KAÇIŞ

TRANSCENDENCE - EVRİM

GONE GIRL - KAYIP KIZ

MORGAN FREEMAN - SCARLETT JOHANSSON 

KAYA SCODELARIO - DYLAN O’BRIEN 

JOHNNY DEPP - REBECCA HALL 

BEN AFFLECK - ROSAMUND PIKE 

BOYHOOD - ÇOCUKLUK
PATRICIA ARQUETTE - ELLAR COLTRANE 

THE DECISION BOOK : FIFTY MODELS FOR STRATEGIC THINKING
ROMAN TSCHAPPELER 

IT’S NOT HOW GOOD YOU ARE,IT’S HOW GOOD YOU WANT TO BE 
PAUL ARDEN 

THE LITTLE PRINCE

FIFTY GREAT SHORT STORIES

THINKING,FAST AND SLOW
DANIEL KAHNEMAN 

ANTOINE DE SAINT - EXUPERY 

MILTON CRANE 

KARMA
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Arkadaşlarınızla güç birliği içinde olmanıza 
rağmen, zaman zaman çıkacak tartışmalar-
dan rutin yaşamınızın olumsuz etkilenmesini 
istemiyorsanız, karşıt düşünce içinde olsanız 
bile, duygularınızda oto kontrolü elden bı-
rakmamalısınız. Kişiliğinizin yaratıcı yönünü 
sunarak çevrenize yaklaşmanız halinde, on-
ları etkileyeceksiniz. Çünkü; Merkür, her şeye 
rağmen iletişim konusunda yaratıcılığınızı 
kullanmanızı destekliyor. Uzun süredir gözü-
nüzden kaçan bir çok fırsat yeniden karşınıza 
çıkacak ve eski hataları yapmadan işinizde 
çıkışlar yaşayacaksınız. Size para kazandı-
racak ekibi kurabilirsiniz. Bu sizin için iyi bir 
avantaj olacak.

Bu dönemde ortağınızla tartışmaktan kaçın-
malısınız. Size karşı açıktan tavır alabilir. Para 
kazanma konusunda etkili ve gücünüzün far-
kında olacağınız bir dönem. Gerçekleştirmek 
istediğiniz hayallerinizi ele alabilirsiniz. Özel-
likle, birlikte iş yaptığınız kişilerle ilişkilerinizi 
canlı tutacak ve alacağınız desteklerle kendi-
nize yönelik yararlı çalışmalar yapacaksınız. 
İkna kabiliyetiniz oldukça yüksek seyrediyor. 
Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluştur-
makta kullanabilirsiniz. Pratik davranışlarınız-
la bir çok kişinin önüne geçebilirsiniz.

Fedakarlıklarınızın karşılık görmeyeceğinizi 
zannederek susmayı tercih ediyorsunuz. Fa-
kat, yardım etme duygunuz oldukça yoğun 
olduğu için birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini 
kolaylaştırmak için elinizden gelen her şeyi 
yapacaksınız. Manevi duygularınızın atağa 
kalkmasıyla sizden beklentileri olanların is-
teklerine elinizden geldiği kadar karşılık ver-
meye çalışacak, dostlarınızla birlikte yalnız 
kalmak isteyecek ve onların sırlarına ortak 
olacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere kar-
şı ani tepkiler vermeyin. Çevrenizden ciddi bir 
çalışma temposu bekliyorsunuz.

Kazançlar konusunda çok fazla şanslı değilsi-
niz. Para kazanmak yerine elinizdeki var olan 
paranızı değerlendirmeyi yeğleyin. Yapmanız 
gereken işler konusunda kendinizi yetersiz 
hissedebilirsiniz. Bu özelliğinizi kapatmak 
için çevrenize karşı baskıcı davranışlar içinde 
olacak ve her türlü gelişmenin ardında maddi 
değerler arayacaksınız. İş yerinde çalışanlar 
arasında bazı değişimler söz konusu. Çevre-
nizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı 
ağrıtabilir. Aceleci tavırlarınız yüzünden  zarar 
görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. 
Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini 
beklemeden öne atılacaksınız. 
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Mesleki konularda sorun çıkabilir. İşinizi bü-
yütmek istiyorsanız; yapacağınız işlerde 
abartıya gitmeden, doğal akışı içinde süreçle-
ri aşmaya çalışın. Kendinizle ilgili acele karar-
lar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle 
takışmamalısınız. Çevrenizden gelebilecek 
yeni fikirlere kapalı olurken, işinizle ilgili bazı 
konularda aile baskısına maruz kalabilirsiniz. 
Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başa-
rılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek 
ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteye-
ceksiniz. Ortak çalışmalar içinde olacağınız 
kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. 

Oldukça cesur davranırken, hiç kimsenin ce-
saret edemeyeceği işlere yelken açacaksınız. 
Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size 
destek sağlayacak kişiler olacaktır.. Yatırım-
lardan veya çalışmalarınızdan payınıza dü-
şen maddi kazançlarınız sizi meşgul edecek, 
rutin çalışma hayatınızda birlikte uğraşı verdi-
ğiniz kişilerle bazı gizli konularınız gündeme 
gelecek. Yaratıcılığınız kullanacağınız alan-
larda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi 
yönetmek ve ayni zamanda onlarla bütünleş-
mek isteyeceksiniz. İş yatırımları konusunda 
hızlı hareket edeceğiniz bir ay olacak. 

Finans evinizde “Merkür’ün , Jüpiter’le  yaptığı 
uyumlu açı sayesinde birçok iş imkanı ortaya 
çıkacak, yeni iş fırsatlarıyla ilgili yakın çevre-
nizden önemli ve güzel destekler alacaksınız. 
Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler ko-
nusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Medya 
ve iletişim konusuyla ilgileniyorsanız, bu ay 
en güzel yazılarınızı yazabilir veya yeni bir 
kitap çıkarmak için kollarınızı sıvayabilirsiniz. 
Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Bu 
ay daha esnek olmalı, eksik kalan işlerinizi ta-
mamlamalısınız.

Bazı kişilerin cesaret edemeyeceği ve çoğu 
insana çılgın gelebilecek işler size son dere-
ce kolay gelecek. Arzularınızın tavanı yüksek 
ve bu arzulu taleplerinizdeki artış, sorumluluk 
duygunuzun yoğunluğunu arttıracak ve sizi 
daha da ön plana çıkaracak işler yapacak-
sınız. Pratik uygulaması imkansız gibi görü-
nen konular, yeni dostlarını sayesinde daha 
da kolaylaşacak. Düşüncelerinizin ve fikirle-
rinizin yenilenmesine zemin hazırlayacaktır. 
Sizinle derin düşünceler içinde olan ve ya-
şamı sorgulayan kişilerle birlikte olacaksınız. 
Onlar, ortak çalışmalarınızda ihtiyacınız olan 
pratikliği sağlayacaklar.

Sizi bekleyen denge savaşları gündeme gele-
cek. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı ikilem 
çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisi-
niz. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tut-
mak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere 
sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. 
Her zaman tutucu davranışlar içinde olan si-
zin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde ol-
manız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden 
olacaktır.  Bu dönemde; kendinizi daha rahat 
ifade edeceğiniz için, toplumda ön plana çıka-
cak işler yapacaksınız.

Bazılarınız önemli iş anlaşmaları yapacak. 
Bu sözleşmeleri gizli tutmanızda yarar var. 
Çünkü bir çok kişinin gözü bu sizin anlaşma 
yaptığınız işte olacak.. Mesleki konularda 
tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını 
göreceksiniz. İletişim konusunda oldukça 
başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veri-
yorsunuz. Haksızlıklar konusunda adaletli 
davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. İyi 
niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından 
yanlış anlaşılabilir. Derin düşünce ve 
araştırmalar içindesiniz.

Paranızın değerini bilirken, tüm enerjinizi 
para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdikleri-
nizle paranızı paylaşmak isteyecek ve mad-
di konulardan elde ettiğiniz donelerle yaşam 
standartınızı sağlayacaksınız. Çevrenizle 
birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar 
içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici 
işler yapacaksınız. Yanlış anlaşılma korkusu 
yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma 
konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Bu 
dönem dinlenmeye ve projelerinizin planlarını 
yapmaya ihtiyacınız var. 

Aklınıza gelen birçok düşünceyi yaşama ge-
çirme konusundaki tereddütlerinizi yenecek-
siniz. Sevdiğiniz işleri yapmak istiyor ve hızlı 
gelişen olayları seviyorsunuz. Uzak idealleri 
ve yolculukları kapsayan çalışmaların plan-
ları içinde olacaksınız. Yıllardır beklediğiniz 
fırsatların gündeme gelmesiyle, çalışmaları-
nız yüksek bir aktivite kazanacaktır. Kendinizi 
ifade ederken, sözcüklerden çok yaptığınız 
işlerde başarılı olmak isteyeceksiniz. Çevre-
nizdeki kişilere  her  zamankinden daha fazla 
önem vereceksiniz. Sizi rahatsız eden kusur-
larınız varsa; bu kusurlarınızdan kurtulmak ve 
sorunlarınıza kesin çözüm bulmak için çaba 
göstereceksiniz.
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 City'S Nişantaşı 429.449 1 Forum Ankara Outlet 152.657 1 Forum Kayseri 112.480
2 Forum İstanbul 335.666 2 ANKAmall 139.072 2 Forum Mersin 104.682
3 Marmara Forum 301.687 3 Kentpark 49.432 3 Espark 96.058
4 İstanbul Cevahir 250.085 4 Gordıon 49.240 4 Forum Trabzon 95.805
5 Kanyon 233.700 5 Cepa 45.714 5 Forum Gaziantep 90.735
6 Vialand 177.629 6 Taurus 41.051 6 Gebze Center 82.300
7 M1 Meydan Ümraniye 102.839 7 Acity Outlet 39.960 7 Antalya Migros AVM 70.694
8 İstinyepark 90.830 8 Anatolium Ankara 28.423 8 Prime Mall Gaziantep 64.438
9 Brandium Ataşehir 84.924 9 Nata Vega Outlet 27.424 9 Forum Bornova 63.512

10 Palladium Ataşehir 84.040 10 Next Level 26.393 10 Terracity 63.031
11 Trump 79.852 11 Panora 20.183 11 Özdilek Park Antalya 59.753
13 Viaport Outlet 72.047 12 Atlantis 18.852 12 Konya Kent Plaza 57.364
12 Akasya Acıbadem 69.483 13 365 AVM 18.535 13 MarkAntalya 52.198
14 MarmaraPark 69.105 14 Tepe Prime Avenue 12.317 14 Prime Mall İskenderun 45.585
15 Sapphire Çarşı 69.022 15 Bilkent Center 12.036 15 Forum Çamlık 44.421
16 Buyaka 63.575 16 Antares 11.447 16 Serdivan Park 42.825
17 Astoria 50.023 17 Arcadium 9.083 17 Deepo Outlet Center 42.549
18 Capitol 48.571 18 Kızılay AVM 6.426 18 Sanko Park 41.230
19 212 İstanbul Power Outlet 42.641 19 Gimart Outlet 5.929 19 Forum Aydın 39.047
20 Torium 39.866 20 Armada 4.477 20 Kule Site AVM 38.631
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 City'S Nişantaşı 429.449 1 Forum Ankara Outlet 152.657 1 Forum Kayseri 112.480
2 Forum İstanbul 335.666 2 ANKAmall 139.072 2 Forum Mersin 104.682
3 Marmara Forum 301.687 3 Kentpark 49.432 3 Espark 96.058
4 İstanbul Cevahir 250.085 4 Gordıon 49.240 4 Forum Trabzon 95.805
5 Kanyon 233.700 5 Cepa 45.714 5 Forum Gaziantep 90.735
6 Vialand 177.629 6 Taurus 41.051 6 Gebze Center 82.300
7 M1 Meydan Ümraniye 102.839 7 Acity Outlet 39.960 7 Antalya Migros AVM 70.694
8 İstinyepark 90.830 8 Anatolium Ankara 28.423 8 Prime Mall Gaziantep 64.438
9 Brandium Ataşehir 84.924 9 Nata Vega Outlet 27.424 9 Forum Bornova 63.512

10 Palladium Ataşehir 84.040 10 Next Level 26.393 10 Terracity 63.031
11 Trump 79.852 11 Panora 20.183 11 Özdilek Park Antalya 59.753
13 Viaport Outlet 72.047 12 Atlantis 18.852 12 Konya Kent Plaza 57.364
12 Akasya Acıbadem 69.483 13 365 AVM 18.535 13 MarkAntalya 52.198
14 MarmaraPark 69.105 14 Tepe Prime Avenue 12.317 14 Prime Mall İskenderun 45.585
15 Sapphire Çarşı 69.022 15 Bilkent Center 12.036 15 Forum Çamlık 44.421
16 Buyaka 63.575 16 Antares 11.447 16 Serdivan Park 42.825
17 Astoria 50.023 17 Arcadium 9.083 17 Deepo Outlet Center 42.549
18 Capitol 48.571 18 Kızılay AVM 6.426 18 Sanko Park 41.230
19 212 İstanbul Power Outlet 42.641 19 Gimart Outlet 5.929 19 Forum Aydın 39.047
20 Torium 39.866 20 Armada 4.477 20 Kule Site AVM 38.631
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 City'S Nişantaşı 84.462 1 Antares 6.790 1 Highway Outlet 11.047
2 Kanyon 56.937 2 ANKAmall 6.422 2 Sera Kütahya 8.389
3 Buyaka 54.135 3 Bilkent Center 5.310 3 Kayseri Park AVYM 5.553
4 Capitol 20.305 4 Kentpark 4.686 4 Deepo Outlet Center 4.396
5 Özdilek Park İstanbul 18.995 5 Tepe Prime Avenue 4.224 5 Korupark AVM 3.559
6 Viaport Outlet 17.317 6 Cepa 2.253 6 Özdilek Park Antalya 3.553
7 Trump 11.008 7 Gordıon 2.203 7 Gebze Center 2.928
8 İstinyepark 10.688 8 Nata Vega Outlet 2.197 8 Espark 2.863
9 Astoria 10.468 9 Armada 1.945 9 Palladium Antakya 2.432

10 Akasya Acıbadem 8.729 10 Panora 1.767 10 Malatya Park 2.407
11 Sapphire Çarşı 8.272 11 365 AVM 1.736 11 Forum Mersin 2.140
13 Arena Park 6.378 12 Taurus 1.497 12 Ceylankaravil Park 1.919
12 Palladium Ataşehir 5.302 13 Forum Ankara Outlet 1.320 13 Zafer Plaza 1.835
14 Vialand 5.239 14 Acity Outlet 1.237 14 Antalya Migros AVM 1.814
15 Kozzy 4.575 15 Atlantis 1.224 15 Sanko Park 1.655
16 Zorlu Center 4.329 16 Gimart Outlet 1.107 16 Bursa Kent Meydanı 1.631
17 Marmara Forum 4.326 17 Next Level 1.075 17 Forum Trabzon 1.597
18 Forum İstanbul 3.940 18 Anatolium Ankara 1.074 18 Terracity 1.568
19 Olivium Outlet Center 3.391 19 Park Vera 501 19 Anatolium Bursa 1.539
20 212 İstanbul Power Outlet 3.014 20 Kızılay AVM 84 20 Agora AVM 1.484
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 City'S Nişantaşı 84.462 1 Antares 6.790 1 Highway Outlet 11.047
2 Kanyon 56.937 2 ANKAmall 6.422 2 Sera Kütahya 8.389
3 Buyaka 54.135 3 Bilkent Center 5.310 3 Kayseri Park AVYM 5.553
4 Capitol 20.305 4 Kentpark 4.686 4 Deepo Outlet Center 4.396
5 Özdilek Park İstanbul 18.995 5 Tepe Prime Avenue 4.224 5 Korupark AVM 3.559
6 Viaport Outlet 17.317 6 Cepa 2.253 6 Özdilek Park Antalya 3.553
7 Trump 11.008 7 Gordıon 2.203 7 Gebze Center 2.928
8 İstinyepark 10.688 8 Nata Vega Outlet 2.197 8 Espark 2.863
9 Astoria 10.468 9 Armada 1.945 9 Palladium Antakya 2.432

10 Akasya Acıbadem 8.729 10 Panora 1.767 10 Malatya Park 2.407
11 Sapphire Çarşı 8.272 11 365 AVM 1.736 11 Forum Mersin 2.140
13 Arena Park 6.378 12 Taurus 1.497 12 Ceylankaravil Park 1.919
12 Palladium Ataşehir 5.302 13 Forum Ankara Outlet 1.320 13 Zafer Plaza 1.835
14 Vialand 5.239 14 Acity Outlet 1.237 14 Antalya Migros AVM 1.814
15 Kozzy 4.575 15 Atlantis 1.224 15 Sanko Park 1.655
16 Zorlu Center 4.329 16 Gimart Outlet 1.107 16 Bursa Kent Meydanı 1.631
17 Marmara Forum 4.326 17 Next Level 1.075 17 Forum Trabzon 1.597
18 Forum İstanbul 3.940 18 Anatolium Ankara 1.074 18 Terracity 1.568
19 Olivium Outlet Center 3.391 19 Park Vera 501 19 Anatolium Bursa 1.539
20 212 İstanbul Power Outlet 3.014 20 Kızılay AVM 84 20 Agora AVM 1.484
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NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 İstanbul Cevahir 510.560 1.745.167 1 ANKAmall 275.706 929.682 1 Forum Bornova 297.525 1.285.799
2 İstinyepark 361.098 1.243.892 2 Kentpark 177.615 633.116 2 İzmir Optimum Outlet 263.961 910.622
3 Forum İstanbul 337.015 1.152.978 3 Cepa 150.266 454.404 3 Agora AVM 160.540 686.427
4 Marmara Forum 273.446 928.123 4 Armada 138.565 403.369 4 Korupark AVM 149.350 793.590
5 Viaport Outlet 252.251 699.066 5 Panora 125.788 581.217 5 Espark 146.600 723.760
6 Kanyon 229.825 772.939 6 Gordıon 97.170 423.380 6 Forum Mersin 141.576 856.021
7 Zorlu Center 222.919 512.077 7 Nata Vega Outlet 93.818 226.612 7 MarkAntalya 138.368 580.173
8 MarmaraPark 213.396 924.885 8 Ankara Optimum Outlet 93.599 314.979 8 Terracity 108.237 540.733
9 Palladium Ataşehir 209.865 858.060 9 Taurus 83.311 244.310 9 Forum Trabzon 106.283 630.041

10 İstanbul Optimum Outlet 201.519 525.802 10 Forum Ankara Outlet 75.831 172.984 10 Highway Outlet 99.678 205.521
11 Akasya Acıbadem 196.067 539.223 11 Kızılay AVM 75.349 141.098 11 Adana Optimum Outlet 97.816 353.181
13 Capacity 176.027 677.483 12 Acity Outlet 69.340 148.621 12 Antalya Migros AVM 96.249 349.802
12 Tepe Nautilus 175.295 499.175 13 Antares 61.548 197.065 13 SAMSUN PİAZZA AVM 94.424 512.296
14 Aqua Florya 164.218 411.478 14 Next Level 60.796 130.685 14 Forum Çamlık 89.162 629.981
15 Buyaka 158.064 469.551 15 Atlantis 60.592 215.344 15 Özdilek Park Antalya 88.144 284.076
16 City'S Nişantaşı 157.688 369.029 16 Tepe Prime Avenue 32.422 92.582 16 Forum Kayseri 84.216 452.527
17 Trump 157.042 375.535 17 Arcadium 26.998 76.813 17 Outlet Center İzmit 78.236 222.998
18 CarrefourSA Maltepe Park 149.837 616.326 18 Bilkent Center 25.835 58.516 18 Bursa Kent Meydanı 77.862 274.127
19 Mall Of Istanbul 144.528 340.737 19 365 AVM 24.562 80.287 19 Forum Aydın 75.524 282.354
20 Vialand 143.373 395.306 20 Anatolium Ankara 12.386 20.067 20 Konya Kent Plaza 75.057 368.330
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1,5 TRİLYON DOLARLIK FON 
İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Körfez sermayesinin uluslararası yatırım 
fonları ve yatırımcıları; Türkiye’ye yatırım 
yapmış uluslararası şirketlerin üst düzey 

yöneticileri ve Türkiye hükümetinin en üst düzey 
temsilcileri ile Raffles İstanbul Zorlu Center’da, 
29-30 Nisan’da düzenlenen “Uluslararası Yatırım 
Zirvesi”nde buluştu.

“Ortadoğu Ekonomi Platformu” ve “İstanbul 
Yatırım Derneği” işbirliğiyle bu yıl ikinci kez 
düzenlenecek olan “Uluslararası Yatırım Zirvesi”; 
Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden enerji, teknoloji ve inşaat 
alanında karar verici yatırımcıları ağırladı.

Başta Katar Yatırım Otoritesi Fonu Başkanı 
Şeyh Abdullah Al Thani olmak üzere, toplam 
1,5 trilyon dolarlık Körfez yatırım fonlarını 
yöneten katılımcılar; iki gün süren olan Zirve’de, 
Türkiye’ye yatırım yapmış uluslararası şirketlerin 
ve fonların yöneticileri ve Türkiye hükümetinin 
en üst düzey temsilcileri ile görüşme, fikir 
alışverişinde bulunma ve Türkiye’deki fırsatları 
değerlendirme imkanı buldular.

Vodafone’un Teknoloji ve Mobil İletişim 
sponsoru olduğu Zirve’nin organizatörlerinden 
İstanbul Yatırım Derneği’nin Başkanı Mehmet 
Ulusoy, amaçlarının, Türkiye’nin ve İstanbul’un 
küresel bir yatırım merkezi haline gelmesine 
katkı sağlamak olduğunu söyledi.

“Körfez’in önde gelen yatırımcılarını, 
Türkiye’ye yatırım yapmış şirketlerin üst düzey 
yöneticileriyle, bürokrasinin ve hükümetimizin 
önde gelen isimleriyle buluşturarak İstanbul’un 
cazibesini herkese göstermek, yeni yatırımların 
yolunu açmak istiyoruz” dedi. Ulusoy ve 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Geçen seneki 
Zirve’ye, hükümetimizi temsilen Enerji, 
Ekonomi ve Çalışma Bakanlarımız katıldı. 
Körfez’in önde gelen yatırımcılarıyla görüştüler. 
Bu sene de geniş katılımla benzer bir ortam 
yarattık. Böylece hem İstanbul’un hem de 
Türkiye’nin gücüne güç katacağız.”

Ortadoğu Ekonomi Platformu Başkanı Erdin 
Özel ise Zirve’ye ilişkin açıklamasında, 
“Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı ekonomik 

yapısı tüm dünyada takdir edilen siyasi duruşu 
ile yatırımcılar için cazibe merkezi olmuş ve 
yatırımların güvenli limanı haline gelmiştir” 
dedi ve ekledi : “2015 yılı yatırım yılı olacaktır. 
Önümüzdeki günlere körfez menşeili fonlar 
ülkemizde büyük yatırımlara imza atacaklardır.”

“Enerji”, “İnşaat”, “Teknoloji” ana başlıkları 
altında gerçekleştirilecek olan Zirve’de “Küresel 
Yatırım”, “Teknoloji Yatırımları-4G”, “Mega 
Projeler ve Gayrimenkul Yatırım Fırsatları”, 
“Türkiye’de Enerji Fırsatları ve Süreç” ve 
“Televizyon ve Eğlence Sektöründe Büyük 
Prodüksiyonlar ve Yatırımlar” başlıkları altında 
özel oturumlar da düzenlenecek. Bilgiler ve 
konuşmacı listesi www.yatirimzirvesi.com 
adresinden takip edilebilir.

                                Erdin Özel               Numan Kurtulmuş             Mehmet Ulusoy

Mehmet Ulusoy



OUTLET’iN EN ÇEKiCi
ALIŞVERiŞiN EN ŞIK HALi

THE MOST ATTRACTIVE OUTLET
THE MOST STYLISH SHOPPING

Dünyanın en seçkin markalarını outlet fiyatına alabileceğiniz
212 İstanbul Power Outlet, Atatürk Havalimanı’na sadece 10 dakika.

212 Istanbul Power Outlet, where you can buy the world’s most prominent brands
with outlet prices is located just 10 minutes from Ataturk Airport.

ücretsiz otopark  vale hizmeti  sinema salonları  bowling  eğlence alanları  restoran ve kafeler
free parking   valet service   free parking   valet service   free parking cinema halls   bowling   recreational spaces   bowling   recreational spaces   bowling restaurants and cafes

www.212istanbul.com
facebook.com/212AVM  twitter.com/212istanbulAVM

Atatürk Havalimanı Yolu Mahmutbey Çıkışı

212 İstanbul Shopping Fest 22x28.indd   1 23.02.2015   11:53



Enlightening  
 your vision.

Visionary conceptual festive lighting in every aspect.

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

www.mk-illumination.com 

İstintye Park / İSTANBUL

www.mk-illumination.com 




