212 AVM, gerçekleştirdiği iki projesiyle
iletişimin en seçkin ödülleri arasında bulunan
Hermes Creative Awards’ta 10 kategoride
10 Platin ödül kazanmanın gururunu siz
ziyaretçileri ile beraber yaşıyor.
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Haziran vaktinden herkese merhaba,

Yaz geldi gelecek oldu bitti derken, mevsimsel değişime mağaza
vitrinleri kadar hazır değiliz. Doğalgaz faturasından arta kalan
zamanımızı klimalara bırakcağız. Yani o düşündüğünüz fazladan gelen
fazladan yine gidecek. Bu kadar da olumsuz olunur mu derseniz “yok
canım” bu yüzden yazmıyorum. Olumlu tarafı hep daha çok olsun diye
uğraşmaktan aslında unutuyoruz. Güzel şeyler oluyor. Gelelim Haziran
boyunca ne var ne yok konularına... Kimine göre güzel tatil planları, iş
mevzuuları, tabii ki memlekette seçim yorumlarını asla es geçmiyorum.
Haziran’da konserler, açık hava etkinlikleri her yere merhaba der.
AVM’ler için ise bambaşka bir festival gündem koşturması başlar.
Shopping Fest ! 6 Haziran – 28 Haziran tarihleri arasında yoğun,
eğlenceli, bol aktiviteli, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren hareketli
bir dönem. Bu dönemde sadece alışveriş değil, turizm açısından da
inanılmaz bir zaman yaşanır. Sosyal medya, normal medya derken
her zaman etkin çağrışım sistemi kulaktan kulağa ilerlerken turizm
işte burada patlama noktası yaşar. Hedef tabii ki para. Aynı zamanda
en çoklarını da yaşamak. Bizim etkinliğe bilmem şu kadar kişi geldi.
İşte bizim konsere şu kadar, bizim avm’ye giren sayısı şudur. Derken
en çok kim konuşuluyor kısmı aslında bütün dengeleri bozar. Haziran
gibi. Şairin en çok yazdığı mevsimlerden biridir. Herkes kendi şiirinin
peşinden koşar. Shopping Fest’de en uzun şiirden ziyade en çok söylenen
şiir kazanır haberiniz olsun!
Hani şu televizyon dizilerinin reytingleri var ya ertesi gün yayınlanıyor
ve bakılıyor. Shopping Fest’de öyle bir durum. Bazen reyting düşük
olacak ama sosyal meyda yüksek olacak ya da normal basın. İnsanlar
ya çok konuşacaklar ya da çok alışveriş yapacaklar. Ha! Eğer ki çok
konuşup çok tüketiyorlarsa bir taraftan olumlu yorumlarında eş değerde
artacağına emin olun.
Haziran sayımızda size neler neler bahsedeceğimizi diğer sayfalarımızda
göreceksiniz. Mall&Motto; Sektör detaylarından, piyasa tutumlarına ve
etkinliklere kadar keyifli okumalar...

İçİndekiler

04 Andreas Hohlmann

13 Nurettin Canikli

20 İbrahim Çağlar

ECE Türkiye, Türkiye’de emin adımlarla
büyümeye devam edecektir.

AVM’ler pazar günleri kapalı olamaz.

İstanbul’un enerjisini eğlence
ve alışverişle harmanlıyoruz.

32 Mehmet Ziylan

41 Cedric Dugardin

44 Tanem Eren Belen

ECE Türkiye Genel Müdürü

Ziylan Gayrimenkul
Yönetim Kurulu Başkanı

Hayata yepyeni bir tat dünya’da bir ilk
“WATERGARDEN İSTANBUL”

Gümrük ve Ticaret Bakanı

Quick Group CEO’su

Türkiye’nin yemek kültüründen
çok etkilendik, burada olmak istedik.

İstanbul Ticaret Odası
Başkanı

CBTE Mimarlık Kurucu
Ortağı

Marka kimliğini bütünleyecek bir
mimari senaryo oluşturuyoruz.

47 Coşkun Bayraktar

52 Avi Alkaş

54 Sami Kariyo

Bu proje Türkiye’ye hediye.

Bizler, dünyada ve Türkiye’de, iş
etiğini şirket kültürümüzün odak
noktasına konumlandırıyoruz.

Türk perakende sektörü MAPIC’te
temsil ediliyor.

Via Properties Yönetim
Kurulu Başkanı

JLL Türkiye Ülke Başkanı

BMD Yönetim Kurulu
Başkanı

57 Vehbi Varlık

İnoksan Yönetim Kurulu
Başkanı

İnoksan, Türk ekonomisi için önemli
katma değer yaratıyor.

75 Gülden Üner

Spiritüel Gelişim Uzmanı

Benlik orucu kendini tanımanı sağlar.

64 Levent Kirman

GİMAT GYO A.Ş. Genel
Müdürü

2 bin 500 kişilik ek istihdam, ciroda
%17 artış.

77 İpek Ağaca

Uzman Diyetisyen

Kerevizin kökü de sapı da çok sağlıklı.

71 Gamze Şanlı Ak
Uzman Diyetisyen

Açlık Beyninizde mi? Kalbinizde mi?
Midenizde mi?

83 Ümit Kiler

Kiler Holding Perakendeden
Sorumlu Yön. Kur. Üyesi

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’nin satılması stratejik
bir karardır.

90 Filiz Özkol

95 Gizem Köse

96 Yomi Kastro

Haziran ayı iş dünyası burç yorumları.

Kilonun nedeni ekmek değil!

Toplu taşıma araçları AVM’lere rakip oldu.

Astrolog

Beslenme Uzmanı

Inveon CEO’su
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GELENEKSEL HALE GELEN VE BU YIL 7.’Sİ GERÇEKLEŞTİRİLEN

“ECE TÜRKİYE ULUSLARARASI PERAKENDE KİRALAMA GÜNÜ”

MALl&MOTTO / 16.sayı / Haziran 2015

AVM YATIRIMCILARI VE PERAKENDE DÜNYASININ ÖNDE GELEN AKTÖRLERİNİ AĞIRLADI

6

E

CE Türkiye Genel Müdürü Andreas
Hohlmann’ın yanı sıra, şirketin diğer
üst düzey yöneticilerinin de katıldığı
toplantının konuk konuşmacısı ise, Boyner Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner oldu.
ECE Türkiye tarafından yönetilecek iki yeni
Alışveriş Merkezi olan İzmir’deki MaviBahçe
ve İstanbul’daki Aqua Florya’nın da tanıtımının
yapıldığı toplantıda, perakende sektöründeki
trendler, dijital alışveriş deneyimleri ve ECE
Alışveriş Merkezlerinde fark yaratan müşteri
hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi.
Perakende sektörünün en prestijli markalarının
500’e yakın üst düzey yöneticisinin izlediği
“ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama
Günü”nde ECE’nin; sektör lideri olduğu
Avrupa’daki 50., Türkiye pazarında başarılarla
dolu geçirdiği 15. yılı da kutlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan,
ECE Türkiye Genel Müdürü Andreas
Hohlmann, MaviBahçe ve Aqua Florya
Alışveriş Merkezleri hakkında bilgi verdi.
Hohlmann, bu Alışveriş Merkezlerinin yanısıra
inşaatı devam etmekte olan Akasya Park, Axis
İstanbul, Suryapı Marka ve Park Afyon’un
da önümüzdeki 18 ay içerisinde açılacağını
bildirdi. Hohlmann ayrıca “2015 yılında
yönetmekte olduğu 196 Alışveriş Merkezi
ile Avrupa sektör lideri olan ECE’nin 50.
ECE Türkiye’nin ise 15. yılını perakendeci
iş ortaklarımız ile kutlamaktan büyük gurur
ve mutluluk duyuyoruz. ECE Türkiye, yeni
yatırımları ve devam etmekte olan projeleriyle
Türkiye’de emin adımlarla büyümeye devam
edecek” dedi.

FARKLI OLMAK İÇİN FARKLI ETKİNLİKLER YAPMAK İSTERMİSİNİZ?
BARCELONA JETİYLE TÜM FUTBOLCULAR İLE MAÇ KEYFİ!

FLY WITH FC BARCELONA
ON THEIR PRIVATE JET
Fly together with FC Barcelona on their private jet to an
away game, complete with VIP seats! Packages available
throughout the season!

İspanya’da unutulmaz 2 gece!
Barcelona’nın maçını izlemek hemde
Katılanlarla birlikte özel “Barcelona jeti”
ile yolculuk ayrıcalığı.

MTV VIDEO MÜZİK ÖDÜLLERİNİ İZLEME ŞANSI!

MTV VIDEO MUSIC AWARDS
Attend this year’s ceremony and after party. Last year
performers included Sam Smith, Iggy Azalea, Ariana
Grande, Beyonce, Nicki Minaj, Usher, and others!

Dünya’nın en prestijli müzik ödüllerinin
galasına VIP katılım sonrasında ünlüler ile
müthiş bir After Party (VIP).
3 Gece Milano’da konaklama.

NEW YORK’DA YENİ YIL KUTLAMALARINA KATILMA ŞANSI!

NEW YEAR’S EVE IN NEW YORK CITY
Get access to cordoned off VIP sections that will have
you view the celebrity performances and the famous
ball-drop from the best locations, along with access to
the after party!

New York’ta unutulmaz bir yılbaşı.
Yılbaşı partisine VIP giriş.
Yeni yıla ünlüler ile beraber After Party’de
eğlenerek girme heyecanı.

2015 VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW İZLEME ŞANSI!

2015 VICTORIA’S SECRET
FASHION SHOW
Washboard abs, tanned skin and glistening muscles
can only mean one thing, and it’s not the Mr. Universe
contest. It’s the ultimate fashion show in the league of
lingerie, and it’s hosted by Victoria’s Secret. America’s
most loved undergarment brand.

Dünya’nın en büyük moda showunu
izleme şansı ve sürpriz özel etkinliklere
katılma heyecanı.

MANCHESTER UNITED MAÇINI İZLEME VE MAÇIN ADAMI PARTİSİNE KATILMA ŞANSI!

MANCHESTER UNITED WITH
MAN OF THE MATCH

www.fsreklam.com.tr
/FarkindalikStudyosu
/fsreklam

Kırmızı şeytanların bir maçını VIP izleme
maç sonunda seçilecek “Man of the Match”
ile birlikte özel VIP partiye katılma heyecanı.

FS Reklam Tanıtım Organizasyon LTD. ŞTİ.
Adres: Mimar Sinan Mah. Zümrüt Sok. No:24 Kemerburgaz / İSTANBUL
Telefon: +90 212 351 54 48 - Gsm: +90 530 218 49 43
info@fsreklam.com.tr
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“ECE TÜRKİYE ULUSLARARASI PERAKENDE KİRALAMA GÜNÜ”

KONUK KONUŞMACISI BOYNER YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER OLDU
Siparişlerin %55’i mobilden
E-ticaretin başladığı dönemde önce çok
endişelendiğini anlatan Boyner, “Müthiş tırstım,
bütün şirketi savunma moduna geçirdim.
Ardından bunun farklı bir satış platformu
olduğunu anlayınca 2011’de biz de bu işe girdik.
Morhipo’yu kurduk. Her yıl %70 büyüme kaydetti.
Şimdi internet büyümemiz %80-90’lara vardı.
İnternet cirosunun %55’i hafta sonu mobilden
yapılıyor. Mobil üzerinden aldığımız siparişler,
günlük siparişlerimizin %40’ını geçti” diye
konuştu.
E-ticaret cirolarının %12’sinin kapıdan ödeme
ile gerçekleştiğini kaydeden Boyner, şöyle
devam etti: “Bunun %86’sını kapıda nakit ödeme
oluşturuyor. Bu konuda ilginç deneyimler yaşadık.
Birkaç müşterimiz Morhipo’nun merkez binasının
kapısına geldi. ‘Kapıda ödeme demişsiniz,
bu nedenle ödeme yapmaya geldim’ diyen
müşterilerimiz oldu.”
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Perakende işine başladığında tramvayların ve
cadde mağazalarının olduğunu söyleyen Cem
Boyner, şöyle devam etti: “O dönemde saat
10.00 ile 18.00 arasında yani toplam sekiz saat
satış yapıyorduk. Ama bu bize yetmedi. 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nda da satış yapabilmek
için mağazalarımızı açmaya karar verdik. Ama
Ankara büyük köy, bir yerden duyulmuş. 29 Ekim
öncesinde Emniyetten üst düzey bir yetkili beni
aradı ‘Eğer mağazanızı açarsanız bir minibüs
gönderip sizi içeri attıracağım.’ dedi. Biz de
çekindik. Bu olayın ardından mağazaları pazar
günü açmaya karar verdik. İncirli’deki mağazayı
pazar günü açacağımızı ilan ettik. O gün çok da
müşteri geldi. Ancak saat 12.00’de savcı geldi,
herkesi kovaladı, mühür taktı. 80’li yıllardı.
Devreye girip mührü açtırdık. Savcı bunu tekrar
duymuş olmalı ki tekrar geldi. Ayağında terlik
vardı. Mağazayı tekrar mühürledi. Sonra yavaş
yavaş pazar satış yasağı kalktı.”

ECE’ye iki yeni AVM geldi

ECE Türkiye Genel Müdürü Andreas Hohlmann, etkinlikte 2 yeni projeyi tanıttı. İstanbul’da Aqua
Florya’yı yönetim portföyüne katmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Hohlmann, şu bilgileri
verdi: “Bir falezin içerisine yerleşmiş gemi formunda tasarlanmış olan Aqua Florya, dünyaca
bilinirliğe sahip ulusal ve uluslararası moda markalarına ev sahipliği yapıyor. Bir diğer yeni
projemiz İzmir’deki MaviBahçe. Karşıyaka’da önemli bir konumda bulunan MaviBahçe, şehrin
en seçkin konut yerleşim merkezinde yer alıyor. Alışveriş merkezi, müşterilerine aşina oldukları
yaşam tarzını sunacak. MaviBahçe içerisinde yer alan 11 sinema salonu ile İzmirlileri ilk kez
IMAX teknolojisi ile buluşturacak.”

IMAX

212 İSTANBUL POWER OUTLET ’DE

FARKINDALIK STUDYOSU’NUN

DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİĞE

5 PLATINUM ÖDÜL

PLATINUM ÖDÜLLER
İletişim Kampanyası
Özel Etkinlik
PR Kampanyası
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı
Sosyal Pazarlama Kampanyası

/FarkindalikStudyosu

/fsreklam

www.fsreklam.com.tr

+90(212) 351 54 48
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MAVİBAHÇE AVM’NİN YÖNETİMİNİ
ECE TÜRKİYE ÜSTLENİYOR
ECE Türkiye ve Opera Gayrimenkul, İzmir’deki MaviBahçe Alışveriş
Merkezi için güçlerini birleştirme kararı aldı. Bu işbirliği çerçevesinde ECE
Türkiye, Ekim 2015’teki açılışla beraber, alışveriş merkezinin uzun dönemli
yönetimini üstlenecek.
60.000 m2 kiralanabilir alana sahip MaviBahçe
Alışveriş Merkezi’nde, 200’den fazla mağaza,
47 kafe ve restoran, geleneksel pazar alanı,
elektronik market ve çok katlı mağazaların
yanı sıra, İzmir’in en büyük çocuk katı ve
eğlence alanları ile IMAX teknolojisinin ilk kez
İzmirlilere sunulduğu 11 salonlu sinema da yer
alıyor. Bunlara ek olarak, geniş yeşil alanlar
ve 2.000 araç kapasitesine sahip otopark da
müşterilerin hizmetine sunuluyor. Sektörünün
lider firması Favori Kuyumculuk tarafından
kurulan Opera Gayrimenkul, 200 milyon Dolar
değerindeki projenin yatırımcısı konumunda
bulunuyor.
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ECE Türkiye Genel Müdürü Andreas
Hohlmann, “Karşıyaka’da önemli bir konumda
bulunan MaviBahçe, şehrin en seçkin konut
yerleşimlerinin merkezinde yer alıyor. Alışveriş
Merkezi, müşterilerine aşina oldukları “yaşam
tarzını” sunacak. Prestijli etkinlikler ve yüksek
kalitede yönetim hizmetlerimizle, MaviBahçe’yi
şehrin simgesi olarak konumlandırıyoruz” dedi.
Opera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı
Selami Özel, “Alışveriş Merkezinin mimarisinde,
İzmir’in geleneksel evleri, köprüleri ve yeşil
bahçelerinden ilham aldık. Ziyaretçilerimiz,
MaviBahçe’de konforlu bir alışveriş deneyimi
yaşayacak, ferah meydan ve teraslarda arkadaşları
ve aileleriyle keyifli vakit geçirecekler. Aralarında
Beymen, LC Waikiki, TeknoSA ve Fun Time’ın
da yer aldığı pek çok önemli ve bilindik markanın
MaviBahçe’de yer alacaklarını şimdiden
söyleyebiliyoruz. Alışveriş Merkezi’nin yönetimi
için ECE Türkiye ile işbirliği yapmaktan dolayı
çok mutluyuz” dedi.
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MaviBahçe, hızla gelişen ve modern bir yaşam
standardı sunan seçkin yerleşim alanları, yeni
ticaret ve konut yatırımlarıyla her geçen gün daha
çok değerlenen Karşıyaka sınırları içerisindeki
Mavişehir’de bulunuyor. İzmir metropoliten
alanını ve komşu şehirleri kapsayan çekim
alanında 5.3 milyon kişi yaşıyor. İzmir’in en
yüksek nüfusa sahip ilçelerinden olan Karşıyaka,
MaviBahçe’nin çevre ilçelerdeki modern
perakende alanı arzındaki boşluğu doldurmasıyla
birlikte, bölgenin cazibe merkezi konumuna
geliyor. Mavişehir’i anayollara ve çevre yoluna
bağlayan Cahar Dudayev Bulvarı üzerindeki
konumu sayesinde, ziyaretçiler, MaviBahçe’ye
gerek özel araçları gerekse toplu taşıma
olanaklarıyla kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Birçok
önemli otobüs hattı ve metro hattı da hemen
Alışveriş Merkezi’nin çok yakından geçiyor.
İstanbul-İzmir otobanı ve Karşıyaka-Mavişehir
tramvay hattı da göz önünde bulundurulduğunda,
MaviBahçe şehrin diğer noktalarına mükemmel
şekilde bağlanıyor.

Haberler / MALl&MOTTO

DENİZ MANZARALI AQUA FLORYA
ECE TÜRKİYE’YE EMANET

Bakırköy’de Sahil Yolu’nun tam üzerinde
konumlanmış olan Aqua Florya, dünyanın
en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul
Akvaryum ile aynı çatı altında bulunuyor. Yakın
çevresinde, Florya Atatürk Ormanı, Sahil Parkı
ve Uluslararası Atatürk Havalimanı bulunan
Alışveriş Merkezi, Kasım 2012’de açıldı. Aqua
Florya 50.000 m2 kiralanabilir alan üzerinde beş
kata yayılmış 140 mağazası, geniş bir yelpazede
teraslı ve deniz manzaralı kafe ve restoranları,
900 kişi kapasiteli amfi tiyatrosu ve 11 salonlu
sineması ile müşterilerine İstanbul’da seçkin
bir alışveriş deneyimi sunuyor. 150 milyon
ABD Doları yatırım hacmine sahip Alışveriş
Merkezi’ni, Türkiye’nin en güçlü inşaat
şirketlerinden olan, Nuhoğlu Inşaat, Metal Yapı
Konut, Alt ve Üst Yap İnşaat ve Nas Inşaat’ın
oluşturduğu konsorsiyum hayata geçirmiştir.

ECE Türkiye Genel Müdürü Andreas Hohlmann,
İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Aqua
Florya, içerisindeki üst düzey markalar, önemli
sayıda seçkin restoranlar ve dünyanın en
büyük tematik akvaryumu ile İstanbullular için
benzersiz bir alışveriş ve eğlence destinasyonu.
ECE Türkiye olarak Aqua Florya’yı yönetim
portföyümüze katıyor olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Ziyaretçilerimize kaliteli bir alışveriş
deneyimi sunarak bu eşsiz Alışveriş Merkezi
için yüksek katma değer yaratmayı umuyoruz”
dedi.
Bir falezin içerisine yerleşmiş gemi formunda
tasarlanmış olan Aqua Florya, aralarında
Beymen, Vakko, H&M, Lacoste, GAP, Sportive,
Mango and Marks&Spencer’ın da bulunduğu
dünyaca bilinirliğe sahip ulusal ve uluslararası
moda markalarına ev sahipliği yapıyor. Bunun
yanısıra Macro Center, Paşabahçe, Joker, ve 11
salonlu Cinemaximum gibi büyük mağazalar ile
Günaydın Steakhouse, Midpoint, Kitchenette ve

Big Chef’s gibi restoranlar da Alışveriş Merkezi
için önemli çekim gücü yaratıyor.
Marmara Denizi’ne sıfır konumu ile Aqua Florya,
Istanbul’un yüksek ve orta gelir gurubunun
yaşadığı, en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip
ilçelerinden olan, aynı zamanda bir perakende
ve ticaret merkezi de sayılan Bakırköy ilçesinde
yer alıyor. Alışveriş Merkezi’nin, çekim
alanında yaklaşık beş milyon kişi yaşıyor. Aqua
Florya, hem özel araç hem de toplu taşıma
ile kolaylıkla erişilebilir bir konuma sahip.
Hemen önünden geçen mevcut banliyö hattının
renovasyon çalışmaları da devam ediyor. Projenin
tamamlanmasından sonra, bu hat Marmaray’a
doğrudan bağlantı sağlayarak Aqua Florya’nın
ulaşılabilirliğini daha da güçlendirecektir.
Aqua Florya MarCom Awards 2014’de Platinum
Ödülü’nü alırken ICSC’nin 2014 yılı Avrupa
Alışveriş Merkezi Ödüllerinde ise ilk üçe kalarak
finalist olmuştur.
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ECE Türkiye, İstanbul’daki “Aqua Florya”
Alışveriş Merkezi’nin uzun dönemli yönetimini
ve kiralama faaliyetlerini üstlenecek.
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AVM’LER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLAMAZ

Nurettin Canikli

G

ümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin
Canikli, AVM'lerin yeni adresi olarak
Esenler'i gösterdi. AVM’lerle ilgili
yeni kriterler arasında ‘tüketim talebinin’
de yer alacağını açıklayan Gümrük Bakanı
Canikli, “Zengin daha az harcar. O nedenle
Nişantaşı’nda değil de daha çok Esenler’de
AVM’ye izin verilecek” dedi. Habertürk
gazetesinden Deniz Çiçek'in haberine göre,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Perakende
Yasası kapsamında yeni kurulacak AVM’lere
ilişkin ölçütleri belirlemek için harekete
geçti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin
Canikli, yeni kriterler arasında bölgelerin
tüketim talebinin de yer alacağını belirterek,
“Örneğin, Nişantaşı’nda harcama potansiyeli
ile Esenler’deki harcama potansiyeli farklı.
Zenginleştikçe harcama eğilimi azalır. Bu
nedenle Esenler’de daha çok AVM’ye izin
verilecek” dedi.
Bakan Canikli, bir grup gazeteciye Perakende
Yasası kapsamında atılacak adımlara ilişkin
bilgi verdi. Bakanlar Kurulu kararıyla yeni
açılacak olan AVM ve zincir mağazalara ilişkin

kriterlerin yayımlayacağını kaydeden Canikli,
“Trafik yoğunluğu, ulaşım ve otopark imkanları,
o bölgedeki işlem hacmi, başka alışveriş
merkezinin bulunup bulunmadığı gibi unsurlara
bakarak kriterler belirlenecek. ‘Burada mağaza
yeterli, ticaret hacmini karşılar’ diyerek, başka
AVM açılışına izin vermezseniz, o zaman da
oradaki mevcut mağazaya avantaj sağlarsınız.
Bu da tekelci yapı oluşturur. Gereksiz AVM
açılışı için de izin verirseniz kaynak israfı olur.”
dedi.
AVM’ler Pazar günleri kapalı olmaz
Kentsel dönüşüm planlamasında da AVM
kriterlerinin dikkate alınacağını kaydeden
Canikli, “Büyükşehirde dönüşüm projeleri
var. Diyelim ki İstanbul Kadıköy’de Fikirtepe
dönüşüyor. Şimdi oradaki bina sayıları
artıyor, insanların gelir seviyesi değişiyor.
Oradaki perakende işletmeyi de buna göre
planlayacaksınız. Önde gidip, o bölgenin
gelişimini düşüneceksiniz. Gelecekle ilgili
öngörüler de bir kriter olacak” diye konuştu.
Bakan Canikli, AVM’lerin pazar günü
kapatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Alışveriş krizi geldiğinde bunları yapın
Canikli, nüfusun da önemli bir kriter olacağını
belirterek, “Örneğin, Nişantaşı’ndaki nüfusun
harcama potansiyeli ile diyelim bir Esenler’deki
nüfusun harcama potansiyeli çok farklı.
Düşündüğünüzün tam tersi olacak aslında.
Zenginleştikçe insanların harcama eğilimi azalır.
Diyelim ki aylık geliri 100 bin dolar olan insan
var. Bir tarafta da aylık bin 500 lira neyse maaş
alan emeklimiz var. İkisinin de gelirinde belli bir
oranda artış yapın, 250 TL artırın. Zenginin ilave
geliri olduğu gibi tasarrufa gider. Ama emekliye
verdiğiniz 250 TL’nin tamamı tüketime gidecektir.
Bunların hepsi önemli unsurlar olacak. Gelir
seviyesi, yerleşim biçimi ve tüketim alışkanlıkları
da önemli.” diye konuştu.
İzinler yeni bölgelere öncelikli olarak verilecek
Bir bölgenin gelişim potansiyelinin de AVM ve
zincir mağaza açılışlarında belirleyici olacağını
kaydeden Canikli, “Yeni bir bölgedir ve gelişme
kaydediyordur. Ona göre önlem almanız ve orada
ilave izin vermeniz gerekir. Aksi halde tekelleşme
oluşur. Çok hassas dengeler var. Seçim öncesine bu
konunun yetişmesi zor görünüyor” diye konuştu.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı
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AVM CİRO ENDEKSİ MART 2015’TE %13.6 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Mart ayı sonuçları
açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Mart 2015 döneminde 2014 Mart ayına göre %13,6 yükselerek 179
puana ulaşmıştır. AVM Endeksi verileri ilk çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında %18,4 oranında artış
gösterdi. Endeks ilk çeyrekte 167 puana ulaştı.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Mart 2015’te bir önceki yılı aynı ayına göre 8 puan arttı ve verimlilik m2
başına 636 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 747 TL, Anadolu’da ise 562 TL olarak gerçekleşti. Çeyrek bazında da m2 başına düşen
cirolarda artış yaşandı. AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar 2015 yılının ilk çeyreğinde 2014 yılı ilk çeyrek verileri ile
karşılaştırıldığında %18,8 artarak 637 puana ulaştı.
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Mart ayında en yüksek ciro artışı diğer kategorisinde…
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Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Mart döneminde kategoriler bazında en yüksek artış %20 artışla AVM’lerdeki
diğeralanların cirolarında gerçekleşti Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında endeks genel kategoride %14, Teknoloji kategorisinde
%10, yiyecek kategorisinde %3, giyim kategorisinde %1 artış kaydederken, aynı dönemde ayakkabı-çanta kategorisi %3, hipermarket
kategorisi ise %9’luk düşüş gösterdi.
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Ziyaret Sayısı Endeksi

AVM Endeksi Mart 2015 ve ilk
çeyrek sonuçlarını değerlendiren
AYD Başkanı Hulusi Belgü “AVM
endeksi Mart 2015 döneminde
bir önceki yılın aynı dönemi
ile karşılaştırıldığında %13,6
oranında arttı. İlk çeyrek verilerine
baktığımızda da ciro artışının
%18,4’e ulaştığını görüyoruz.
Ciroların yanı sıra AVM’lerde
m2 verimliliğinin de artıyor
olması insanlarımızın tüketim
harcamalarında AVM’lerin birinci
tercih olduğunu gösteriyor.
Kategoriler bazındaki artışlara
baktığımızda da moda ve yiyecek
dışı değerlendirebileceğimiz ve
yaşam standartlarına hitap eden
diğer kategorisindeki ciro artışı
AVM’lerin müşterilerimizin günlük
yaşamındaki yerini doğrular
nitelikte. Bu dönemdeki artışlarda
oldukça soğuk geçen kış mevsim
şartlarının da etkisini unutmamak
gerekiyor” dedi.

Hulusi Belgü
AYD Başkanı
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Mart 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinin bu dönemde %1’lik bir artış gösterdiğini
görüyoruz. Ziyaret sayısı endeksi ilk çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %3,9’luk bir artışla 105 puana
ulaştı
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GEBZE CENTER’DA MÜTHİŞ
İLKBAHAR-YAZ DEFİLESİ YAPILDI
Türkiye’nin birbirinden ünlü mankenleriyle düzenlenen
defilesi ilklere imza attı.

ilkbahar - yaz

C.Serhat Türkkan
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Ece Gürsoy defile sonunda
yeni single şarkısını ilk defa
Gebze Center’da söyledi.
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Chloe Ortaç

3 Mayıs Pazar günü Gebze Center'da bu tarz benim yarışmasından
tanıdığımız Ayşenur Balcı ilk defilesine çıktı. Ünlü şarkıcı-Model
Ece Gürsel yeni şarkısını podyumda ilk defa Gebze Center'da
seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte AVM ziyaretçileri keyifli
bir gün yaşadılar. Chloe Ortaç defilede dikkatleri üzerine çekerken
defile müziklerini ünlü radyocu Yasemin Şefik gerçekleştirdi.
Koreografide ise Serhat Türkkan imzası bulunuyordu.

Ece Gürsel

Cansu Boru

Seviye İkbal

Büşra Şişman

Armağan Yazıcı

Ayşenur Balcı

Gökhan Aydıner
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ÖZEL

RÖPORTAJ
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C.Serhat Türkkan
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İbrahim Çağlar

İstanbul Ticaret Odası Başkanı
İstanbul Shopping Fest (İSF) İcra Kurulu Başkanı

İstanbul'un enerjisini eğlence
ve alışverişle harmanlıyoruz.

Ö z el R ö p o rt aj / MALl&MOTTO

Bu yıl alışverişin eğlence, sanat ve kültürle
buluştuğu bir İstanbul Shopping Fest bekliyor
bizi. İstanbul'un enerjisini eğlence ve alışverişle
harmanlıyoruz.
Bir kere festival, şehrin her noktasına yayılan
bir hareketlilik oluşturacak. Sokaktaki simitçisinden
taksicisine, bakkalından berberine, kahvecisinden
restoranına herkesin dahil olduğu bir festival
ruhu, bir eğlence, bir heyecandan bahsediyorum.

ve THY’nin Lale Festivali için ortak
düzenlediği ve yabancı basını ağırladığı basın
toplantısında da bülten ve broşürlerimizi
dağıttık. Sayın Başkan Kadir Topbaş yabancı
basın mensuplarını Shopping Fest döneminde
İstanbul’a davet etti ve Shooping Fest hakkında
bilgi verdi.
Geçen sene etkinlikler sokak festivallerine
dönüşen eventlerle desteklenmişti. Bu yıl
da İstanbul sokaklarında organizasyonlar
yaşanacak mı?

Üstelik buradaki asıl hedefimiz, ziyaretçilerin
sadece gelip alışveriş yapması değil, bir İstanbul
deneyimi yaşamaları. Yani yabancı ziyaretçi,
bavulundakilerin yanında aklındaki güzel anılarla
da ülkesine dönsün istiyorum. Önemli olan da
bunu başarmak.

Evet. Şehir merkezindeki tüm sokak ve
caddeler süslerle donatılacak ve İstanbul’da
tam bir şenlik havası esecek. Açılış için
Ortaköy’de su, ışık ve havai fişek gösterileri
düzenleniyoruz. Ardından 23 gün boyunca
İstanbul’un farklı merkezlerinde konserler, ünlü
tasarımcı ve mankenlerin yer alacağı defileler,
sokak partileri, DJ etkinlikleri olacak.

Özellikle perakende sektörüne ivme
kazandırmak adına, yurt dışı bağlantılı turist
hareketleri oluşturma noktasında ne tür
çalışmalar yapıldı?

Ayrıca Shopping Fest’in ilk haftasında önceki
yıl olduğu gibi, İstiklal Caddesi boyunca
bandolu, bol eğlenceli bir kortej yürüyüşümüz
de olacak.

Turizm Bakanlığı ve yurtdışındaki ataşeliklerimizle
bağlantıya geçtik. Sağ olsunlar, bize tanıtım
anlamında çok büyük destek veriyorlar.
Yurtdışındaki yayınlarda, festivalin yer almasını
sağladılar.

ShoppingFest 2015 Ramazan ayı ile iç
içe geçmiş bir takvime denk geliyor.Bu
bağlamda kültürel açıdan bir çalışma
yapmayı planlıyor musunuz?

Ayriyetten ana sponsorumuz Türk Hava Yolları
da, Mayıs ve Haziran aylarında tüm seferlerinde
dağıtmak üzere özel bir ek hazırladı. THY
yurtdışındaki dergilerde kendi ilanlarının yanı sıra
İstanbul Shopping Fest ilanlarını da kullandı.
Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Esasen festivalin bu yıl Ramazana denk
gelmesi Shopping Fest’e farklı bir enerji
getiriyor.
Şehrin farklı merkezlerinde renkli Ramazan
eğlenceleri düzenlenecek. Kentin pek çok
merkezinde dev iftar sofraları kurulacak.

Sultanahmet Meydanı gibi şehrin meydanlarında
gerçekleşecek çocukların da büyük keyif aldığı
yüz boyama ve animatör gösterileri, tiyatro
oyunları ve semazen gösterileri yapılacak.
Tüm bunlar yerli ve yabancı ziyaretçilerin
de ilgisini çekecektir. Kısaca Shopping Fest
süresince Ramazan’la birlikte şehrin ana
akslarına, geç saatlere kadar canlılık katacak.
Perakende sektöründe yer alan firma ve
AVM'lere başarılı bir süreç yaşamaları için
neler öneriyorsunuz?
Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bakın...
İstanbul Shopping Fest’in İstanbul'daki ekonomik
ve sosyal hayat açıdan iki büyük sonucu var.
Birincisi bu festivalle cirolardaki artış, tüm
perakendecilere yeni bir soluk getiriyor. İkincisi
de gelen yabancı ziyaretçilerle İstanbul’un ve
dolayısıyla ülkemizin tanıtımı yapılıyor.
Bu nedenle İSF'ye dönemsel bir etkinlik olarak
bakmamak lazım. İstanbul Shopping Fest, şehrin
geleceğine yapılmış bir yatırımdır.
Bakın, Dubai Shopping Fest bundan 10 yıl
öncesinde kadar kendi halinde bir festivaldi.
Bugün dünyanın en önemlilerinden biri haline
geldi. Shopping Fest de her yıl adım adım
büyüyor. Giderek daha fazla ülkeden, daha fazla
ziyaretçiye ulaşıyoruz.
Perakendecilerden AVM'lere, kamudan özel
sektöre ve oradan sivil toplum kuruluşlarına kadar
çok geniş bir çerçevede ortak hareket ettiğimiz
müddetçe ben İstanbul Shopping Fest'in küresel
arenada en ön sırada yer alacağına inanıyorum.
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Shopping Fest 2015 'de organizasyon adına
geçmiş organizasyonlardan ne tür farklılıklar
bizi bekliyor?
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ŞEHRİN RUHU

İSTANBUL

SHOPPING FEST’TE
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CANLANIYOR
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Bu yıl 6-28 Haziran tarihlerinde
beşincisi düzenlenecek olan
İstanbul Shopping Fest, kentin
tarihi geçmişini, kültürünü,
mutfak sanatını alışverişle
buluşturarak, unutulmaz bir
‘İstanbul’ deneyimi yaşatmaya
hazırlanıyor.
İstanbul Shopping Fest, sadece
ekonomik değil, kültürel
anlamda da İstanbul’u tanıtan ve
yurtdışından çok sayıda yabancı
ziyaretçi ağırlayan bir festival
olma özelliği ile kenti alışverişte
ve modada bir dünya markası
yapma yolunda ilerliyor.

6 – 28 Haziran tarihlerinde
gerçekleştirilecek İstanbul Shopping
Fest, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Tüm
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler
Federasyonu (TAMPF), İstanbul Kültür
ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. (KÜLTÜR
A.Ş.), TÜRSAB Türkiye Seyahat
Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi ortaklığı ve Platform Başkanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Dr. Kadir Topbaş, İcra Kurulu
Başkanlığı ise İstanbul Ticaret Odası
Başkanı Sayın İbrahim Çağlar tarafından
yürütülüyor.
ISF kapsamında yapılacak olan
etkinlikleri ve işbirlikleri hakkında bilgi
vermek amacıyla düzenlenen basın
toplantısında İstanbul Vali Yardımcısı
Yakup Vatan, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı ve İSF Platform
Başkanı Kadir Topbaş ile İstanbul Ticaret
Odası Başkanı ve İSF İcra Kurulu
Başkanı İbrahim Çağlar bir araya geldiler.
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KÜLTÜRÜN, SANATIN VE ALIŞVERİŞİN
BAŞKENTİ İSTANBUL

“EFSANE İNDİRİM” YİNE EFSANE
OLACAK

Toplantının açılış konuşması İstanbul Ticaret
Odası (İTO) ve İSF İcra Kurulu Başkanı
İbrahim Çağlar tarafından yapıldı. Çağlar
konuşmasında, “İstanbul Shopping Fest’te
mesele turistin sadece gelip alışveriş yapması
değil. Asıl mesele şehrin ruhunu hissetmesi,
tarihle, kültürle, inançla ve medeniyet
örnekleriyle dolu bu şehri gerçek anlamda
yaşamasıdır” dedi. Bunun için biz İstanbul
Shopping Fest’e gelecek olan ziyaretçilere
yaşayabilecekleri en güzel İstanbul
deneyimi’ni vaat ediyoruz. Dolayısıyla,
taksicisinden sokaktaki simitçisine, küçük
esnafından tutun da AVM’lere kadar herkesin
bu işin içinde olması çok önemlidir” şeklinde
devam etti.

Festival’in açılış etkinlikleri çerçevesinde
yapılacak havai fişek, su ve ışık gösterilerinin
yanı sıra 23 gün boyunca İstanbul’un farklı
merkezlerinde konserler, ünlü tasarımcı ve
mankenlerin yer alacağı defileler ve sokak
partileri gerçekleştirilecek.

İbrahim Çağlar, “Bunun için geçtiğimiz yıldan
itibaren festivalin tam manasıyla şehrin kılcal
damarlarına kadar nüfuz etmesi için gayret
sarf ediyoruz. İstanbul Shopping Fest, paranın,
kültürün, sanatın ve alışverişin başkenti olma
yolundaki İstanbul için atılmış çok önemli bir
adımdır” diye konuştu.

İstanbul Shopping Fest’in gelenekselleşen
“Efsane İndirim” günü, Mall Of İstanbul
bünyesinde 12 Haziran’da yapılacak. Sabah saat
10.00’dan gece 24.00’e kadar açık olacak Mall
Of İstanbul’da o gün alış veriş severleri çeşitli
sürprizler bekliyor olacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da İSF kapsamında,
yeme-içme, hazır giyim, hizmet gibi birçok
sektördeki mağaza, “Konsept İndirim Günleri”
gerçekleştirecek. Sağlanan fiyat avantajlarıyla
İstanbul’un yerli ve yabancı konuklarını mutlu
edecek indirim günleri şöyle: 13 Haziran
Kozmetik Günü, 14 Haziran Çocuk ve Eğlence
günü, 20 Haziran Evini Güzelleştir günü, 21
Haziran Teknoloji Günü, 27 Haziran Jean Günü,
28 Haziran Ayakkabı Çanta Günü.

İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ İSTANBULDUR!
Festival, Türk Hava Yolları (THY), Coca Cola
Türkiye, TAV Havalimanları, İstanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı (İSG), Mall of İstanbul,
EgeYapı Group, Betek-Filli Boya ve Power FM
sponsorluğuyla gerçekleştiriliyor.
Yapılan basın toplantısında, İstanbul Shopping
Fest’in tanıtım filmi de gösterildi. İstanbul’un
tarihi ve kültürel zenginliklerinin alışveriş
ile harmanlandığını ve ancak İstanbul’u
anlatabildiğimiz ölçüde marka yapabileceğimizi
vurgulayan film “İstanbul’da alışveriş
İstanbuldur” sloganını taşıyor.
BİR EV VE BİR ARABA SHOPPING
FEST’TEN…
İstanbul Shopping Fest (ISF) kapsamında, 23
gün süresince kredi kartı ya da banka kartıyla
yapılan 50 TL’lik her alışveriş, çekilişe bir katılım
hakkı sağlayacak. Kampanyada katılımcılara
EgeYapı Group’dan bir ev ve bir Mercedes Vito
hediye edilecek. Festival süresince devam edecek
kampanyanın talihlileri İSF’nin sonunda noter
huzurunda yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak.
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İSTANBUL, DÜNYANIN GÖZBEBEĞİDİR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İSF
Platform Başkanı Kadir Topbaş ise yaptığı
konuşmada, İstanbul’un doğasıyla, boğazıyla,
tarihi ve kültürel eserleriyle, ekonomisiyle,
sunduğu kozmopolit ortam ile tüm dünyanın göz
bebeği olduğunu söyleyerek şehrin bu özelikleriyle
dünyaya taşıdıklarını ifade etti. 2019 yılına kadar
İstanbul’daki kongre salonlarının dolu olduğunu
ifade eden Topbaş, İstanbul’un marka değerini
yükseltmek için var güçleriyle çalıştıklarını
belirtti.
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Kadir Topbaş sözlerine, “Shopping Fest de
İstanbul’un bu alandaki gücüne güç katıyor.
Bu festivalde olduğu gibi sürekliliği olan
organizasyonlar, şehrimizin marka değerine
önemli katkı sağlıyor. Bu değeri etkili ve kalıcı
hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu organizasyon ile
üreticilerin daha fazla tüketici ile buluşmasını ümit
ediyorum” şeklinde devam etti.
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GELECEĞİN OYUNU HEROBALL PRIMEMALL GAZİANTEP’ TE
PRIMEMALL Gaziantep 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında, gençlerin
yeni tutkusu Heroball’ a ev sahipliği yaptı.
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unduğu keyifli alışveriş ortamı ve
yaptığı etkinliklerle eğlenceli alışveriş
meraklılarının uğrak noktası olan
PRIMEMALL Gaziantep 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramında genç ziyaretçilerine geleceğin
oyunu Heroball ile keyifli dakikalar yaşattı.
PRIMEMALL Gaziantep 19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramında genç ziyaretçilerini yeni
gözdeleri olan Heroball ile buluşturdu.15-19
Mayıs tarihinde Primemall Gaziantep’ ten
100TL ve üzeri alışveriş yapan herkes akıllı
telefonlarıyla katıldığı gerçek oyun Heroball
ile keyifli dakikalar geçirdi. Dereceye giren 10
kişinin sürpriz hediyeler kazandığı Heroball
oyunu başta çocuklar ve gençler olmak üzere
birçok ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Heroball oyunu, Primemall Gaziantep
ziyaretçilerini alışveriş sonrası eğlendirirken
sürpriz hediyeleriyle de yüzleri güldürdü.

212’YE YILDIZ
YAĞIYOR

Moda, müzik ve eğlence dünyasının yıldız isimleri
İstanbul Shopping Fest kapsamında 212’de.

13 Haziran Saat 21:00

Gökhan Keser
Yasemin Şefik
Yeliz Öney
Tuğba Altıntop
Simge Tertemiz
Ece Gürsel
Elif Ece Uzun
Fatoş Kabasakal

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

Atatürk Havalimanı Yolu Mahmutbey Çıkışı

212 shoppingfest defile 2015 23x29cm.indd 1

28.05.2015 17:20
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SİNAN AKÇIL ANNELER GÜNÜNDE

SERDİVAN AVM'DE HAYRANLARIYLA BULUŞTU

A

dapazarı Serdivan AVM 10 Mayıs
pazar günü anneler gününde
Sinan Akçıl'ı ağırladı.Ünlü sanatçı
etkinliğe annesi ile geldi.''Buraya
annemle geldim işte benim
meleğim''dedi.
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Gördüğü yoğun ilgiden
dolayı oldukça mutlu olan
Akçıl,Hayranlarına bu özel günde
sevilen şarkıları ile unutulmaz bir
gün yaşattı.Konser ardından yapılan
imza gününde özellikle çocuklar ile
ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Paris de yeni klibini çektikten
sonra ayağının tozu ile Serdivan
AVM gelen ünlü popçu,2 yeni
şarkı ile yaza giriyorum biri slow
diğeri hareketli olan şarkılar yaza
damgasını vuracak dedi. Yaklaşık
2 saat süren etkinlik toplu selfi
çekimi ile sona erdi .
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Serdivan AVM yönetim ekibi

Sinan Akçıl ve Annesi

ESKIDJI BAZAAR ALTINCI ÇARŞISINI
KAYSERİ HALKININ HİZMETİNE AÇTI
Eskidji A.Ş. ev alışverişinde yepyeni bir konsept yaratan Eskidji
Bazaar çarşılarının altıncısını, İstanbul, Gaziantep ve Ankara’dan sonra
Kayseri’de hizmete açtı. Eskidji Bazaar, alışılagelmis AVM mantığı
dışında, 10 binlerce farklı ve garantili ürün çeşidinin son derece uygun
fiyatlarla üreticilerden direkt tüketicilere sunuldugu yepyeni bir çarşı
konsepti.Bazaar’larda; mobilya, beyaz eşya, yatak, elektronik, halı, ofis
mobilyası, aydınlatma, züccaciye, ev aksesuarı, perde gibi ürünler satan
binlerce stand bulunmakla birlikte, kafeteryaları ve otoyıkamaları ile
cagdas bir alışveriş merkezinin tüm olanakları sunulmakta.
ESKIDJI Bazaar;
ilk olarak 2005 yılında İstanbul Yenibosna’da kurulmuştur. 24.000 m²
kapalı alanda 780 stand ile hizmet vermektedir. ikinci çarşı Istanbul
Haramidere’de, 85.000m² kapalı alanda, 980 standla faaliyette.
İstanbul’daki uçüncü çarşı Pendik’te Pendorya AVM içinde 8400m2 kapali
alanda 67 standla, dorduncu çarşı Ankara’daki Nata Vega Outlet içinde
8775 alanda 75 stand ile, beşinci carşi Gaziantep M1 Meydan Avm’de
9120m2 de 67 standla ticarete devam etmektedir.
Eskidji Bazaar Genel Müdürü Hüseyin Okumuş Türkiye’nin birçok
yerinde yeni yatırımların devam edeceğini söyledi.

Hüseyin Okumuş

Eskidji Bazaar Genel Müdürü
“Tüm çarşılarımızda , tüketiciyle esnafın arasındaki duvarları ortadan
kaldıran, samimi, alıma teşvik eden, “dükkan değil, stand” anlayışını
uyguluyoruz. Bu sayede geleneklerimizin bir getirisi olarak genlerimize
işlenmiş çarşı kültürünü Eskidji Bazaar’la günümüze taşıyoruz.
Çarşılarımızda AVM’lerde olduğu gibi ziyaretçiyi oyalayan eğlence
mekanları bulunmuyor. Bu da bizi vakit kaybetmeden ihtiyacını karşılamak
isteyen ziyaretçilerin tercihi haline getiriyor ve sıcak satışın artmasını
sağlıyor. Ozgun konseptimizle, alıma odaklı, ne istediğini bilen tüketicinin
özgürce ve güvenle alış veriş yapabilmesini; bünyemizde bulunan firmaların
ise en düşük maliyetlerle satış gerçekleştirebilmesini sağladık. Onumuzdeki
yillarda bu konsepti tum Turkiye’ye yaymayi hedefliyoruz.
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HAYATA YEPYENİ BİR TAT
DÜNYA’DA BİR İLK “WATERGARDEN İSTANBUL”

Ziylan Gayrimenkul, Türkiye’de sosyal yaşama yön verecek, dünya çapında
bir ilke imza atıyor. WaterGarden İstanbul adıyla, Ataşehir’de, 2016
yılının ikinci çeyreğinde açılacak proje, “tadı başka” sloganıyla, yenilikçi
gastronomi, eğlence ve kültür merkezi olarak dünyada ilk olacak.

roje sahibi Ziylan Gayrimenkul Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan; basın
toplantısıyla açıkladığı bu özel proje hakkında;
“İstanbul’un Anadolu yakasında, Ataşehir’e
yeni bir soluk getirecek WaterGarden İstanbul
projesini 750 Milyon TL yatırımla 2016
yılının ikinci çeyreğinde hayata geçireceğiz.
WaterGarden İstanbul tamamlandığında sadece
Anadolu yakasının değil, tüm İstanbul’un
“kalbinin” attığı bir merkez olacak. Böylesi
büyük rakamlarla, Türkiye’de ve dünyada ilk
olması hedefiyle yola çıktığımız ve yatırım
yaptığımız WaterGarden İstanbul’un inşasına
başlarken içimiz çok rahat. Biz Türkiye’nin
ekonomik istikrarına ve geleceğine güveniyoruz.
Bu güvenle, uzun vadeli yatırımlar yapmaktan
çekinmiyoruz.” dedi.

P
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Mehmet Ziylan; “Tadı Başka, Keyfi Başka, Ruhu
Başka” sloganıyla hazırlıklarına başladığımız
projemizin; 2016 yılına kadar sürecek inşaatı
sırasında 1000, açıldıktan sonraysa 2000 kişiye
istihdam sağlayacağını söylemekten de mutluluk
duyuyorum.” diyerek sözlerine devam etti.
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Yeme İçme ve Eğlence Sektörü Gelişmeye Açık:
Dünyadan ve ülkemizden yeme içme rakamlarını
da paylaşan Mehmet Ziylan; NRA (National
Restaurant Association) ile TURYİD (Türkiye
Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri
Derneği)’in verilerine dayanarak şunları söyledi;
“2014 yılında, Amerika’da ev dışı yeme içme
içmeye harcanan toplam miktar 600 milyar dolar.
Türkiye’de ise yılda toplam 24 milyar dolarken,
bu rakamın yarısını İstanbul tek başına karşılıyor.
Bu verilerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki
Amerika’da yıllık kişi başı ev dışı yeme içme
harcaması 1900 dolar iken, Avrupa’da 1300,
ülkemizde ise kişi başı harcama sadece 300 dolar.
Bu rakamlar sektörde, ileriye yönelik gelişme
potansiyelini çok açık bir şekilde gösteriyor.”
Mehmet Ziylan; “Son yıllarda ülkemiz
ekonomisinde yaşanan istikrar; “yeme içme”
ve “eğlence” sektörünün büyümesi için çok
önemli katkılar sağladı, sağlamayı sürdürüyor.
Ataşehir’in hızla değişen sosyo-kültürel ve
demografik yapısına yeni bir soluk getirecek
WaterGarden İstanbul; eğlence, kültür,
gastronomi ve alışveriş alanlarıyla dikkat
çekerken, içinde pek çok ilki de barındıracak.”
dedi.

Mehmet Ziylan

Ziylan Gayrimenkul Yönetim
Kurulu Başkanı
Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziylan ayrıca; “Günümüzde rekabet
yalnızca ürünler veya firmalar arasında
olmuyor. Ülkeler ve şehirlerarasında da ciddi
bir rekabet yaşanıyor. Beklentileri değişen
ve gelişen yerli ve yabancı turist taleplerine
uygun olarak ülkemizde ve özellikle
İstanbul’da; turizm sektörünün, dünyaya
sunabileceği pek çok alternatif ürün bulunuyor.
WaterGarden İstanbul; bünyesinde toplayacağı
“gastronomi” ve “eğlence” markalarıyla,
İstanbul’un dünyanın sayılı marka şehirlerden
birisi olmasında rekabet gücünü artıracak bir
yatırım olarak da önemli bir rol oynayacak.”
dedi.
Ziylan; Anadolu yakasının yükselen yıldızı
Ataşehir’de yediden yetmişe tüm İstanbul
halkının yanı sıra, yerli ve yabancı turistler
için de, farklı lezzet ve eğlence seçenekleri
sunacaklarını söyledi.

Mehmet Ziylan; “Perakende sektöründeki
tecrübemizi, gayrimenkul alanına taşıyarak,
hem Türkiye hem de uluslararası arenada bir
ilki hayata geçiriyoruz. Yemyeşil bitki örtüsüyle
kuracağımız Park, Avrupa’nın en gelişmiş, en
büyük ve en kapsamlı Show Havuzu, Türkiye
ve dünya mutfaklarından özenle seçeceğimiz
yeme içme mekanları, büyük küçük herkesin
eğlenebileceği temalı alanlarımızla WaterGarden
İstanbul’u, saat sınırlaması olmayan İstanbul’un
dinamiklerine yön veren farklı bir konsepti hayata
geçiriyoruz” dedi.
Avrupa’nın En Gelişmiş ve En Büyük Gösteri
Havuzu
Günün ilk ışıklarıyla açılıp gece geç saatlere
kadar kesintisiz hizmet verecek WaterGarden
İstanbul’da; 5 bin metrekare alan üzerine
kurulacak Avrupa’da bir yaşam merkezi içinde
yer alan “en büyük ve en gelişmiş” gösteri havuzu
yapılıyor.
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15 bin metrekare PARK
WaterGarden İstanbul’da ayrıca içinde “mini
golf”, “extreme park”, “çocuk parkı” da bulunan,
çok çeşitli bitkinin ve ağaçların yer aldığı, 15
bin metrekarelik Park kuruluyor. Yemyeşil
bir alan olarak konumlanan ve açık alanların
yarısını kaplayacak olan park; bitki çeşitliliğiyle
bölgenin oksijen deposu da olmaya aday. İçinde
botanik bahçesi de olacak Park; WaterGarden
İstanbul’un en dikkat çekici bölümlerinden biri ve
WaterGarden’ın ismindeki bahçeyi temsil ediyor.
Gastronomi Merkezi
“Yaşam ve gastronomi” merkezi olarak
konumlanan WaterGarden İstanbul’da; Türk ve
dünya mutfağından eşsiz lezzetler, Türkiye’nin
her köşesinden yöreye özgü geleneksel tatların
İstanbul’daki ilk adresleri, Anadolu yakasında
ilk defa yer alacak, en sevilen markaların özel
konseptleriyle restoranlar, bistrolar, kafeler, food
court ve lezzet noktaları yer alacak.
Nostalji Sokağı:
Her biri muhteşem Show Havuzunun etrafında
konumlanacak yeme içme mekanlarında,; suyun
ferahlığı ve şovların görkemiyle her yemek eşsiz

bir ziyafete dönüşecek. Bunlara ek olarak,
projenin dikkat çeken önemli bölümlerinden;
en az 50 yıllık geçmişi olan lezzetlerin
bulunacağı “Nostalji Sokağı”nda, bugün hala
büyük bir keyifle tüketilen her bölgeden yiyecek
ve içeceklerin yer aldığı dükkanlar da yer
alacak.

Sıradışı bir konsept, eşsiz bir lokasyon:
İstanbul’un en modern ve yüksek nüfuslu
semti Ataşehir’de, Uluslararası İstanbul
Finans Merkezi’nin yanında yer alan
WaterGarden İstanbul milyonlarca
İstanbulluya, yerli ve yabancı turistlere
eşsiz bir deneyim sunacak. 2012 yılında
Uluslararası Modern Şehircilik Ödülü’nü
Organik Pazar:
kazanan, yüksek gelir grubuna ait lüks
Dünyada sağlıklı yaşam trendinin hızla artması, rezidansların ve gökdelenlerin yer aldığı,
doğal ürünlere gösterilen talebin çoğalmasından merkez ofisler ve iş yerlerinden oluşan
yola çıkarak planladığımız Organik Pazar da,
Ataşehir; aynı zamanda İstanbul’un en önemli
haftanın yedi günü açık olacak.
iş ve ticaret merkezlerinden biri konumunda.
Eğlencenin Yeni Adresi:
Ataşehir’de konumlanacak WaterGarden
İstanbul’da; ayrıca 11 salonlu ‘sinema
kompleksi’, yerli ve yabancı sanatçıların,
grupların, orkestraların sahne alacağı ve açık
hava sineması olarak da kullanılabilecek
4000 kişilik etkinlik alanı, ‘tiyatro salonu’,
“eğlence kulüpleri”, çocuklar ve yetişkinlere
hizmet verecek ‘mutfak sanatları okulu’, “spor
merkezi”, “bowling salonu”, “çocuk oyun
alanı”, “çocuk yuvası” ve yer alıyor.
Çocuk Yuvası:
WaterGarden İstanbul’da kurulacak çocuk
yuvasının en büyük özelliğiyse, aileler burada
vakit geçirirken, çocuklarını gönül rahatlığıyla,
uzman ve deneyimli eğitimcilerin bulunacağı
yuvalara bırakabilmeleri...

WaterGarden İstanbul; birincil kapsama
alanında 1 milyon, ikincil kapsama alanında
2 milyonu aşkın İstanbullu’nun çekim alanının
merkezinde yer alıyor. Genç nüfusuyla dikkat
çeken, orta ve üstü gelir seviyesi olan Ataşehir
bölgesinin eğitim seviyesi çoğunlukla
üniversite mezunlarından oluşuyor.
D-100 karayolu ve TEM otoyolunun kesişim
noktasında bulunan Ataşehir, Boğaziçi
Köprüsü’ne 15 dk., Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’ne 17 dk., Bağdat Caddesi’ne 10
dk. ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 25 dk.
uzaklıkta yer alıyor. Çok yakında hizmete
girecek Ümraniye, Ataşehir, Göztepe raylı
sistem hattı, Marmaray ve diğer metro
hatlarıyla entegre olacak bölge ulaşım
kolaylığıyla da önem kazanıyor.
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Bu özelliğiyle dünyada bir ilk olacak WaterGarden
İstanbul’da su, müzik, ateş, lazer, ışık ve
eşsiz koreografi eşliğinde etkileyici gösteriler
ziyaretçilerle buluşacak. Bu özel havuz, Water
Garden’ın ismindeki suyu temsil ediyor.
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BURBERRY’DEN GÖZ ALICI

“LONDON IN LOS ANGELES” EVENTI

urberry Los Angeles Griffth
Observatory’de kreatif direktör
Cristopher Bailey’nin ev sahipliğinde
görkemli bir etkinlik gerçekleştirdi.
İngiliz markası Burberry “London in Los
Angeles” etkinliğinde 2015 Sonbahar-Kış
koleksiyonunu sergiledi. Koleksiyonda
sıcak renkler ve derleme baskılar ön plana
çıkarken; püsküllü süetler, palmiye ağacı
desenleri ve göz alıcı ayna işlemeleri en
dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.
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Clare Maguire performansı

Tom Odell

Naomi Campbell
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George Ezra performansı
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E

Victoria Beckham

Suki Waterhouse

Naomi Campbell
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kinlik sonrası gerçekleşen After Party’de Tom Odell, Clare Maguire gibi
İngiliz sanatçılar performanslarını sergiledi. Griffth Observatory’de gerçekleşen
etkinliğin şov hazırlıkları Snapchat’den, defilenin canlı görüntüleri Twitter’ın
yeni uygulaması Periscope’tan yayınlandı. Grenaider Guards defilede ihtişamıyla
dikkat çekerken, Cara Delevingne, Naomi Campbell ve Jordan Dunn gibi ünlü modeller
ön sıralarda yerini aldı. “London in Los Angeles” gecesinin en dikkat çeken ikilisiyse
Victoria-David Beckham çifti oldu.
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Tang Wei

Bee Schaffer

Sir Elton John

Kiernan Shipka

Lauren Paul
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Laura Love

Mila Kunis

Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham

Chiara Ferragni

Ashley Madekwe

Cara Delevingne
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Katie Nehra
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FORUM DİYARBAKIR AÇILIYOR

F RU

DİYARBAKIR

A

Türkiye’nin en büyük alışveriş platformu Multi Turkey’in ülke genelindeki
15’inci alışveriş merkezi Forum Diyarbakır kapılarını açıyor. Bölgede
bugüne kadar önemli yatırımlara imza atan Altındağ Gayrimenkul Yatırım
Geliştirme İnşaat şirketinin %50 ortaklığıyla hayata geçen Forum Diyarbakır
için 100 milyon euro yatırım yapıldı ve 1.500 kişilik istihdam yaratıldı.

ALTINDAĞ

GAYRİMENKUL YATIRIM GELİŞTİRME
İNŞ. MİM. MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.

ulti Turkey, ülke genelindeki 15’inci
alışveriş merkezini Diyarbakır’da
açıyor. Bölgede bugüne kadar önemli
yatırımlara imza atan Altındağ Gayrimenkul
Yatırım Geliştirme İnşaat şirketinin %50
ortaklığıyla hayata geçen Forum Diyarbakır için
toplam 100 milyon euro yatırım yapıldı.
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Forum Diyarbakır, şehirde 1.500 kişilik istihdam
yaratacak. 54 bin metrekare kiralanabilir alan
üzerinde 135 yerli ve yabancı seçkin markayla
hizmet verecek olan Forum Diyarbakır kapılarını
açıyor.
Multi Turkey: Türkiye’nin en büyük alışveriş
platformu…
İnşa ettiği 870.000 metrekarelik toplam
kiralanabilir alanla Türkiye’de sektör lideri olan
Multi Turkey, 2014 yılında 160 milyon ziyaretçi
ağırladı ve 4,5 milyar TL ciro elde etti. 2004
yılından bu yana ülke genelinde 4 milyar euro
yatırım gerçekleştiren Multi Turkey, %12’lik
pazar payıyla Türkiye’nin en büyük alışveriş
platformu olma özelliği taşıyor.

Forum Diyarbakır kentin kalkınmasına
destek verecek

Türkiye perakende ve alışveriş sektörü
istikrarlı büyüyor

Forum Diyarbakır’ın açılışı nedeniyle
düzenlenen basın toplantısında konuşan Multi
Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü,
“Türkiye ekonomisi büyüdükçe alışveriş ve
perakende sektörü de büyüyor. Anadolu’da
da alışveriş merkezlerine talep artıyor.
Anadolu’daki beklenti ve ihtiyaçları yakından
takip ve analiz ediyoruz. Multi Turkey olarak,
Anadolu’ya iyi projeler götürebilmek, bölgenin
kalkınmasına destek olmak istiyoruz. Bu
anlayışın en yeni ürünü olan Forum Diyarbakır,
hem kent için cazibe merkezi olacak hem de
yaratacağı ekonomik değer ve istihdamla kenti
kalkınmasına destek verecek. Yaklaşık 1.500
kişiye istihdam imkanı yaratacağımız Forum
Diyarbakır, aileleriyle birlikte düşündüğümüz
zaman 10 bine yakın kişinin yaşamına olumlu
katkı yapacak” dedi.

Organize perakende ve alışveriş merkezi
sektörünün Türkiye ekonomisi içinde lokomotif
özellik taşıdığını belirten Hulusi Belgü,
sözlerine şöyle devam etti: “2014 yılsonu
itibarıyla baktığımızda; yüzbinlerce kişiye
istihdam sağlayan, 45 milyar dolarlık yatırım
yapılmış, 70 milyar TL’lik ciroya ulaşan dev
bir sektörle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye’de
57 ilde 344 alışveriş merkezi hizmet veriyor.
Toplam kiralanabilir alan ise 9,8 milyon m2
büyüklüğünde… Kişi başına 126 m2 kiralanabilir
alan düşüyor. Avrupa’da 1.000 kişiye düşen
ortalama kiralanabilir alan değerleri 250 m2’ye
ulaşmış durumda. Bu rakamlar da henüz alacak
çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Sektörümüz
gerek büyüme gerekse yabancı sermaye,
ciro, ziyaretçi sayıları ve istihdam oranlarına
bakıldığında istikrarlı bir büyüme sergiliyor.
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Forum Diyarbakır, 54 bin metrekare kiralanabilir
alan üzerinde, hipermarket, yapı market,
sinema kompleksi, restoranlar, kafeler, yerliyabancı markalardan oluşan 135 mağazayla
Diyarbakırlılara ve çevredeki illere hizmet
verecek. Forum Diyarbakır’da, aralarında
Koçtaş, Media Markt, Tommy Hilfiger, Simit
Sarayı, Kahve Dünyası, Roman, Paul&Shark,
Vakko ve W gibi Forum Alışveriş Merkezlerinde
ilk kez tüketiciyle buluşacak markalar da yer
alacak. Multi Turkey Yönetim Kurulu Üyesi
Belgü, “Sahip olduğumuz uluslararası deneyim,
bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerdeki

başarılı performansımız, kiralama süreçlerindeki eklemekten dolayı gururluyuz. Bu projede Multi
kurumsal yaklaşımımız, yerli ve yabancı
gibi uluslararası deneyime sahip ve sektör lideri
markalara güven verdi. Diyarbakır’a duyduğumuz bir kuruluşla birlikte çalışmaktan ayrıca mutluluk
inanç sanıyorum onları da cesaretlendirdi ki,
duyuyoruz. Koşullar ne olursa olsun sürekli
bugün yerli-yabancı markalardan oluşan seçkin katma değer üretmeye, planlı yatırımlarla günden
bir karmayla misafirlerimizin karşısına çıkıyoruz” güne büyümeye ve ileride daha büyük projelere
diye konuştu.
imza atmaya devam edeceğiz.”
Forum Diyarbakır, diğer Forum alışveriş
Altındağ: “Projelerimize Forum Diyarbakır’ı merkezlerimizde olduğu gibi şehrin dokusuna
eklemiş olmaktan dolayı gururluyuz”
uyumlu mimari detaylar taşıyor. Üç katlı yapının,
geleneksel kent duvarlarını simgeleyen bazalt
Forum Diyarbakır projesine Multi Turkey
taşlarından oluşan cephesi, iç avlusu ve kemerleri
ile şehrin ikonik simgelerinden biri olması
ile birlikte imza atan Altındağ Gayrimenkul
Yatırım Geliştirme İnşaat Şirketi Genel Müdürü bekleniyor. Çevresinde geliştirilen yollarla rahat
Selahattin Altındağ da şunları söyledi: “İnşaat
ve kolay ulaşılabilir bir konuma sahip bulunan
ve turizm sektöründe imza attığımız sayısız
Forum Diyarbakır, yaklaşık 1.500 kapasiteli
otoparkıyla ziyaretçilerin hizmetinde olacak.
projelere Forum Diyarbakır ile bir yenisini
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Organize perakende sektörünün 2015 yıl sonunda
%9 büyüyeceği ve 120 milyar dolar ciroya
ulaşacağı öngörülüyor.”
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ANTAKYA PALLADIUM’DA
ÖZGE ULUSOY İLE ÖZGE CERRAHOĞLU
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MAKYAJ VE GÜZELLİK SOHBETİ İÇİN İLK DEFA BİR ARAYA GELDİLER
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A

nneler gününde Ünlü Model Özge Ulusoy ile Makyöz
Özge Cerrahoğlu Antakya Palladium'da moda ve
makyaj üzerine bir etkinlikte bir araya geldiler. Etkinlik
Özge Cerrahoğlu'nun makyaj üzerine yaptığı workshop
ile başladı. 5 şanslı ziyaretçiye birebir makyaj yapan Özge
Cerrahoğlu etkinliğe Özge Ulusoy'un da katılmasıyla
keyifli bir moda söyleşisine döndü. Ziyaretçilerden gelen
soruları da cevaplayan güzel ikili etkinlik sonrası bol bol
alışveriş yapmayı da ihmal etmediler.
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AVRUPALI LİDER BURGER ZİNCİRİ
QUIK ARTIK TÜRKİYE’DE

Nisan ve Mayıs ayında açtığı 4 restoranla burger severlere hizmet vermeye
başlayan Quick, 5 yıl içinde 150 Milyon Euro yatırım ile restoran sayısını
100’e çıkarmayı hedefliyor.

İ

lk restoranını 1971 yılında Belçika’da açan,
bugün 16.000 çalışanıyla başta Fransa, Belçika,
Lüksemburg olmak üzere 500 restoranda 1 milyar
Euro’nun üzerinde ciro elde eden Quick, farklı
damak tatlarına hitap eden menüsü, fark yaratan
özel sosları ve keyifli ortamıyla yepyeni bir burger
deneyimi sunuyor.
Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı burger
dünyasına, Avrupalı dokunuşuyla kaliteli bir
lezzet alternatifi sunan Quick, Türkiye’de hızlı
servis sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Avrupalı
lider Hızlı Servis restoran zinciri Quick, gençler
ve aileler başta olmak üzere her kesime hitap
eden menüsüyle ilk olarak İstanbul’daki lezzet
tutkunlarıyla buluştu. Forum İstanbul, Ataşehir
Bulvar 216 , Şişli Cevahir AVM ve Şişli Meydan
restoranları hizmete giren Quick, Mayıs sonunda
Viaport restoranında misafirlerini ağırlamaya
başladı.

45 yılı aşan deneyim ve ‘daha fazlası için lezzet’
iddiasıyla Türkiye’ye gelen Quick’in lansman
toplantısı, Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Quick
Group CEO’su Cedric Dugardin, zengin bir
mutfak kültürüne sahip Türkiye’de insanların
ayrıştırıcı damak tadına büyük güven duyarak,
Türkiye pazarına girdiklerini söyledi.

Naci Topcuoglu

IFB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

Cedric Dugardin
Quick Group CEO’su
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Dugardin: “Türkiye’nin yemek kültüründen
çok etkilendik, burada olmak istedik”
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ICSC - JOHN T. RIORDAN PERAKENDE GAYRİMENKUL
PROFESYONELLERİ OKULU YENİ MEZUNLARINI VERDİ!

H

er geçen gün büyümeye devam eden
AVM ve perakende sektörüne katkı
sağlamak adına birbirinden önemli
eğitimler düzenleniyor. Sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda başarıyla sürdürülen “ICSC
– John T. Riordan Perakende Gayrimenkul
Profesyonelleri Okulu”nun yeni eğitimleri ise bu
yıl 04-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında Özyeğin
Üniversitesi Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul
Merkezi çatısı altında Swissotel’de yapıldı.
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Workshop programı kapsamında Yapı Kredi
Bankası Baş Ekonomisti Cevdet Akçay
“Sürdürülebilir Türkiye Ekonomisi"ni ;
Turkeco Kurucu Başkanı ve ÇEDBİK Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Duygu Erten
ise; “Sürdürülebilir Bir Dünya” konularını
irdelerken; TAMPF - Tüm Alışveriş Merkezleri
ve Perakendeciler Federasyonu’nu oluşturan
derneklerin başkanları da “Organize Perakende
Sektöründe Sürdürülebilirlik" konusunu
masaya yatırdı. Eğitim programı öğrencilerin
sertifikalarını aldığı bir törenle son buldu.
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Bu yıl 04-08 Mayıs 2015 tarihleri
arasında Özyeğin Üniversitesi Alp Alkaş
Perakende Gayrimenkul Merkezi çatısı
altında Swissotel’de gerçekleştirilen
“ ICSC – John T. Riordan Perakende
Gayrimenkul Profesyonelleri Okulu”nda;
AVM müdürleri, kiralamacılar ve
pazarlamacılar başta olmak üzere
AVM yönetim kadrosunda çalışanların
yararlanabileceği önemli eğitimlere yer
veriliyor. İçerikleri ICSC tarafından
hazırlanan eğitimler, Türkiye’den ve
farklı ülkelerden gelen sektörün uzman
isimleri tarafından veriliyor. Katılımcılar,
“ICSC – John T. Riordan Perakende
Gayrimenkul Profesyonelleri Okulu”nda;
AVM yönetimini ilgilendiren kiralama
stratejileri’, ‘finans, pazarlama yöntemleri’,
‘araştırma verileri’ alanlarında bulunan
derslere katılma şansı bulurken aynı
zamanda ICSC tarafından organize edilen
sertifikasyon sınavlarına hazırlanma şansını
da elde ediyorlar.
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Tanem Eren Belen
CBTE Mimarlık Kurucu Ortağı

Marka kimliğini bütünleyecek bir mimari
senaryo oluşturup, bu senaryoyla uyumlu
renk, doku ve malzeme seçimleri yapıyoruz.

Tanem Eren Belen
CBTE Mimarlık Kurucu Ortağı
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CBTE Mimarlık ne kadar süredir perakende
sektöründeki markaların mağazalarının iç
mekan tasarımlarını yapıyor? Sizin için bu
süreç nasıl başladı ve ne şekilde devam ediyor?
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CBTE Mimarlık, 2004 yılında kurulmuş bir
ofis. Perakende sektöründeki ilk projemiz, 2005
yılında YKM ile oldu. YKM’nin, o dönemdeki
yeni mağaza konseptini ve bu konsepin
uygulandığı 3 mağazasını 4 ay gibi kısa bir
sürede projelendirdik, sonrasında da geçen 10
yıllık süreçte 60 civarında mağazanın açılış ya da
tadilat projelerini hazırladık. Departman store ile
başlayan perakende sektöründeki projelerimize
çeşitli kategori markalarla da devam ettik ve
etmekteyiz.
Genel olarak projelerinizde en çok önem
verdiğiniz noktalar nelerdir?
Projelerimizde en çok, fonksiyonel, uygulanabilir,
özgün ve güncel tasarımlar yapma konusunda
hassasiyet gösterdiğimizi söyleyebiliriz.

Çağdaş Belen
CBTE Mimarlık Kurucu Ortağı
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Markanın bilinirliği, eski ya da yeni oluşu bizim
bu sürecin başında önem verdiğimiz konuların
başında geliyor. Eski ve köklü bir markaya
tasarım yapıyorsak, markayla ilgili çok bilindik
ve yerleşmiş ögelerin yeniden yorumlanarak
da olsa tasarımlarımızın bir bileşeni olmasını
önemsiyoruz. Yeni bir marka için yeni bir
konsept tasarımı yapıyorsak da, markanın
ürünleri, mottosu, hedef kitlesi gibi bileşenleri
gözeterek, biz bu bileşenlere ne katabiliriz ya
da nasıl güçlendirebiliriz şeklinde bir yaklaşım
sergiliyoruz. Marka kimliğini bütünleyecek bir
mimari senaryo oluşturup, bu senaryoyla uyumlu
renk, doku ve malzeme seçimleri yapıyoruz.
Perakende sektöründeki flagship mağazaların
iç mekanlarıyla ilgili genel izlenimleriniz
nelerdir? Sizce bu konuda yapılan hatalar,
yanlış stratejiler var mı? Güncel bir durum
değerlendirmesi yapabilir misiniz?
Flagship mağazaların, markaların mevcut
kimliğini, geçmişini, vizyonunu müşterisine en
iyi şekilde gösterip anlatabildiği mekanlar olma
iddiasını göz önünde bulundurarak değerlendirme
yapmamız gerekir. Bu yaklaşımla, flagship olarak
tasarlanan mağazaların en başta yukarıdaki
söylemleri sergileyebileceği satışa değil görsel
sunumlara ayrılabilecek alanlara sahip olması, bu
alan gereksinimini karşılayabilmesi ve bu alanların
da uzun vadede güncel anlayışlarla tazelenerek
fonksiyonunu sürdürmesi gerekiyor. Genelde,
görsel sunumlar için ayırılan alanların satışa
dolaylı katkısı görmezden gelinerek, projede ve ilk
açılışta bu fonksiyona göre planlanan mağazalar
kısa zaman sonra doğrudan satışa uyarlanacak
şekilde revize ediliyor. Bir süre sonra markanın
yüzü diyebileceğimiz flagship mağazası bile
kalmıyor.

Sizce Türkiye’deki mağaza iç mekan
tasarımları geçmişten günümüze nasıl
bir gelişime sahip, hangi yönde ilerliyor?
Türkiye’nin, bu konuda dünyadaki konumu
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye bu konuda, hem birçok markanın
yakın zamanda ülkeye gelip mağazalarını
açmaya başlaması, hem de yüksek bir ivmeyle
alışveriş merkezi yatırımlarının vücuda gelmesi
sebebiyle, mağaza iç mekan tasarımlarının
kalitesi ve güncelliği açısından çok şanslı.
Markalar bu yenilik ve ivmeyle paralel
büyürken, bu büyümeyle birlikte konseptlerinin
de güncel kalabilmesi için çaba harcıyorlar.
Yabancı markaların ülkeye gelmesi de yerli
markaların iç mekan tasarımlarının gözden
geçirilmesi, yenilenmesi konularında örnek ve
tetikleyici unsur teşkil ediyor.
Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki
yüzlerini tasarlıyorsunuz. Bu süreç nasıl
işliyor? Farklı şekilde ele alınması gereken
noktalar oluyor mu?
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, markanın
verilerini değerlendirerek bir senaryo oluşturup,
müşterimize proje tasarımından önce bu
senaryo ile gitmeyi tercih ediyoruz. Kesişen
ya da ayrışan fikirleri süzerek tasarımlarımızı
yönlendiriyoruz. Yabancı profesyonellerin

yaklaşımları farklılık gösterebiliyor ancak bu
farklılıklar genellikle olumlu yönde oluyor.
Global markaların, marka konseptlerinde bölgesel
bazı kriterler sözkonusu oluyor, mutlaka olması
gerekenler ve kesinlikle olmaması gerekenler
gibi. Bu noktalarda bazen hassasiyet göstermek
gerekirken, bazen de diretmek, kafa tutmak
gerekebiliyor.
Perakende sektöründeki mimar-işveren ilişkisi
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kurumsal markalarda özellikle de global
markalarda bu ilişki çok profesyonelce
yürütülebiliyor. Sonuç odaklı bir yaklaşımla,
perakendenin esas amacı ticari kriterler bazen
mimari tasarımların önüne geçip çeşitli ‘revizyon’
lar gerektirse de, genellikle her iki taraf için
de tatmin edici bitmiş ürünler çıkıyor. Aile
şirketlerinde işleyiş biraz daha farklı... Son karara
ulaşıncaya kadar geçen süre biraz daha uzun
olabiliyor.
Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Mesleki açıdan tatmin edici, kalıcı işler
başarabilmek ve uluslararası firmalara da istenen
seviyede hizmet verebilen bir firma olmak
hedefindeyiz. Bu doğrultuda yoğun ve verimli bir
tempoyla çalışmaya üretmeye çabalıyoruz.
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Markaların genel özelliklerinin mekan
tasarımına aktarılması sürecinden biraz
bahseder misiniz?
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ANTAKYA PALLADIUM'DA

HALİL SEZAİ İZDİHAMI!

A
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VIAPORT MARİNA DEMİR ATTI

Türkiye’nin en yeni marinası Viaport Marina, açılışa gün sayıyor. Dünyanın
ve Türkiye’nin eşsiz tasarımlı projesi Viaport Marina, Mayıs ayında kapılarını
açıtı.

“Bu proje Türkiye’ye hediye”
Viaport Marina’da deniz üstünde eğlence ve
alışveriş keyfinin sınırlarını zorlayacaklarını
belirten Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı

Coşkun Bayraktar, “Türkiye’de bu konseptte
başka bir proje yok. Biz deniz ile hayatı
birleştiriyoruz. Denizden, hayata taşıyoruz”
diye konuştu. Şehir yaşamının karmaşasından
uzaklaştıracak bir proje tasarladıklarını kaydeden
Bayraktar, “Biz tüm projelerimizde olduğu
gibi, bu projemizde de odak noktamıza “insan”ı
koyduk. Halkımıza denizin esintisi eşliğinde,
eğlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir proje
hediye ediyoruz. Bu projenin dünyada bir eşi
daha yok” dedi.
“Yeşilin her tonu denizle birleşiyor”
Korunaklı ve doğal bir marina olarak tasarlanan
Viaport Marina’da, çevreci ve emniyetli bir
yapı kurgulandı. Yalova’ya 7,8 ve adalara 8
mil uzaklığında bulunan Viaport Marina’da,
tekne rezervasyonları alınmaya başladı. Yeşilin
içerisinde konumlanan yapısıyla, doğayla iç
içe bir tasarım uygulanan Viaport Marina’nın
tüm çatılarında, denizle bütünleşik bir görsellik
sunması için Almanya'dan özel olarak getirilen

mavi kiremit kullanıldı. Dünyada 80'e yakın
marinayı ziyaret ettiğini belirten Bayraktar,
“ Viaport Marina, diğer marinalar gibi sırf
marinadan ibaret bir proje değil. Bu proje
Türkiye’nin projesidir” diye konuştu.
KISA KISA
*Yatırımcı: Via Properties
*Yatırım Bedeli: 1 Milyar TL
*İstihdam: 3000 kişi
*Marina kapasitesi: 750 yat
*Marina özellikleri:
*5 çıpalı
*750 Bağlama Kapasitesi
*24 Saat Palamar Hizmeti
*Engelli Dostu Marina,
*Yaşam Alanları:
*Yeme-içme Alanları
*Mağazalar
*Eğlence Parkları
*5 Yıldızlı Otel
*Akvaryum & Hayvanat Bahçesi
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H

ayatın tadı denizdeki TUZLA buluşuyor
sloganı ile Türkiye’nin ilk ve tek 5
fonksiyonlu marinası Viaport Marina,
yaz sezonunda İstanbul’un yeni yaşam merkezi
olmaya hazırlanıyor. 750 yat kapasiteli marinası,
alışveriş adası ve roller coaster’ları ile 35
oyuncak ünitesinden oluşan tema parkıyla,
ziyaretçilerini denizle buluşturacak olan Viaport
Marina’nın inşaatı tamamlanmak üzere. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi’nin
katkılarıyla hayata geçirilen Viaport Marina, 1
milyar TL’lik yatırım bedeline sahip. İstanbul’a
katma değer sağlayacak, vizyon projelerinden
biri olacak Viaport Marina’ya yılda 25 milyon
yerli yabancı turist gelmesi bekleniyor. Projenin
içerisinde bulunacak olan akvaryum ve otel ise
2016 yaz sezonunda ziyaretçilerle buluşacak.
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TARLADAN TOPLAYIP
OFİSTE PAYLAŞACAKLAR
JLL Türkiye, şirketin en önemli değeri olarak gördüğü çalışanlarının
bağlılığını artıracak çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda,
Komşuköy’de özel bir alanın kiralandığı JLL Türkiye’de, çalışanlar tarlada
yetiştirdikleri organik ürünleri ofiste açacakları stantta paylaşacaklar. JLL
Türkiye İK Direktörü Rabia Coşkun, çalışanların takım halinde korkuluklarını
yaptığı alanda, çeşitli aktivitelerin yanı sıra açık havada film gösterimi de
olacağını söyledi.

Rabia Coşkun

JLL Türkiye İK Direktörü

icari gayrimenkul alanında finansal ve
profesyonel hizmetler sunan ve yatırım
yönetimi danışmanlığı yapan JLL Türkiye,
çalışan bağlılığı üzerine projeler gerçekleştirmeyi
sürdürüyor. Çalışanlarının Bozcaada Yarı
Maratonu ve Avrasya Maratonu’na katılımını
destekleyici faaliyetlerde bulunan JLL Türkiye,
şimdi de Komşuköy projesi ile çalışanlarını hem
doğayla hem de doğal ürünlerle buluşturuyor.
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Proje ile ilgili bilgi veren JLL Türkiye İK
Direktörü Rabia Coşkun, öncelikli amaçlarının
toplumdan ve doğadan aldıklarını yine doğaya
geri vermek olduğunu vurguladı. “Bu kapsamda,
çalışanlarımızın şehrin kalabalığından çıkarak
doğayla baş başa olabilecekleri bir alan
oluşturmak için Komşuköy’de özel bir alan
kiraladık” diye konuşan Coşkun, “Bu alanda
hem organik tarım yapıyoruz hem de doğanın
içerisinde takım çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Örneğin, son olarak tarlamızı korumak için
korkuluklar yaptık. İlk hasadımızı önümüzdeki
ay almayı hedefliyoruz. Çalışanlarımız tarlamızı

gerek bilgisayarlarından gerekse ofisimizin
kafe bölümünde bulunan ekrandan canlı olarak
izleyebiliyorlar. Tarladan elde edeceğimiz
ürünlerimizi de yine aynı bölümde açacağımız
stand ile çalışanlarımızla paylaşacağız” dedi.
Aktivite alanına dönüşecek
JLL Türkiye çalışanlarının Komşuköy’ü
diledikleri zaman ziyaret edebildiklerini
söyleyen Rabia Coşkun, “Tarladaki ilk
dikimimizi de JLL Türkiye olarak hep birlikte
yapacağız. Çit yapma, yoga ve organik tarım
gibi faaliyetlerimizin yanı sıra yaz akşamlarında
açık hava sinema etkinliğimiz de olacak.
Şirketimiz insanlar için insanlarla çalışarak
mekansal çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerin
sürdürülebilir olması bizim için çok önem
taşımaktadır. JLL Global olarak desteklediğimiz
Dünya Saati projesi kapsamında, 28 Mart’ta
Türkiye ofisi olarak yönettiğimiz AVM’lerde bir
saat ışıkları kapattık. JLL globalin projelerinden
biri olan 22 Nisan Dünya Günü kapsamında ise

hayata geçirdiğimiz ve yönettiğimiz mekanları
sürdürülebilir kılmak için, 22 çözüm yolu
ortaya koyan araştırmamızı yayınladık ve bu
uygulamanın yine tüm ofislerimizde yayılmasını
sağladık. Bu doğrultuda, Komşuköy projemizin
de doğadan aldığımızı doğaya geri vermemiz
ve yaşadığımız dünyayı sürdürülebilir kılmamız
için çok önemli bir araç olduğuna inanıyoruz”
dedi.
JLL Türkiye İK birimi, şirketin en önemli
değerinin çalışanları olduğu bilinci ile çalışan
bağlılığını artıracak Komşuköy gibi birçok
farklı projeyi hayata geçiriyor. Şirket çalışanları
Avrasya Maratonu ve Bozcaada Yarı Maratonu
gibi uzun mesafe koşulara gerçekleştirdikleri
düzenli antrenmanlarla hep birlikte hazırlanıyor.
Öğrenen organizasyona dönüşme hedefi
de bulunan şirket, Özyeğin Üniversitesi ile
birlikte hayata geçirdiği Alp Alkaş Perakende
Gayrimenkul Eğitim Merkezi ve “Tecrübeler
Konuşuyor” eğitimleri ile de bu hedef
doğrultusunda ilerliyor.
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19 MAYIS COŞKUSU ANKARA OPTİMUM’DA
SİNAN AKÇIL KONSERİ İLE YAŞANDI
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BOYNER GRUP'A 885 MİLYON TL'LİK DEV YATIRIM
Boyner Grup’un, Altınyıldız, Ay Marka, Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık
şirketlerinin sahibi olan halka açık şirketi Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları
A.Ş. özkaynaklarını 885 Milyon TL artırma kararı aldığı açıklandı.

Boyner Grup son 3 yılda YKM’nin %100’ünü,
Boyner Büyük Mağazacılık hisselerinin
%67’sini ve Beymen’in %50’sini satın alarak
Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları
A.Ş.’yi Türkiye’nin en büyük perakende
yatırım şirketlerinden biri haline getirdi. Bu
ortaklıkla BOYP, sermaye yapısını güçlendirerek
geçmişteki hisse alımları için gereken finansal
kaynağı da sağlamış oldu.
Sermaye artışının SPK ve ilgili diğer kurumlarca
onayının sonrasında Boyner Perakende ve Tekstil
Yatırımları’nın BİST’te halihazırda işlem gören
hisselerinin oranı %14,5 olacak.

“Yeni yatırımlara, yeni nesil perakendeye
ve güçlü büyüme hedefine odaklanacağız”
Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Cem Boyner ortaklık hakkında;
“Grubumuz üç yıl önce belirlediğimiz uzun
vadeli stratejisini sistematik bir şekilde
uyguluyor. “Mayhoola for Investments”
ortaklığı ile özkaynak yapımızı güçlü
büyüme hedeflerimizi destekleyecek
hale getirdik. Ortaklığımızın perakende
şirketlerimizin Türkiye’deki lider konumlarını
güçlendirirken, uluslararası yatırımlar
açısından da gelecek stratejilerimize büyük
katkı sunacağına inanıyorum. 2015 ve
sonrası sektörümüz için heyecan verici yıllar
olacak. Müşterilerimizden aldığımız ilham
ve güçlenen finansal yapımızla yeni nesil
perakendede dünyaya örnek olacak ve ses
getirecek yatırımlar planlıyoruz” dedi.
Portföyünde Uluslararası Dev Markalar Var
Katar merkezli özel bir yatırım şirketi olan
“Mayhoola for Investments”ın lüks tüketim
ve perakende sektörlerinde global ölçekte
yatırımları var. Daha önce İtalyan moda devi
Valentino’yu satın alması ile adını duyuran
şirketin yine ünlü İtalyan erkek giyim markası
“Pal Zileri” ve İngiliz çanta üreticisi “Anya
Hindmarch”ta da yatırımları bulunuyor. Şirket,
Valentino’dan sonraki en büyük moda ve
perakende yatırımını BOYP'a yapıyor.

“Mayhoola for Investments” konuyla ilgili
yaptığı açıklamada; “Türkiye’de moda ve
perakende pazarına girmek konusunda çok
istekliyiz. Boyner Grup’un bu amacımıza
ulaşmak için en doğru yatırım olduğunu
düşünüyoruz. Boyner markalarının Türkiye’de
daha da büyümesini ve küresel pazarlara
açılmasını görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.
Ay Marka’da Değerlendirme Süreci Askıda
Boyner Grup ayrıca bir süre önce stratejik
alternatifleri değerlendirme kararı aldığını
açıkladığı Ay Marka hisseleriyle ilgili
değerlendirme sürecinin BOYP sermaye
artışı SPK tarafından onaylanana kadar askıya
alındığını duyurdu. Network, Fabrika Divarese
ve Que markalarını bünyesinde barındıran Ay
Marka’nın tamamı Boyner Perakende ve Tekstil
Yatırımları AŞ’ye ait.
Boyner Grup içindeki şirketlerden BR
Mağazacılık (Altınyıldız Classics), Morhipo.
com ve Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları
A.Ş. Boyner Holding çatısı altında yer alırken;
Altınyıldız, Ay Marka, Beymen ve Boyner
Büyük Mağazacılık halka açık Boyner
Tekstil ve Perakende Yatırımları A.Ş. altında
konsolide ediliyor. Boyner Tekstil ve Perakende
Yatırımları A.Ş.’nin 2014 yılı konsolide cirosu
yıllık %20 büyümeyle 3,16 Milyar TL olarak
gerçekleşmişti.
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Türkiye’nin halka açık gıda ve elektronik dışı
en büyük perakende yatırım şirketi olan Boyner
Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (BOYP)
yeni yatırımlarla güçlü, istikrarlı ve karlı
büyüme vizyonunu destekleyecek bir ortaklığa
imza atıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre
Altınyıldız, AyMarka, Beymen ve Boyner Büyük
Mağazacılık şirketlerini bünyesinde konsolide
eden Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları
A.Ş. (BOYP) özkaynaklarını 885 Milyon TL
artırma kararı aldı. Mevcut hissedarların rüçhan
haklarının kısıtlanması yöntemiyle yapılacak
sermaye artışına Katar merkezli “Mayhoola
for Investments” tek yatırımcı olarak katılacak
ve bu yatırım sonucunda BOYP’da %30,7
oranında hissenin sahibi olacak. Mayhoola’nın bu
yatırımında danışmanlığını Katar’ın önde gelen
yatırım bankalarından QInvest LLC yaptı.
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JLL DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE
EN ETİK ŞİRKETLER ARASINDA YER ALIYOR

JONES LANG LASELLE
JLL, etik değerlere en yüksek önemi veren
şirketler arasında yer almaya devam ediyor.
Dünyadaki iş etiği standartlarını belirleyen
Ethisphere Enstitüsü tarafından küresel çapta
en etik şirketlere verilen Ethisphere ödülünü
üst üste sekizinci kez kazanan JLL’e bir ödül de
Türkiye’den geldi. JLL Türkiye, etik bilincini
yaygınlaştırmak amacıyla verilen “ETİKA 2014
Türkiye Etik Ödülleri”nde başarıya ulaştı.
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JLL Türkiye, ETİKA 2014 Türkiye Etik
Ödülleri’nde örnek etik uygulamalarıyla ödüle
layık görülen 28 kurumdan biri oldu. ETİKA’da
yer alan şirketler etik değerler ve iş ahlakı,
itibar yönetimi, kurumsal yönetişim, kurumsal
sosyal sorumluluk, uygunluk yönetimi, liderlik
ve yaratıcılık gibi başlıklarda etik açıdan
değerlendirildi.
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İş etiği ödüllerinin önemine dikkat çeken JLL
Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş şunları söyledi:
“ETİKA Türkiye Etik Ödülleri, kurumlar
arası ilişkilerin, iş süreçlerinin ve şirketlerin
çalışanlarına yönelik hassasiyetlerinin etik
değerler çerçevesinde geliştirilmesi anlamında
önemli bir misyon üstlenmiş bulunuyor. Bu
ödüller, şirketlerin topluma karşı daha yüksek
bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri için
çarpan etkisi yaratıyor. JLL Türkiye olarak tüm
bu konularda etik standartları merkeze alarak
büyük bir özenle hareket ediyoruz. Ülkemizde
kazandığımız ETİKA ödülü de bu nedenle büyük
kıymet taşıyor. JLL Türkiye’de etik hareket
biçimini standart bir iş süreci olarak uygulayan
tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
JLL, dünyanın en beğenilen ve en etik
şirketleri arasında gösterildi
Ethisphere Enstitüsü tarafından küresel çapta
bir değerlendirmeyle verilen Ethisphere Etik

Volkan Müller

JLL Türkiye Operasyon
ve Finans Direktörü

Avi Alkaş

JLL Türkiye
Ülke Başkanı

Ödülleri’nde JLL’in üst üste sekizinci kez
“Dünyanın En Etik Şirketleri” arasında yer
aldığının altını çizen Avi Alkaş, “Ethisphere
dünyadaki iş etiği standartlarını belirlemekle
kalmayan, aynı zamanda bu standartları güncel
olgular paralelinde daha yükseğe taşıyan bir
kurum. Bu nedenle Ethisphere Enstitüsü’nün
verdiği Etik Ödüllerine kesintisiz bir şekilde
layık görülmek, JLL’in bu alandaki yaklaşım
ve başarısını belirgin bir şekilde ortaya
koyuyor,” dedi.
JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, “JLL
kurulduğu ilk günden bu yana iş süreçlerinde
etik değerlere en yüksek önemi veren bir
kurumdur ve bundan dolayı büyük gurur
duyuyoruz. Şirketimizin 1997’den bu yana
halka açık olması, bu alandaki hassasiyetimizi
en üst düzeye çıkarıyor. Bizler, dünyada ve
Türkiye’de, iş etiğini şirket kültürümüzün odak
noktasına konumlandırıyoruz. Öte yandan iş
etiğini, şeffaflığın en bağlayıcı unsurlarından
biri olarak görmekteyiz,” dedi.
Dünya gayrimenkul piyasalarının giderek
şeffaflaştığına dikkat çeken Alkaş şu noktalara
dikkat çekti: “JLL tarafından hazırlanan
Küresel Gayrimenkul Şeffaflık Endeksi’nde
Türkiye 102 ülke arasında 34. sırada yer alıyor.

Mahir Mermer

JLL Türkiye
Ofis Hizmetleri Genel Müdürü

Söz konusu endeks, uluslararası yatırımcıları
bir ülkeye çeken en önemli faktörlerden biri.
Ülkemiz gayrimenkul sektöründeki şirketlerin
etik değerlere daha hassas yaklaşması
ve gayrimenkul konusundaki işlemlerin
şeffaflaşması, Türkiye’nin endeksteki
sıralamasını yükseltecek ve dolayısıyla
yabancı yatırımcı akışını da önemli ölçüde
yoğunlaştıracaktır. Daha yüksek etik değerler
daha güvenilir bir iş ortamını ve bu da, yabancı
yatırım artışı ile daha hızlı bir ekonomiyi
beraberinde getirir. Bu nedenle etik değerlere
bağlılığın önemini çok yönlü olarak düşünmek,
iş dünyası ile ekonomi üzerindeki etkilerini
iyi kavramak tüm şirket ve yöneticilerin
görevidir.”
JLL Türkiye’nin etik ve şeffaflık konusundaki
yaklaşımının küresel çapta takdir gördüğünü
hatırlatan Avi Alkaş, “İş etiği anlayışımız ve
şeffaflık ilkemiz ile kurumumuzun yarattığı
değerin her geçen gün arttığına inanıyor,
hem ekibimiz hem de müşterilerimizden bu
konuda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.
Bu yıl Fortune’un Dünyanın En Beğenilen
Şirketleri Listesi’ndeki ilk 50 kurum arasında
gösterilmemizin de bunun bir yansıması
olduğuna inanıyorum,” dedi.
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ESAS 67 BURDA’NIN “ESASLI”
DEĞİŞİMİNE JLL TÜRKİYE İMZASI

Zonguldak’ın ilk alışveriş ve yaşam merkezi Demirpark’ın
alışveriş merkezi yönetimini sürdüren JLL Türkiye, AVM’nin Esas
Gayrimenkul’e satılma sürecine de imza attı.

kendini dışarıya açan AVM'ler takip etti.
Sigara yasağının da etkisiyle AVM'ler
Konu ile ilgili bilgi veren JLL Türkiye Ülke ziyaretçilerinin açık havada oturabilecekleri
Başkanı Avi Alkaş, yıllık ortalama 4,7 milyon mekanlar oluşturdular. Şimdi ise eski tip
ziyaretçiye sahip Esas 67 Burda projesinde 62 mimarisi olan AVM’ler yenilenerek çağa
mağaza bulunduğunu söyledi. Zonguldak'ın ayak uyduruyor ve içe dönük cephelerini
merkezi bir noktasında bulunan Esas 67
dışa dönük hale getiriyor. Esas 67 Burda,
Burda’yı geçtiğimiz dönemde bir çekim
hem perakende gelişimine hem de alışveriş
merkezi haline getirmek için çok çalıştıklarını merkezlerinin farklılaşan konseptlerine
ve bunu layıkıyla başardıklarını ifade eden
yenilikçi çözümler sunuyor” dedi.
Avi Alkaş, şu bilgileri verdi:
Esas 67 Burda projesinde açılan yeni
“Kentin sosyal ve kültürel hayatının önemli
sayfada JLL Türkiye olarak yeniden
bileşenlerinden biri haline gelen Esas 67
kiralamadan, mülk yönetimine kadar
Burda, Esas Gayrimenkul çatısı altına girerek üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır
bir yeniden doğuş yaşıyor. JLL Türkiye
ve çok heyecanlı olduklarını belirten Avi
olarak yönetimini sürdüreceğimiz Esas 67
Alkaş, “Esas 67 Burda için koyduğumuz
Burda, bu yeniden doğuşu ile ‘kentin çarşısı yeni hedefler ile AVM performansında
ve sosyal hayatın kalbi’ haline gelmeyi
artış hedefliyoruz. Burada yaratmayı
planlıyor. 2015 sonu itibariyle 5 milyon
hedeflediğimiz, perakende deneyimi, ticari
ziyaretçiye ulaştırmayı hedeflediğimiz
performansın yükselişi, yeni değerler ve
projede, aynı dönem için kiralama doluluk
bununla beraber müşteri deneyiminde
oranı hedefimizi de yüzde 100 olarak
kazandırdığımız fayda ve memnuniyet, üç
belirledik. Halen 20,75 TL olan kişi başı
paydaş yani kiracı, ziyaretçi ve yatırımcı
harcama miktarını artırarak 25 TL’ye
arasındaki sinerjiyi artırarak ortak başarıyı
yükseltmek ve metrekare verimliliğini 450
daha da yükseğe çekecektir” diye konuştu.
TL yapmak da öncelikli hedeflerimiz arasında Dördüncü nesil olacak
yer alıyor.”
Avi Alkaş, Esas 67 Burda’nın yeni süreçte
Dışa dönük bir yapıya kavuşacak
perakende için yeni deneyimler sunacağını
ifade etti. “Örneğin ön tarafta yeniden
Esas 67 Burda’nın alışveriş merkezlerinde
yapılandırılan yiyecek içecek bölümü ve
son dönemde görülen dönüşüme
içeride yapacağımız yenilemeler AVM’nin
ayak uyduracağını belirten Avi Alkaş,
performansını artıracak” diye konuşan
“Günümüzde artık binalar kapalı kutu
Alkaş, “Yenilenme süreci ile birlikte
halinde değil. Binalar artık tam anlamıyla
yeni hedefler koyduk. Bu hedefler ticari
yaşıyor. 1990'ların ortasından sonra, içinde
performansı artırmaya, AVM’yi gelecek
büyük bir hipermarketin veya yapı marketin olası rekabete hazırlamaya, müşteri
olduğu, onların önünde de mağazaların
beklentisini üst düzeyde karşılamaya ve
konuşlandırıldığı AVM'ler yapıldı. Bu
AVM’yi dördüncü nesil alışveriş merkezi
AVM’leri üçüncü nesil AVM’ler yani
haline getirmeye yönelik” dedi.

Avi Alkaş

JLL Türkiye Ülke Başkanı

JLL Türkiye mülk yönetimi konusundaki
stratejik büyüme hedefini, 2017 yılına
kadar 30 AVM yönetimini üstlenmek olarak
belirledi. Şirket, bu hedefin bir parçası
olarak, Esas Gayrimenkul ile Esas 67 Burda
ile başlayan işbirliğini ilerleyen dönemlere
de taşıyarak büyütmeyi amaçlıyor. JLL
Türkiye, Esas Gayrimenkul’ün Bolu’daki
yatırımı olan Esas 14 Burda Alışveriş
Merkezi’nin yönetimini de üstlenecek.
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Ziyaretçi sayısını 5 milyona çıkaracak

55

MALl&MOTTO / Haberler

TÜRK MARKALARINDAN MAPIC ATAĞI
Dünyanın en büyük uluslararası perakende ve gayrimenkul fuarı MAPIC
için Türk firmaları erkenden adım attı. Geçen yıl ilk kez kurulan “Turkish
Brands” standı 155 metrekareden 300 metrekareye çıkartılırken, Türkiye’nin
perakendedeki en güçlü isimleri stantta yerini almaya başladı
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2006 yılından bu yana Alkaş’ın Türkiye
temsilciliğini yaptığı dünyanın en büyük
uluslararası perakende ve gayrimenkul
fuarı MAPIC için hazırlıklar başladı. Bu
yıl 21’incisi gerçekleştirilecek MAPIC, 1820 Kasım tarihlerinde Fransa-Cannes’da
düzenlenecek. MAPIC 2015’te 74 ülkeden 2
bin 400 perakendeci, 8 bin 400 katılımcı, 2 bin
300 geliştirici, 340 yatırım firması, bin 500
marka ve 520 yeni perakende markası bir araya
gelecek. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)
önderliğinde 2014 yılında ilk kez kurulan
“Turkish Brands” standı, katılımcı firmaların
talepleri doğrultusunda büyütülürken, perakende
sektörünün en güçlü temsilcileri “Turkish
Brands” standındaki yerini almaya başladı. 2014
yılında 155 metrekarelik alanda kurulan “Turkish
Brands” standı, MAPIC 2015 buluşması için
300 metrekareye çıkarıldı. Türkiye’nin “Turkish
Brands” standında 20’ye yakın Türk markası ile
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temsil edilmesi planlanıyor. Ayrıca, MAPIC
2015’teki fuar alanında Türkiye gayrimenkul
sektöründen firmalar da yer alacak.
Kiğılı, Mavi ve Penti yerini aldı
Türkiye markalarının yurt dışı açılım sürecinde
MAPIC’in son derece önemli bir zemin
oluşturduğuna dikkat çeken Alkaş Genel
Müdürü Yonca Aközer şöyle konuştu: “Geçen
yıl Turkish Brands standında Türkiye’nin en
önemlileri arasında olan 8 marka yer almıştı.
Bu yıl marka sayımızın 20 civarında olmasını
bekliyoruz. Şimdiden Kiğılı, Mavi ve Penti
markaları yerini aldı. Türkiye perakende sektörü,
gözünü yurtdışına çevirdi. Geçen yıllarda
gerçekleşen fuarlarda; markalarımız yabancı
yatırımcılar tarafından büyük bir ilgi görmüş ve
merak edilmişti. Biz de Türkiye markalarının bu
fuara katılarak yurtdışı adımlarını hızlandıran bir
platform yaratmaya çalışıyoruz.”

Sami Kariyo: Türk perakende sektörü
MAPIC’te temsil ediliyor.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim
Kurulu Başkanı Sami Kariyo ise, Türk perakende
markalarının yurtdışı açılımında MAPIC’in
taşıdığı öneme dikkat çekti. Kariyo, şöyle
konuştu: “Uluslararası yatırım gruplarının,
perakende firmalarının ve alışveriş merkezi
yatırımcılarının katıldıkları MAPIC’te Türkiye de
her yıl yer alıyor. Türk perakende sektörü burada
markalar ve alışveriş merkezleri aracılığıyla
temsil ediliyor. BMD olarak Türkiye’ye ve
markalarımıza olan ilgiyi artırmak amacıyla
geçtiğimiz yıllarda MAPIC’te çeşitli oturumlar
organize ettik. Bu oturumlarda Türkiye’deki
yatırım olanaklarını, ekonomimizin büyüklüğünü,
markalarımızın gücünü, yurtdışı açılımını
aktardık. 2004 yılında ise BMD önderliğindeki 8
markamız, ilk kez Turkish Brands standında bir
araya geldi.”
Tüm bu çalışmalar sonucunda 2014 Kasım’ında
MAPIC’te Türk perakende markalarının
yurtdışında büyük sıçrayışa hazır olduğunu ilan
ettiklerini vurgulayan Kariyo, “Türkiye’nin
ortalama büyümesinin yaklaşık 4 katı bir büyüme
gerçekleştiren markalarımızın, yüksek katma
değerli, yani markalı ihracat yaptıklarını, aynı
zamanda da ülkemizin yurt dışında tanıtım
elçiliğini üstlendiklerini gösterdik.” diye konuştu.
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VAKKO MARE, VAKKO ŞIKLIĞINI
KUMSALLARA TAŞIYOR
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Kısa bir süre için Vakko Zorlu’da satışta olacak göz alıcı koleksiyon, Bodrum Palmarina ve Çeşme Marina’da modaseverlerle buluşacak.
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İNOKSAN İHRACAT ODAKLI AR-GE
DESTEKLİ BÜYÜYECEK
ürkiye’de endüstriyel mutfak sektöründe
35’inci yılını kutlayan İnoksan, ‘İhracat
ve Ar-Ge’ odaklı bir yol haritası izleyeceğini
açıkladı. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı
Vehbi Varlık düzenlediği basın toplantısında,
“2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisti
içinde yer almak hedefi olan Türkiye’nin
firmaları da, kendi sektörlerinde ilk 10’da yer
almayı hedeflemek durumundadır” dedi.

T

İnoksan, Türk ekonomisi için önemli
katma değer yaratıyor

Varlık: “Türkiye’de lider olmak yetmez,
dünyada da lider olmalıyız!”
İnoksan’ın Türkiye’deki liderliğini yurt
dışına da taşımayı hedeflediğini kaydeden
Vehbi Varlık, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’de lider olmak bizim için ‘yerel
kalmak’ anlamına geliyor. Oysa bizim iki
sloganımız var: ‘Yerel kalmak yetmez’
ve ‘Tüm dünya müşterimiz’ diyoruz…
Hedeflerimizi de buna göre belirledik.
Yurt dışı satışlara ağırlık vererek, ihracat
oranımızı en az %50’ye çıkaracağız” dedi.

Vehbi Varlık

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı
İnoksan’da büyüme aritmetik değil,
geometrik olacak
Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık,
İnoksan’ın diğer hedeflerini şöyle açıkladı:
“Ürünlerimizle dünyada rekabet etmek
için, Ar-Ge yatırımlarımızı 3 yıl %500
artırarak ‘tescilli Ar-Ge Merkezi’ olmayı
ve fark yaratan ürünlerimizle öne çıkmayı
hedefliyoruz. Pişirme, Soğutma, Bulaşık
yıkama sistemleri ve benzeri ürün grupları
temelinde uzmanlaşmış şirketlerimiz
ile etkili bir grup kurmayı ve aritmetik
değil, geometrik büyümeyi hedefliyoruz.
Bu şirketlerin, kendi alanlarında yüksek
adetlerle, ekonomik ölçeğe uygun rekabet
koşullarına ulaşmasını planlıyoruz.
Bulaşık Yıkama Makinesi, Fırın, Soğutucu
fabrikalarımız 2018 sonuna kadar faaliyete
geçecek. Son olarak da Turquality Marka
Destek programını kullanarak yoğun bir
tanıtım programını başlatmayı planlıyoruz.
2015 yılında yüzde 20 oranında büyümeyi
hedeflediklerini açıklayan Vehbi Varlık,
“2015 yılına, yurt dışında daha fazla
ülke ve müşteriye ulaşmak, uluslararası
platformlarda markamızı tanıtmak ve

pazarlamak hedefiyle girdik. Bölgesel pazarlarda
Rusya, Türk Cumhuriyetleri, İran, Irak, Ürdün,
Suudi Arabistan ön plana çıkarken, Avrupa
Birliği’nde İtalya ve Almanya, Amerika’da ise
ABD, Meksika, Brezilya ve Şili odaklandığımız
pazarlar. Kuzey Afrika ve diğer Afrika ülkeleri
de proje bazlı satışlarda odak noktamız olmaya
devam edecek. 2023’e kadar %100 büyüyerek,
ciromuzun %50’sini ihracatla gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz” diye konuştu.
Varlık, 2023 dönemini kapsayan ikinci OVP’de
ise grup konsolide cirosuyla Türkiye’nin ilk
500 şirketi arasında ön sıralara yükselmeyi
amaçladıklarını kaydetti.
İnoksan, Ar-Ge’sini ve tasarımını yaptığı
ürünlerle sektöre yön veriyor
Vehbi Varlık’ın verdiği bilgiye göre Ar-Ge,
İnoksan’ın en fazla yatırım yaptığımız alanların
başında geliyor. Şirket, her yıl cirosunun yüzde
2’sini Ar-Ge ayırıyor. İnoksan Ar-Ge bölümünde
20 kişilik kadro, yeni ürünler geliştirmek için
çalışıyor. Bu çalışmaların sonucunda bugüne
kadar 6 adet patentli, 7 adet faydalı model ve 22
adet tasarım tescilli çalışmaya imza atıldı.
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İnoksan’ın kurulduğu günden bugüne kadar
sektöre yön vererek büyümeyi sürükleyen
bir firma olduğunu kaydeden Varlık, “Hiçbir
zaman hayallerimizin ucunu sınırlamadık.
Bugün o hayallerimiz sayesinde, Bursa’da,
20.000 metrekare kapalı alanda, son
teknolojiyle donanmış bir endüstri üssüne
dönüşmüş fabrikamızda 400’e yakın
çalışanımızla yıllık 100 milyon TL’nin
üzerinde ciro yapıyor, üretimimizin %35’ini
5 kıtada 66 ülkeye ihraç ediyoruz. 400’e
yaklaşan üstün nitelikli çalışanımız için
sektörümüzde bir okul görevi görüyoruz.
40 yurt içi bayimiz ve 90 yetkili servisimiz
ve bunların çalışanlarıyla birlikte yaklaşık
olarak 5.000 kişiye istihdam olanağı
sağlıyoruz. Yaklaşık 750 tedarikçi firmasına
iş veriyor ve bunları sürekli geliştiriyoruz.
Turizm sektöründe donanım ve proje
ihtiyaçlarını karşılayarak her yıl en az 40
milyon dolarlık döviz çıkışını engelliyoruz.
Buna yıllık 10 milyon dolarlık ihracatımızı
da eklediğinizde, dış ticaret açığına şirket
olarak katkımız, yıllık 50 milyon dolara
ulaşıyor” şeklinde konuştu.
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SOYAK SIESTA MEYDAN AVM’YE
YAZ ERKEN GELDİ

S

iesta Meydan Alışveriş Merkezi, yazı
erken karşılamak isteyenler için 9
Mayıs’ta keyifli bir törenle kapılarını
açtı. Her türlü ihtiyacı karşılayacak
markaları İzmir’lilerle buluşturan Siesta
Meydan AVM, sosyal yaşam alanlarıyla
İzmir’in yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor.
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İzmir’in mega projesi Soyak Siesta’nın
alışveriş merkezi ‘Siesta Meydan’ 9
Mayıs’ta renkli bir törenle hizmete açıldı.
İzmirliler’in ve Soyak Siesta sakinlerinin
büyük ilgi gösterdiği açılış töreninin ev
sahipliğini Soyak Yapı Satış Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı Tarık Ongun
üstlendi. Ongun’un konuşmasıyla başlayan
açılış töreni, barbekü partisi ve canlı
müzik eşliğinde devam ederek İzmirlilere
keyifli bir bahar günü yaşama fırsatı
sundu.
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İzmir’in en yeni alışveriş merkezi olan
Siesta Meydan’ın açılışında konuşan
Soyak Yapı Satış Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Tarık Ongun; “Sürdürülebilir
yaşam anlayışıyla tasarlanan Soyak
Siesta bölge sakinlerine zengin yaşam
alanları sunan ve enerji tasarrufu sağlayan
uygulamarıyla İzmir’in en başarılı
projeleri arasında yer alıyor. Siesta
Meydan Alışveriş Merkezi ile kaliteli
yaşam alanlarını genişleten ve bölgede
yaşayanların yaşamına yeni bir soluk
getiren Soyak Siesta; alışverişten yemeğe
bir çok seçeneği yanıbaşınıza getiriyor.”
dedi.
Ongun’un konuşmasının ardından alışveriş
merkezi mağaza sahipleriyle birlikte
sembolik bir açılış töreni yapıldı. Açılış
töreninin ardından barbekü partisi, canlı
müzik dinletisi, çocuklar için eğlenceli
gösterilerle devam eden etkinlik,
İzmirliler’in yoğun ilgisiyle karşılandı.

M o d a / MALl&MOTTO

PLAJ MODASI HARVEY NICHOLS’TA

oda dünyasının en yeni ve sofistike markalarını modaseverler ile
buluşturan Harvey Nichols, birbirinden şık ve çekici tasarımların
yer aldığı 2015 Plaj Koleksiyonu ile unutamayacağınız bir yaz müjdeliyor.
Özel kumaş ve baskıları özgün tasarımlarla birleştiren, cesur renkleri ve
leopar efektleriyle Melissa Odabash, bikini ve mayo koleksiyonuyla dikkat
çekiyor. Eres neon renklerden oluşan tek ya da iki renk olarak tasarlanmış
mayo ve bikinileriyle, plajlarda vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak.
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PERAMODA 5 YAŞINDA
AVM sektöründe 20 yıllık tecrübesi olan ve sektörün en önemli isimlerinden
biri olan Engin Yıldırım’ın kurduğu PerAModa 5. yaşına girdi. İş ortakları
olan markaların temsilcileri ile AVM yöneticilerini sağlıklı business network
ortamında bir araya getirmek amacıyla kurulan PerAModa’nın 35 bin üyesi
bulunmakta.
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AVM'lerde sürdürülebilir başarı
sağlamak, paydaşlarına ortak fayda
yaratmak, topluma sosyal ve kültürel
katkı sağlayabilen projeleri geliştirmek
için doğru danışmanlar ile çalışmak
rekabetin yoğun olduğu günümüzde her
zamankinden daha önemli. Türkiye'de
ilk açılan AVM'ler, 'alışveriş yapmak için
gidilen merkezlerdi'. Ancak zaman içinde
değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda
AVM'ler de evrim geçirdi. Günümüzde
insanlar alışveriş merkezlerine sadece
alışveriş yapmak için değil aynı
zamanda aile, dost, iş arkadaşları ile
buluşup alışverişin yanı sıra gezmek ve
sosyalleşmek için de gidiyor.
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20 yılda birçok önemli AVM projesinde
görev alan PerAModa’nın Kurucusu
Engin Yıldırım gelecek yıllarda
yatırımcının dönemin ruhuna uygun
yatırım yapmasın önemine dikkat
çekiyor: “Genelde inşaat döneminde
başladığım için her aşamasında
bulundum, sistemi kurdum, kiraladım ve
yönettim. Türkiye'de var olan her AVM
konseptinde görev aldım. Her koşulda
hedefim, gemiyi limana ulaştırmak
oldu. Yeni yöneticilere başarı için 'çok
çalışmayı, verimliliği esas almayı,
ekip çalışmasını, proje geliştirmeyi,
sosyal yönetici olmayı, empati kurmayı,
kendilerini geliştirmeyi, sevdikleri
işi yapmalarını, doğru iş bağlantıları
kurmalarını ve sabır etmelerini' tavsiye
ediyorum. Günümüzde yeni yatırımlar
yapılırken dönemin ruhuna uygun
yaklaşımlar çok önemli. Artık AVM’ler
sadece mağazaların satış yaptıkları
yer değil. Biz bu yıl PerAModa olarak
5.yaşımıza girdik ve Türkiye’de doğru
AVM yatırımının nasıl yapılacağı en iyi
bildiğimiz iş” dedi.
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Bugün Türkiye'de;
*50 milyar dolar yatırım
*14 milyar dolar yabancı sermaye
*400.000 kişiye istihdam
*9,8 milyon m² kiralanabilir alan
*57 ilde 344 aktif AVM. Türkiye’de henüz
alışveriş merkezi olmayan 24 şehir bulunuyor.
*Avrupa’da bin kişi başına düşen kiralanabilir
alan 196 metrekareyken, Türkiye ortalaması 128
metrekare. En yoğun pazarlar olarak öne çıkan
İstanbul ve Ankara’da bin kişi başına düşen
kiralanabilir alan sırasıyla 268 ve 267 metrekare.
Kısacası yoğun pazarlar olan İstanbul ve Ankara
bile Avrupa ortalamasının altında kalıyor.
2015 yılı itibariyle, sayı ve kişi başına düşen
kiralanabilir alan sayısı en yüksek şehir başta
İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip
etmektedir.

*2014'te AVM'lerde 75 Milyar TL ciro
gerekleşti. 2015 yılında ise ciro 90 milyar TL
olarak hedeflenmektedir.
*2014 yılında yeni açılan AVM sayısı ise 17’dir
ve sektöre toplam 660.826 m² kiralanabilir alan
eklenmiştir.
*Toplam Kiralanabilir Alanın %39’i İstanbul’da
(101 AVM ve 3.8 milyon m² ), %61’i ise
Anadolu’da (243 AVM ve 6 milyon m² ) yer
almaktadır.
*Türkiye’de 5.000 m2 ve üzeri toplam 344
AVM’de 9,8 milyon m2 kiralanabilir alan ile
1.000 kişi başına düşen kiralanabilir alan 126
m²’ye ulaşmıştır.
*20.000 m2 üzeri toplam AVM sayısı
175’tir ve bu AVM’lerin toplam büyüklüğü
7,890.111m2’dir
*Türkiye'de AVM sektörünün büyümesine
paralel olarak perakende sektörüde büyüdü. Bir
araştırmaya göre AVM’deki mağazaların % 65’i
yerli, % 35’i ise yabancı markadır.
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Sayılarla Türkiye’de AVM Sektörü
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Serdivan Alışveriş Merkezi

“SAKLAMA PAYLAŞ”

Sosyal sorumluluk projesiyle “Büyükesence
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S
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akarya’da Sosyal Sorumluluk
Projeleri ile dikkat çeken Serdivan
AVM, projelerinin arasına bir
yenisini daha ekledi. 1-31 Mart tarihleri
arasında “Saklama Paylaş” sloganıyla
AVM’de konumlandırılan kitap ve
oyuncak paylaşım kumbarası ile
yaklaşık 1.700 kitap ve 650 oyuncak
topladı. AVM ziyaretçilerinin katkıda
bulunduğu “Saklama Paylaş” sosyal
sorumluluk kampanyası kapsamında,
Sakarya İl Milli Eğitim Müd. Ve Erenler
İlçe Milli Eğitim Müd. tarafından
yönlendirilen 150 öğrencili Büyükesence
Köyü Ortaokuluna, Serdivan AVM
tarafından kütüphane yaptırılarak
yaklaşık 1.700 kitap bağışlandı. 5 Mayıs
Salı günü saat 14:00’ te Büyükesence
Ortaokulu’nda İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Ahmet Altın, Erenler Milli Eğitim
Şube Müdürü Ayhan Ersoy, Serdivan
AVM Yatırımcısı Beyza Kocabıyık ve
Serdivan AVM Müdürü Birol Mutlu’
nun katılımları ile kütüphane açılışı
gerçekleşti. Büyükesence Ortaokulu
Müdürü Aladdin Çakmak’ ın teşekkür
konuşması ile başlayan kütüphane
açılışı, kırmızı kurdele kesimiyle
kapılarını minik misafirlerine açtı. Açılış
sonrası öğrenciler kütüphaneyi büyük
bir beğeniyle gezerek, dikkatini çeken
kitapları inceleme fırsatı buldu.
Serdivan AVM önümüzdeki dönemlerde
Sosyal Sorumluluk Projelerine
yenilerini ekleyerek Sakarya’ da sosyal
sorumlulukta öncü olmaya devam
edecek.

Ortaokulu” kütüphanesine kavuştu!
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SILK AND CASHMARE
2015 MODELLERİ İLE YAZI KARŞILIYOR

S

İpliğin kalınlığından, büküm sayısına, iplik
katından örme ayarına ve yıkanma sürecinde
kullanılan su sıcaklığına kadar değişen yeni
süreçler içeren yaz kaşmiri için kaşmir keçisinden
alınan tüy bile farklı zamanda toplanıyor.
Sıcaktan etkilenmemesi ve ipliğin ısınmaması
için özel işlemlerden geçiyor, daha keçinin
kaşmir tüyleri yeni çıkarken, henüz oluşumunu
tamamlamadan taranarak toplanıyor. Bu nedenle
hafifliğiyle sanki serin havada insanın sırtına
hafif güneşe vurduğunda hissettiği gibi bir duygu
yaratan yaz kaşmiri, vücudu eşsiz bir dokunuşla
sarıyor.
2015 yazının en çok tercih edilen renklerini yaz
kaşmiri paletine sığdıran mini koleksiyonda
pembe tonları, bruno yeşili, turkuaz, turuncunun
en fosforlu tonlarına rastladığınızda şaşırmayın
bırakın da teknede sahilde akşam üstü
serinliğinde bikini yada mayonuzun üzerine
geçirdiğiniz şeffaf incecik yaz rüzgarı tadındaki
kaşmiri üzerinizde görenler şaşırsın.
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ıcak yaz günlerinde serin tutan, serin yaz
akşamlarında ise bir bulut gibi vücudu
sarmalayan yaz kaşmiri, Silk and Cashmere’
in 2015 yaz sezonunda yeni modelleriyle yazı
karşılıyor.
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ANKAMALL 35 MİLYON DOLARLIK
YATIRIMLA YENİLENDİ
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AVM’nin yatırımcısı GİMAT GYO A.Ş.’nin
Genel Müdürü Levent Kirman, kabuk değiştiren
ve yeni yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açan
ANKAmall’u gazetecilere tanıttı. Levent Kirman,
gerçekleştirilen yenilenme yatırımının görsellik
ve işlevselliği artırmasının yanında kiralanabilir
alanın da %8 büyüdüğünü, açık teraslar ve
çeşitli sosyal alanlarla da genişleme sağlandığını
bildirdi. Kirman, yenilenme çalışmalarının,
“yatay zonlama” tekniği ile AVM’yi
kapatmadan bölüm bölüm gerçekleştirildiğini
ve planlanandan 3 ay daha kısa bir sürede;
15 ayda tamamlandığını vurguladı. Yenileme
çalışmasında görsellik yanında cam çatı ve
işlevselliğe yönelik düzenlemeler yapıldığını
kaydeden Kirman, 12 giriş kapısı ile insanların
ulaşmak istediği yere kolayca erişimini
amaçladıklarını anlattı. Kirman, bazı AVM’lerin
mimari olarak gösterişli fakat maliyet artıcı
unsurları ön plana çıkardığını, kendilerinin ise
müşteriyi dolaştırmak ya da maliyeti artıracak
görsellikten kaçındıklarını, en kolay şekilde
erişimi amaçladıklarını vurguladı. Yenilenmenin
sadece fiziki değişimle kalmadığını, hizmetlerin
de değiştiğini vurgulayan Kirman, “Vale hizmeti,
kolay rahat alışveriş imkanı, ziyaretçileri
yormadan dolaştırmadan direkt alışveriş imkanı
sağlayan düzenlemeler yanında, aydınlık, ferah
alanlar, dışarıya açılan yeme içme mekanları gibi
konfor olanakları sunduk” dedi. Kirman AVM
konseptinde Avrupa’nın da ilerisine geçmeyi
hedeflediklerini vurguladı.
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2500 kişilik ek istihdam, ciroda %17 artış
Yeni yatırımlarla AVM’ye 15’i ilk olmak üzere
54 yeni markanın katıldığını, toplam mağaza
sayısının da 330’a ulaştığını belirten Levent
Kirman, özellikle giyim firmalarının talep ettiği
daha geniş metrekareleri karşılama imkânı
bulduklarını söyledi. Kirman, ANKAmall’un
4.500 kişiye direkt 10.000 kişiye dolaylı istihdam
sağladığını belirtirken, mevcuda ilave olarak 2
bin-2 bin 500 kişiye daha istihdam sağlanacağını,
toplam ciroda da %17 artış öngördüklerini
vurguladı. ANKAmall’un toplam kiralanabilir
alanının 112 bin metrekareye çıktığı bildiren
Kirman, “ANKAmall, Ankara’nın en büyük
AVM’si olma özelliğini devam ettiriyor” dedi.

Levent Kirman

GİMAT GYO A.Ş. Genel Müdürü

Haberler / MALl&MOTTO

Genel Kurul 17 Mayıs’ta, temettü dağıtım
maddesi var
1999 yılında çok ortaklı olarak kurulan ve bu
özelliği devam eden ANKAmall, gayrimenkul
yatırım ortaklığına dönüşmesinin ardından
BIST’te işlem görmeye başladı. Levent
Kirman, 17 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda
%126 (1 nominal hisse başına 0,26) temettü
dağıtımı önerisinin sundu. Kirman “Ben 1.500
kişiyi temsilen buradayım. Burada hissedarlar
hisselerine çok sahip çıkıyor, bu anlamda bunu
gelecekleri gibi görüyor” dedi.

Kirman, ANKAmall’un hem Ankara içi,
hem de çevre il ve ilçelerin giriş yolunda
bulunması nedeniyle çok avantajlı bir konumda
bulunduğunu, orta-uzun vadede boş bulunan
alanda ofis kiralama amaçlı bir yatırımın da
gündeme gelebileceğini kaydetti.

görmeye gezmeye buraya geliyorlar. Küçük
kardeşlerimizi burada görmek bizi çok mutlu
ediyor. Bunun yanında turizme de katkı
sağlıyor. Ürgüp göreme Nevşehir gibi illerden
gelen turistler de buraya geliyor” diye konuştu.

ANKAmall, yılda 20 milyon kişi ağırlıyor

Buğra Köse: “ANKAmall’un çekiciliği daha
da arttı”

AVM’nin yılda 20 milyonun üzerinde
ziyaretçi ağırladığını, 12-13 çevre ilden yerli
turistler ve Nevşehir bölgesine gelen yabancı
turistlerin ANKAmall’u ziyaret ettiğini belirten
Kirman, “Bunun yanında yine çevre illerden
okul ziyaretleri yapılıyor. En büyük AVM'yi

ECE Türkiye A.Ş. Kıdemli Alışveriş Merkez
Müdürü Buğra Köse de yenileme çalışmaları
hakkında bilgi verirken, yaşam için gerekli
her şeyi tek çatı altında sunma hedefiyle yola
çıkıldığını ve bu hedefe ulaşıldığını ifade
etti. Buğra Köse, ziyaretçilerin açık hava ile

buluşabileceği 3.500 metrekarelik teras alanları,
fine-dining cafe ve restoranlar, skylightlarla
donatılmış tavanların aydınlattığı koridorlar
gibi fiziki değişiklikleri; vale, servis, concierge
gibi hizmetleri, yenilenme sonrası ziyaretçilere
sunulan başlıca yenilikler olarak sıraladı. Köse,
“ANKAmall’un konumu, mağaza çeşitliliği ve
zengin marka karması, 6 bin araçlık otopark
kapasitesi ve ulaşım kolaylığı gibi ziyaretçiye
hitap eden önemli özelliklerine, başarılı şekilde
sonuçlanan ve ziyaretçiye yenilenmiş bir
ANKAmall sunan renovasyon süreci de eklenince,
alışveriş merkezimizin çekiciliği daha da artmıştır.
Bu da var olan sadık ziyaretçi kitlesinin yüzdesini
artıracaktır” diye konuştu.
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ANKAmall’un Ankara odaklı olmayı
sürdüreceğini belirten Kirman, uzun vadeli
planları arasında, uygun koşullar olması
durumunda başka illerde satın alma yoluyla
büyümenin gündeme alınabileceğini vurguladı.
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PRIMEMALL İSKENDERUN’DA

GECE YOLCULARI RUZGARI ESTİ
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SİSTEM 9 MEDYA, SİNEMALARDA DİJİTAL
AFİŞ UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRIYOR

S

Kaan Akın

Sistem 9 Medya İcra Kurulu Başkanı

inema sanatı, belli bir yaşın üzerindeki
kesimde kahkahadan gözyaşına, maceradan
hayale kadar önemli izler bırakmayı başardı.
Seyrine doyulmaz filmlerin oynadığı ‘Beyaz
Perde’ sayesinde çoğumuz hayal dünyamızda
birbirinden farklı yolculuklara çıktık. O filmlerin
eski afişleri bizleri nostaljik yolculuğa çağırmaya
devam ediyor…

değiştiriyor” dedikten sonra açıklamalarını şöyle
sürdürüyor: “Kâğıt afişlerin yerini filmin adı,
gösterileceği salonu ve saatlerini gösteren LCD
ekranlar alıyor. Bunlara mültimedya hizmetler
kapsamında profesyonel şekilde hazırlanan video
kurgu ve montaj hizmetleri eklenip, görsellik de
öne çıkarılınca seyircinin sinema salonlarına ilgisi
artmaya başladı.”

Türkiye’de 2005 yılından itibaren açılan
AVM’lerdeki sinemaların dijitalleşmeye
başlamasıyla oyunun kuralları değişti. Bilişim ve
iletişim teknolojilerinin sunduğu hızlı değişim
sinema afişlerini de dönüştürdü. Dijitalleşen
ekranlarda sinema seyircisinin karşısına çıkan
afişler, artık filmin fragmanından görseline, seans
bilgisinden reklamlara kadar birçok bilgiyi aynı
anda sunabiliyor.

AFM, Agora, Arcadium, Canpark, Cinefly,
Cinemaximum, Cinetech, Favori, Site ve Capitol
Spectrum sinemalarına dijital film afişi hizmeti
verdiklerini belirten Akın, “Eskiden seyirciyi film
hakkında kısacık aydınlatan afişler, günümüzün
dijital teknolojileri sayesinde tek pano üzerinden
tüm salonlarda gösterilecek filmler hakkında
geniş bilgiler verilebiliyor. Sistem 9 Medya
olarak işletmecilere sinemalarının gişe üstü ve
büfe üstü ekran uygulamaları, salon önü ekranları
ve videowall sistemleri sunuyoruz. Sinemalara
sunduğumuz dijital uygulamalarda her şeyi tek
merkezden kontrol edip güncelliyoruz.Bu da
işletmecilere zaman tasarrufu sağlıyor” diyor.

Yapılan araştırmaların Türkiye’de dijital sinema
sayısının 1500’e ulaştığını ortaya koyduğunu
belirten Sistem 9 Medya İcra Kurulu Başkanı
Kaan Akın, “Dijital sinemalar oyunun kuralını
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Türkiye’de 2005 yılından itibaren açılan AVM’lerdeki sinemaların
dijitalleşmesiyle oyunun kuralları değişti. İletişim teknolojilerinin sunduğu
hızlı değişim, sinema afişlerini de dönüştürdü. Sistem 9 Medya, sinema
işletmecilerine sunduğu; seyirciye filmin fragmanından görseline, gösterilme
saatinden oynatılacağı salona kadar birçok bilgiyi aynı anda verebilen dijital
afiş sistemini yaygınlaştırıyor.
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MALL OF İSTANBUL 1.YIL KUTLAMALARINDA
MODEL SEVENLERİNE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

M

üzik listelerinde uzun süre
zirvede kalmayı başararak
en beğenilen alternatif rock
gruplarından biri olan Model, Mall
of İstanbul'da düzenlenen konserde
sevenlerini coşturdu.
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Türkiye’nin en büyük alışveriş,
eğlence ve yaşam merkezi Mall of
İstanbul, ‘’Bahar Karnavalı’’ etkinlikleri
kapsamında birbirinden ünlü isimleri
ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin
en beğenilen sanatçılarını sevenleriyle
buluşturan Mall of İstanbul, Atiye
ve Suzan Kardeş’ten sonra Model
grubunun en sevilen şarkıları ve
dinamik canlı performansı ile gençlerin
yerlerinde duramadığı bir konsere
imza attı.
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Model grubunun solisti Fatma Turgut
konser öncesi yaptığı konuşmada
Mall Of İstanbul’da ki çiçek temalı
Karnavalı çok beğendiklerini belirterek
“Doğanın yeşilliği ve daha fazla çiçekle
bir arada olabilmek için en ufak bir
katkımız oluyorsa çok mutlu oluruz.
Bu bölgeye ilk defa geldik. Alışveriş
merkezindeki çiçek temalı dekorasyon
ve klasik vosvos araçları çok güzel ve
heyecan verici,Bahar Karnavalında
konser vereceğimiz ve hayranlarımızla
buluşacağımız için çok mutluyuz” diye
konuştu.
Demir Demirkan prodüktörlüğündeki
üçüncü albümü "Levlâ'nın Hikayesi"
adlı albümüyle tamamen bir konsept
albüm hazırlayarak listeleri alt üst
eden, dillerden düşmeyen şarkılarıyla
uzun süre zirvede yer alan Model
grubunun konseri büyük ilgi gördü.
Konserinde en sevilen şarkılarını
seslendiren Model grubu, sevenlerine
unutulmayacak anlar yaşattı.
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MALL OF İSTANBUL’DA BAHAR KARNAVALI
HIDIRELLEZ COŞKUSUYLA DEVAM EDİYOR!

T

ürkiye’nin en büyük alışveriş,
eğlence ve yaşam merkezi Mall of
İstanbul, birinci yılında birbirinden
farklı etkinliklerle ziyaretçilerine
unutulmaz anlar yaşatmaya devam
ediyor ve baharın müjdecisi olan
Hıdırellez’i de tüm coşkusuyla
ziyaretçileriyle kutladı.
Ünlü sanatçı Suzan Kardeş, 5 Mayıs
Salı günü saat 20.00’da verdiği özel bir
konser ile Hıdırellez`i Mall of İstanbul’da
karşıladı. Hıdırellez’in geleneklerininde
tüm coşkusuyla yaşandığı Mall Of
istanbul’da muhteşem bir kutlama
düzenlendi. Özenle hazırlanan özel dilek
ağaçlarına dilekler dilenerek gerçekleşen
kutlamalarda, görkemli bir yapay
Hıdırellez ateşi de yakıldı.
Karnaval süresince ip cambazı, tahta
bacak, ateş cambazı şovlarıyla etkinliklere
renk katan Mall Of İstanbul’da 16
Mayıs’ta ise ünlü alternatif rock grubu
Model sahne aldı. Model’in en sevilen
şarkıları ve dinamik canlı performansı ile
gençlerin yerlerinde duramadıkları bir
konser yapıldı.
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Suzan Kardeş

Haziran ayına kadar sürecek "Bahar
Karnavalı" kapsamında Mall of İstanbul,
ilhamını çiçeklerden alan birbirinden
eğlenceli etkinliklerle ziyaretçilerine
baharın coşkusunu yaşatmaya devam
edecek.
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5. KÜMPEM FORUM PERAKENDE
KONFERANSI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
KUMPEM FORUM
RETAIL CONFERENCE
2015

1999 yılında Türkiye’nin perakende alanına odaklanan ilk üniversite-iş
dünyası, işbirliği örneği olarak Migros’un desteğiyle Koç Üniversitesi’nde
kurulan KÜMPEM, perakende dünyasını KÜMPEM Forum Perakende
Konferansı’nda bir kez daha bir araya getirdi. İki gün süren konferansa
perakende sektörü temsilcileri, sektördeki son teknolojiler hakkında
uluslararası alanda söz sahibi konuşmacıların katıldığı oturumlarda dinleme
fırsatı buldu.

Prof. Dr. Saravanan Kesavan: “ABD’li
Prof. Dr. Gürhan Kök: “Global perakendeciler tezgahtarın çalışma programı 3 hafta önceden
belirleniyor, işveren buna uymazsa ceza
akademik dünyayla ortaklıklarını artırıyor,
ödüyor”
net geri dönüşlü projeler geliştiriyorlar”
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Demir Aytaç: “Migros’un büyüyen
kadrolarının %98’i iç kaynaklarından, bunda
da KÜMPEM’in önemli katkısı var”
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Koç Üniversitesi ve Migros işbirliğiyle bu yıl
5.si düzenlenen Perakende Konferansı’nın açılış
konuşmasını Migros İnsan Kaynaklarından
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç
yaptı. 1999 yılında Türkiye’nin perakende
alanına odaklanan ilk üniversite – iş dünyası
işbirliği örneği olarak Migros’un desteğiyle
Koç Üniversitesi’nde kurulan KÜMPEM’in,
perakende dünyasını KÜMPEM Forum
konferanslarıyla bir araya getirmeye devam
ettiğini belirtti. Konferansın bu yılki konusunun
Perakendeye Küresel Bakış olduğunu hatırlatan
Aytaç, KÜMPEM’in perakende sektörüne
katkısına dikkat çekti. Migros’un 60 yıldır
büyüyen kadrosunun %98’inin iç kaynaklardan
yetişen kişilerden oluştuğunu vurgulayan Aytaç,
bunda KÜMPEM’in önemli katkısı olduğunu
söyledi.

KÜMPEM Akademik Direktörü Prof. Dr. Gürhan
Kök de yaptığı konuşmada, akademi ve perakende
sektörü arasında geliştirilen ortaklıkların iki
taraf için de önemli faydalar sağladığına dikkat
çekti. Çok kanallı perakendeciliğin bir potansiyel
yaratmakla birlikte; talep tahmini, tedarik zinciri
ve operasyonel alanlarda perakendecilerin önüne
çözüm bekleyen yepyeni problemler de çıkardığını
belirten Prof. Dr. Kök, “Bu problemlerin çözümü
eskisinden farklı şekilde daha sistematik, daha
bilimsel yaklaşımlar gerektiriyor. Nitekim
global alanda perakendeciler akademik
ortaklıklarını artırıyor ve değer yaratan projeler
gerçekleştiriyorlar. Bu projelerin başarılı
olanları şirketlere 3-5 puan net kar artışı olarak
dönmekle kalmıyor bu açılımlar uzun vadede
perakende pratiğini şekillendiriyor” dedi.
KÜMPEM’in de bu tip dönüştürücü projeler
ve nihayetinde yeni teknolojiler üreten bir
merkez olması için çalıştıklarını açıklayan Kök,
perakende şirketlerini KÜMPEM aracılığıyla Koç
Üniversitesi ile araştırma projelerinde işbirliğine
davet etti.

North Carolina Üniversitesi’nde MBA
öğrencilerine perakende dersleri veren, Harvard
Üniversitesi mezunu ünlü akademisyen Prof.
Dr. Saravanan Kesavan da 5. KÜMPEM Forum
Perakende Konferansı’nın konuşmacıları
arasındaydı. Prof. Dr. Kesavan, ‘Perakendede
İşgücü Yönetimi’ başlıklı sunumunda
GSMH’sinin %16.1’ini perakende sektörünün
oluşturduğu ABD’de, perakende sektörü
çalışanlarının iş-yaşam dengelerinin korunması
için hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları
tarafında büyük bir hareketlilik yaşandığına
dikkat çekti. “42 milyon perakende çalışanının
16 milyonu part time ya da geçici çalışıyor. Bu
kişilerin çalışma saatlerinin 3 hafta önceden
işveren tarafından belirlenmesi artık yasaya
bağlandı. İşveren örneğin bir tezgahtarın çalışma
saatlerini iradesi dışında değiştirirse, ceza ödemek
zorunda. Özellikle New York Savcılığı, bu işi çok
yakından takip ediyor. Dolayısıyla perakendede
iş gücü yönetimi bu yeni yasal uygulamalarla
birlikte artık eskisinden çok daha titiz bir
yaklaşımı gerekli kılıyor” dedi.
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AÇLIK BEYNİNİZDE Mİ? KALBİNİZDE Mİ? MİDENİZDE Mİ?
En önemli soru şu Gerçekten Aç Mısınız? üzüntü fark edilip, başa çıkılmadığı sürece,
Beynimiz, sinirler arasında iletişimi
‘nörotransmitter’ adı verilen kimyasallar ile sağlar.
Ruh halimizi direk etkileyen nörotransmitter’ler;
serotonin, noradrenalin ve dopamin’dir.
Serotonin; rahatlamayı ve sakinleşmeyi
sağlamakla birlikte iştah ve uykunun
düzenlenmesinde rol oynar. Serotonin stres ve
gerilim hissini azaltır.

binge eating olarak adlandırdığımız tıkınırcasına
yemek yeme sendromuna yol açabilir.
Depresyon yüzünden yiyen kişiler, genellikle
süt ürünlerine yönelirler (dondurma, çikolata,
peynir gibi). Çünkü süt ürünleri kimyasal
yapıları nedeniyle antidepresan ilaçlarla aynı
nörolojik etkiyi yaparlar.
MİDEN AÇ

Normalde sağlıklı bir diyet programı kişiyi çok
ciddi bir şekilde acıktırmaz. İnsan fizyolojisinde
kan şekeri 3 saatte bir düştüğü için, 3 saatlik
aralarda mutlaka ara öğünlerin tüketilmesi
gerekir. Eğer kişi sadece 3 ana öğünden oluşan
bir diyet yapıyorsa, ya da uyguladığı diyet
programı kendi vücuduna ve metabolik hızına
BEYNİN AÇ
göre çok düşük kaloride ise o zaman ani açlık
Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, krizleri oluşur.
açken ve tokken beynin aktiviteleri ölçülüp
Açlık krizleri/yiyecek aşermelerinin vücudun
beynin açlık durumdaki tepkisi gözlemlenmiştir.
bilgeliğini yansıttığına inananlardanım;
Katılımcılar bir cihaza bağlanarak kan glikoz
seviyelerinden açlık ve tokluk durumlarına, ayrıca vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin
sinyalini verdiğini düşünüyorum. Örneğin; krize
işlevsel MRI yöntemiyle beyin aktivitelerine
girip çikolataya aşermek vücudun daha fazla
bakılmıştır.
antioksidana ihtiyaç duyması olabilir. Bununla
Yemekten iki saat sonra katılımcılara çeşitli yemek birlikte aslında bir kase dolusu kırmızı üzüm,
fotoğrafları gösterilmiş ve ölçümlere başlanmıştır. çikolataya oranla daha yüksek antioksidan
sağlar ancak çoğumuz üzüm yerine çikolatayı
Katılımcıların beyindeki, mantıklı düşünme
tercih ederiz.
ve karar verme, sebep- sonuç, planlama gibi
yönetimsel becerilerinin olduğu kısımda daha fazla
Açlık krizlerinin ve aşermelerin psikolojik mi
aktivite olduğu görülmüştür. Bireyler, yüksek
fizyolojik mi olduğuna dair çok uzun zamandır
kalorili abur cuburları reddetmek ve duygularını
araştırma yapılmakta ancak her iki durumunda
kontrol etmekte daha başarılı olmuştur. Ancak
uzun süreli açlık sonrası glikoz değerleri düşmeye etkili olabildiği görülmektedir. Örneğin;
başladığında beyindeki duygularımızla ilişkili daha küçükken hasta olduğumuzda annemizin yapmış
olduğu tavuk suyu çorba bizi iyileştirmeye
derin alanlar aktive oluyor. Beyin komut vererek
yeter. Büyüyünce de hasta olduğumuzda
bireyi yemeğe yönlendiriyor ve birey gördüğü
psikolojik olarak anne eli değmiş tavuk
abur cuburu yemeye başlıyor.
suyuna çorbanın işe yaracağını düşünürüz.
Her yiyeceğe aşerebiliriz ancak genelde bunlar
Uzun süreli açlık gibi, yapılan şok ve düşük
kalorili diyetler sonucu da besin bulamayan beyin pek de besleyici olmayan yiyeceklerdir ve bu
durumlarda psikolojik faktörler muhtemelen
hücreleri, açlık adını verdiğimiz içgüdümüzü
fiziksel ihtiyaçlardan daha etkilidir.
harekete geçirir.
Dopamin ve Noradrenalin; enerjikliği ve
uyanıklığı sağlar. Vücutta üretildiklerinde; birey
daha hızlı düşünmeye, tepki vermeye başlar, daha
motive hisseder, refleksleri hızlanır.

Duygusal yemek yeme, en çok ‘Kalbimiz Aç’
olduğunda ortaya çıkmaktadır. Kızgınlık, öfke,
yalnızlık, güvensizlik, suçluluk, kıskançlık, kaygı,
hayal kırıklığı, üzüntü, sıkıntı, sevgi boşluğu
duygusal yemek yemeği tetikler. Duyguların
yerini yemekle doldurmak, kilo alma sürecini
başlatacaktır. Kilo aldıkça kendini beğenmeme
ve bunun sonucu şok diyet uygulamaları ve
sonrasında tekrar kilo alımı vücutta yo-yo
sendromuna sebep olacaktır. Mutsuz hisseden
kişi kilo alır. Hayal kırıklığı kişiye kendini yalnız
ve gelecek hakkında umutsuz hissettirir. Bu da
kendine olan ilgisini kaybetmesine ve belki de
kilosunu umursamamasına yol açar. Bastırılmış

Açlık kriziniz/aşermeleriniz karşı konulamaz
duruma geldi ve kaçamak yaptınız kendinizi
suçlu hissediyorsunuz...
Çok sıkı diyetler uygulamak veya diyetteyken
bazı grupları kısıtlamak (özellikle
karbonhidratları) bu krizlerin pik yapmasına
neden olur ve kendinizi kısır bir döngünün
içinde bulabilirsiniz. Bazıları başarılı olabilir
ancak genelde kaçınma daha da güçlü bir istekle
sonlanır. Aşerilen yiyecek ciddi bir sağlık
riski oluşturmadığı sürece (yüksek tansiyonu
olan birinin tuzlu yiyecekler aşermesi gibi) bu
isteği gidermenin ancak bunu ılımlı bir şekilde
yapmak daha iyidir. Bazen yüksek kalorili ve
yağlı yiyeceklerden minik miktarlarda tüketmek
kendinizi kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Uzman Diyetisyen

Açlık Krizleri/Aşermelerle Başa Çıkmanın
İpuçları;
Açlık krizleri genelde kısa sürelidir 20 dakika
dayanabilirseniz bu isteğinizin geçtiğini
görebilirsiniz.
Ara öğünlerinizi planlayarak krizleri
önleyebilirsiniz, çalışma masanızın çekmecesinde,
arabanızda ve çantanızda mutlaka sağlıklı
atıştırmalıklar taşıyın.
Kriz anlarınızı ve aşermelerinizi not edin. Örneğin
günün hangi saatlerinde açlık krizi yaşıyorsunuz
hangi yiyeceklere aşeriyorsunuz, ne kadar uzun
sürüyor ve nasıl başa çıkıyorsunuz? Aşermeleriniz
hakkında notlar tutmak ilerideki günler için
size ışık tutacaktır ve kontrol edilebilirliği
sağlayacaktır.
Sağlıklı alternatiflere yönelin. Cips yerine yağsız
patlamış mısır olabilir. Sert ve gevrek bir şeyler
mi canınız çekiyor o zaman meyve kurularını
deneyin.
Tatlı mı istiyorsunuz? Elma, armut veya şeftaliyi
fırınlayıp üzerine tarçın eklemeye ne dersiniz.
Bazen susuzlukla açlık birbirine karışır.
Acıktığınızı hissettiğinizde önce su için ve
bekleyin, çoğu zaman aslında aç olmadığınızı
fark edeceksiniz.
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Gamze Şanlı Ak

73

MALl&MOTTO / M o d a

VICTORIA'S SECRET'IN YENİ MELEKLERİ
Victoria’s Secret yaptığı açıklamayla
süper model meleklerine on yeni ismin
ekleneceğini duyurdu.
Aralarında Lily Aldridge, Alessandra
Ambrosio, Adriana Lima, Behati
Prinsloo ve Candice Swanepoel’in
bulunduğu melekler listesine eklenen
yeni isimler şöyle: Kate Grigorieva
(Rusya), Taylor Hill (Colorado), Elsa
Hosk (İsveç), Martha Hunt (Kuzey
Carolina), Jac Jagaciak (Polonya),
Stella Maxwell (İngiltere), Lais Ribeiro
(Brezilya), Sara Sampaio (Portekiz),
Romee Strijd (Hollanda) ve Jasmine
Tookes (California).
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Büyüyen Melekler ekibi, Victoria’s
Secret’ın tarihindeki en geniş anlaşmalı
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Kate Grigorieva (Rusya)
Salon danslarında çok başarılı olan Kate,
modellik kariyerine başlamadan önce sanat okudu
ve Pazarlama alanında lisans diploması aldı.

modeller grubunu oluşturuyor;
aynı zamanda dünyanın tanınmış
ve yeni çıkış yapan modellerden
oluşan en güçlü ekibi haline geliyor.
Zamanlama çok uygun zira marka
son birkaç yıldır Mayo ve Spor
koleksiyonlarına ağırlık verirken bir
yandan da uluslararası dağıtım ağında
ciddi genişlemeye gitmiş bulunuyor.
Victoria’s Secret, açık ara dünya
lideri olduğu milyarlarca dolarlık
iç giyim pazarında hakimiyetini
sürdürüyor. Kısa süre önce duyurulan
ve 2 Mayıs’ta ilk kez gerçekleşecek
olan “International Bombshells’
Day” sebebiyle Victoria’s Secret
mağazalarında ve VictoriasSecret.
com web sitesinde kısa süreli, özel
kampanyalar sunulacak. Kadınlar, bu
özel günde kendilerini şımartmaya,
içlerindeki o çekici bombayı
keşfetmeye, arkadaşlarıyla zaman
geçirmeye ve belki de biraz alışveriş
yapmaya davet ediliyor.

Taylor Hill (Colorado)
Colorado’da bir at çiftliğinde keşfedildi. Yeni
müzik tarzlarını, okumayı, snowboard ve yoga
yapmayı seviyor.

Romee Strijd (Hollanda)
İç mekan tasarımına ve yemek pişirmeye tutkun.
Koşarak ve boks yaparak formda kalıyor.

Elsa Hosk (İsveç)
Fotoğrafları babası tarafından yerel bir ajansa
gönderildiğinde keşfedildi. Profesyonel basketbol
kariyerine modellikle veda etti.

Lais Ribeiro (Brezilya)
Boks yaparak, voleybol ve futbol oynayarak aktif
spor yapıyor. Salsa dansı yapmayı ise büyük bir
tutkuyla seviyor.

Sara Sampaio (Portekiz)
Portekiz’in “En İyi Kadın Modeli” olarak Altın
Küre ödülünü birden fazla kez kazandı. Karatede
kahverengi kemer sahibi ve sörf yapmayı seviyor.

Jasmine Tookes (California)
On dört yıl jimnastik yaptı ve lisede voleybol
oynadı. Kendisini yeni ve egzotik yemekleri
denemeyi seven bir gurme olarak tanımlıyor.

Martha Hunt (Kuzey Carolina)
Doğduğu eyalet olan Kuzey Carolina’da bir
modellik yarışmasında keşfedildi. Sörf yaparak
ve dans ederek aktif kalabiliyor.

Jac Jagaciak (Polonya)
Puszczykowo kasabasında bir alışveriş
merkezinde yapılan casting sırasında keşfedildi.
Çocukluğundan itibaren atletizm eğitimi almış.

Stella Maxwell (İngiltere)
Dünyanın her yanında yaşadı. Yeni Zelandalı bir
menajer tarafından keşfedildi. Raket sporlarını,
doğa yürüyüşlerini ve seyahat etmeyi seviyor.

MALl&MOTTO / 16.sayı / Haziran 2015

M o d a / MALl&MOTTO

75

MALl&MOTTO / E t k i n li k

ACITY ANKARALILARI FARKLI ETKİNLİKLERLE
BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Çanakkale Zaferi, 100. yılında ACity’de yeniden
canlanıyor
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından
yönetilen ACity Alışveriş Merkezi’nde, 18-31 Mayıs
2015 tarihleri arasında ziyaretçilerin beğenisine
sunulan, Çanakkale Savaşı’nın belgeleri ve
kalıntıları ile sergilendiği “Çanakkale 100.Yıl
Müzesi”, basın mensuplarına tanıtıldı.
Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen sergi kapsamında
ziyaretçiler ve basın mensupları, müze yetkilisi
Cengiz Yürükaslan’ın etkili sunumuyla tarihe
tanıklık ederek Çanakkale ruhunu yaşama imkanı
buldular. Gerçek hikayelerle örülü müze konsepti
büyük beğeni ile karşılandı.
31 Mayıs 2015, Pazar akşamına kadar ACity
Alışveriş Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret
edilebilecek müzede, savaşın tarihi kalıntılarını,
görsel anlatımlarını, temsili mezarları, savaşı
canlandıran maketleri ve hastane çadırını görmek
mümkün olacak.
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ACity, Monster X Tour gösterisinin tanıtım
toplantısına ev sahipliği yaptı
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ACity Alışveriş Merkezi, Türkiye’de bir ilke
daha imza atarak ABD ve Avrupa’da tüm
biletleri tükenen gerçek bir “Amerikan tır
şovu”nun tanıtım ve basın toplantısına ev
sahipliği yaptı.
ABD’nin en gözde gösterilerinden biri
olan “Monster X Tour Orijinal Şovu”, dünya
turnesi kapsamında AKM Eski Hipodrom’da
Ankaralılara unutulmaz anlar yaşatarak
görsel bir şölene dönüşecek. Bu şölen
için geri sayım yaşanırken, “canavar tırlar”
büyük şov öncesinde ACity’de basın
mensupları ve ziyaretçilerle buluştu.
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BENLİK ORUCU KENDİNİ TANIMANI SAĞLAR
Nefis terbiyesi için en iyi uygulamalardan biri
olan orucun tutulduğu, insanın yavaşlayarak içsel
farkındalığa varmasına vesile olan Ramazan ayına
hazırlanıyoruz. Oruç tutmanın bedeni ve sindirim
organlarını dinlendirerek detox etkisi yarattığını
ve dinlenen sindirim organlarının güçlenerek
daha sağlıklı çalıştığını belirten Spiritüel Yaşam
Uzmanı Gülden Üner, “Ancak oruç sadece
bedensel boyuttan ibaret değildir. Zihinsel
ve ruhsal olarak da insanların farkındalığının
artmasına katkı sağlar. Ramazan ayını kendimizle
baş başa kaldığımız, kendi benliğimizin bizi
yaralayan, bütünden koparan taraflarını fark
ederek onları sevgiyle bırakabildiğimiz, öz
benliğimizi yeniden hisseder hale geldiğimiz özel
bir çalışma olarak düşünebiliriz” diyor.
Benlik orucu ile kim olduğunu bul
Bedene oruç tutturmanın yanı sıra insanın
konsantre olması gereken durumun benlik orucu
olduğunu söyleyen Gülden Üner, “Kişi yaşam
boyunca çeşitli koşullanmalar nedeniyle hep
‘ben’ der. Bu benlik, vitrin benlik dediğimiz
sahte benliğimizdir. Oruç vesilesiyle bu vitrin
benliğin isteklerini, arzularını, tutkularını bir
kenara bırakarak hem ruhsal olarak kişi kendiyle
daha bütün olur hem de nefsani arzularını
dizginlemenin farkındalığı ile zihnini yeniden
kendisi için daha rahmani olana, pozitif düşünce
sistemine programlayabilir. Allah kullarından
insan gibi davranmasını ve yaşamasını bekler.
İnsanlığımızı bulabilmek için ise benlik orucu
tutmamız, kendimizi olmadığımız şeylerden
sıyırmamız önemlidir” diye konuşuyor.
Gülden Üner, zihinsel olarak insanın kendi
öz eleştirisini yapacak kadar kendine dönük
olmasını, geçmişten ne tür negatif inançlar
getirdiğini fark ederek kendini sınırlayan,
zorlayan her bir inancı bulup bunun gerçek olup
olmadığını kendine sormasını ve bu işe yaramaz
inançlarla vedalaşmasını öneriyor.

Gülden Üner

Spiritüel Gelişim Uzmanı
Kendini bilmeye niyet et
İnsanın varoluş amacının kendini bilmek,
kendini bilmenin de nefs yapısını idrak etmekten
geçtiğini söyleyen Gülden Üner sözlerine şöyle
devam ediyor:

mazeret üretir. Eğer kişi orucu emmare boyutunu
aşmak için kendisine sunulmuş bir armağan gibi
algılarsa bilincinde sıçramalar yaşayarak kendini
gözlemlemeye başlayabilir. Kendini gözlemleyen
insan neyi neden yaptığını, düşünce yapısını,
davranışlarının sebebini fark eden, gören insandır.
“Yaşam içinde en çok takıldığımız nefs
Bu nefs terbiyesi için çok önemli bir süreçtir.
boyutu emmaredir. Emmare nefs dünyaya ve
Oruç tutmak bu süreçte kişinin bilinç sıçramaları
dünyasal yaşama dönük bir nefs boyutudur. Bu
yaşamasına vesile olurken diğer taraftan ruhu ile
boyutta maddesel ihtiyaçlar, istekler ve arzular
temas etmesine, nefsin ruha dönük yaşamasına
maksimum öneme sahiptir. İnsanın manevi ya da da sebep olur. Bu açıdan özellikle emmare nefse
ruhsal ihtiyaçlarını göz ardı etmesine sebep olur. zor gelse de oruç tutmaya ve bu orucu zihinsel,
Oruç emmare nefse ağır ve zor gelir. Emmarede bedensel ve ruhsal olarak kendimizi geliştirecek
yaşayan insan tembelliğe, kolaylığa alışıktır.
şekilde tutmaya niyet etmek kendini bilmek adına
Nefisini zorlayacak şeylerden kaçınır ve bolca
güzel bir başlangıç olacaktır.
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Yavaşlamak farkındalık yaratır
Gün içerisinde yediklerimizden aldığımız
enerjileri çoğunlukla bizi zorlayacak şeylerle
meşgul olarak atmaya çalıştığımızı kaydeden
Gülden Üner oruçlu kalınan sürede ise enerjimizi
koruyarak gün boyunca davranışlarımızı
disipline etmemiz gerektiğinin altını çiziyor ve
yavaşlamanın önemini şu sözlerle anlatıyor:
“Yavaşlamak farkındalık yaratır. Çevremizde
olan biteni, yaptıklarımızı, konuştuklarımızı ve
düşüncelerimizi farkına varmamızı sağlar. Belki
de hayatta bu kadar koşturmamızı gerektiren bir
durum olmadığı anlarız. Bu farkındalıkla ruhun
o eşsiz güzelliğini, kendimizin aşkınlık boyutunu
hissetmeye başlarız. O nedenle zihinsel, bedensel
ve ruhsal bütünlük çerçevesinde orucu doğru
algılamalı, orucu uruç ( yükselme ) için bir araç
olarak görmeliyiz.”
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AKBATI AVYM’DEN
HAZİRAN’A ÖZEL
ETKİNLİKLER
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Akbatı AVYM, Haziran ayında İstanbul Shopping Fest coşkusunun yanı
sıra; özel tiyatro ve söyleşileriyle de keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
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Akbatı AVYM, 6-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul Shopping Fest ile
alışveriş coşkusunu yaşatırken özel etkinlikleri ile de ziyaretçilerine keyifli
zamanlar sunacak. Zengin etkinlik programı; 13 Haziran Cumartesi günü
açıkhava Akbatı Festival Park alanında saat 20:30’da ünlü tiyatrocu Nilgün
Belgün’ün Aşk ve Komedi adlı tiyatro oyunu ile başlayarak 20 Haziran
Cumartesi günü 15:00-16:00 arasında gerçekleştirilecek Yaşam Akademisi
kapsamında Babalar Gününe özel, tüm babalara “baba” olmanın farklı
yanlarının anlatılacağı Eralp Caner’le “Çocuklar Ne Bekler, Babalar Ne
Anlar?, Babalar Ne Verir, Çocuklar Ne Anlar” konulu söyleşi ile devam
edecek.
Akbatı AVYM çocukları Oz Ülkesi’ne davet ediyor
Akbatı AVYM’nin Haziran ayına özel etkinlikler kapsamında çocuklar için
Oz Ülkesi tiyatro oyunu da yer alıyor. Çocuklara Dorothy’nin maceralarıyla
neşeli anların yaşatılacağı Oz Ülkesi tiyatro oyunu; akıl, duygu ve cesaret
kavramlarını doğru bir biçimde aktarıyor. Zengin bir hayal gücüyle gerçek
hayat içerisindeki zorluklarla başa çıkabilmenin ipuçlarını da yansıtan Oz
Ülkesi, 27 Haziran Cumartesi günü zemin kat havuz önü saat 15.00’da tüm
çocukları bekliyor.
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KEREVİZİN KÖKÜ DE SAPI DA ÇOK SAĞLIKLI
Kereviz, sağlık açısından da önemli
etkilere sahip bir sebze. Kerevizin pek çok
faydası var. Bunların en başında, kanın
pıhtılaşmasında önemli yere sahip olan
K vitamininin güçlü bir kaynağı olması
geliyor. K vitamin ile birlikte yüksek oranda
A vitamini, fosfor ve potasyum, daha az
miktarlarda da B ve C vitamini, diğer
mineralleri bünyesinde içerir. Kerevizin
kökü ve sapının da çok sağlıklı olduğunu
söyleyen beslenme uzmanı İpek Ağaca,
kerevizin insan sağlığındaki önemini anlattı.
Kansere Karşı Kereviz
Kereviz, içerdiği yüksek antioksidan
etkiye sahip flavonoidler sayesinde, kanser
hücrelerinin çoğalmasını engellemeye
yardımcı. Beyaz renkte bir sebze olması,
lif oranının yüksek olması, vitamin ve
minerallerden zengin olması bakımından
kansere karşı koruyucu, detoks etkisine
sahip bir sebze.
Kabızlığa ve Hipertansiyona Karşı
Kereviz Sapı!
Suda çözünür posa bakımından zengin bir
besin olan kereviz, bize sindirim sisteminin
düzenli çalışmasında da kolaylık sağlar.
Bunun için tek yapmamız gereken 1 adet
kereviz sapını yoğurdumuza, salatalara
veya yemeklerimize ilave etmektir diyen
beslenme uzmanı İpek Ağaca, kereviz
sapının tansiyonu düşürmeye yardımcı bir
sebze olduğu da belirtti.

Kereviz, düşük kalori içeren bir sebze. 100
gr kereviz sadece 16 kalori enerji veriyor.
Etli veya zeytinyağlı yemeğini de tercih
edebileceğinizi belirten Ağaca, çiğ şekilde
rendeleyip bol yoğurt ve bir kaşık zeytinyağı
ile karıştırarak salata halini de afiyetle
tüketebileceğinizi söyledi.

İpek Ağaca

Uzman Diyetisyen
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Kereviz Ye; İdeal Kilonu Koru
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BİR AYDA 13 BİN METREKARELİK 10 YENİ MAĞAZA
Perakende tekstil sektörünün Türkiye’deki önemli markalarından DeFacto,
hizmet noktalarını artırmaya devam ediyor. DeFacto Türkiye’nin dört bir
yanında toplam 13 bin metrekarelik alanda açacağı 10 yeni mağazasında
sevenleri ile buluşuyor.

erakende tekstil sektöründe hızlı büyümesini
sürdüren DeFacto bu yıl da yatırımlarına
hız kesmeden devam ediyor. 2003 yılından
bu yana yaptığı büyük yatırımlar ile dikkat çeken
DeFacto, Bodrum Midtown AVM, Trump AVM,
Diyarbakır Forum AVM, Adapazarı Altınhan İş
Merkezi, Adapazarı Agora AVM, Van Cumhuriyet
Caddesi, Bursa Fatih Sultan Mehmet Caddesi,
Menemen İzmir, Manavgat Antalya ve Osmanbey
Halaskargazi Caddesi’nde 10 yeni mağaza açıyor.
Toplam 13 bin metrekarelik yeni mağazalarıyla
müşterilerine hizmet verecek olan DeFacto, ay
sonunda toplamda 260 mağazaya ulaşacak.
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Defacto Perakende Grup Başkanı İhsan Ateş,
“Türkiye’nin dört bir yanında, toplamda 30
basketbol sahası büyüklüğünde 10 yeni mağaza
açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar 100 yeni mağaza
açmayı hedefliyoruz.” dedi.
Kurulduğu 2003 yılından bu yana rahatlığından
ödün vermeden, her ortamda şık ve modern
görünmek isteyenlere uygun koleksiyonlar
tasarlayan DeFacto, müşterilerine daha yakın
olabilmek ve daha fazla lokasyonda hizmet
verebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

MALl&MOTTO / E t k i n li k

MEDIA MARKT 8 İLDE EMEKLİLERE
TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VERDİ

Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt, Türkiye
Emekliler Derneği ile hayata geçirdiği ‘Emeklilere Teknoloji Eğitimi’ projesi
ile bugüne kadar 8 farklı ilde yüzlerce emekliye ulaştı. Media Markt’ın uzman
eğitmenleri tarafından düzenlenen teknoloji eğitimiyle emekliler, hayatlarını
kolaylaştıran en yeni teknoloji ile tanışma fırsatı elde etti.

edia Markt, emeklileri “torun ve çocuk”
yardımından kurtardığı ücretsiz teknoloji
eğitimi ile beyaz eşyadan cep telefonuna,
tabletten, küçük ev aletlerine, televizyondan,
sağlıklı yaşam ürünlerine kadar pek çok cihazın
verimli kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

M

Alanında uzman teknoloji danışmanları tarafından
düzenlenen eğitimlerde; televizyon veya cep
telefonu alırken hangi kriterlere dikkat edilmeli,
bilgisayar ve tablet kullanımı, beyaz eşyada
neden A++ ürünler tercih edilmeli, yaz veya kış
aylarında buzdolabının derecesi nasıl olmalı,
elektrik süpürgesi alırken veye kullanırken nelere
dikkat edilmeli, çift ekranlı televizyonların
nasıl izlenmesi gerektiği, astım hastası olan bir
ortamda temizlik hangi koşullarda yapılmalı, kalp
ve hiper tansiyon hastaları için minimum riskle
ölçüm kriterleri gibi konu başlıkları yer aldı.
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Emekliler teknolojiye Media Markt ile daha
yakın...
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Tüketici elektroniği sektöründe bir ilki
gerçekleştirdiklerini belirten Media Markt
Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Direktörü Nurçin Koçoğlu; “Türkiye İstatistik
Kurumu’nun 2014 verilerine göre Türkiye’de
65 ve üzeri yaşlı nüfus oranın yüzde 8 olduğunu
biliyoruz. Akıllı teknolojiye sahip ürünlerin
kullanımına demografik olarak baktığımızda
ise genç nüfusun ağırlıkta olduğunu görüyoruz.
Bu noktadan hareketle emeklilerimizin de
teknoloji ile hayata kolayca bağlanmalarını ve en
yeni teknoloji hakkında bilgi sahibi olmalarını
istedik.” dedi.
8 ilde gerçekleştirilen eğitimlerle yüzlerce
emekliye ulaştıklarını söyleyen Koçoğlu
sözlerine şöyle devam etti: “Eylül ayında İstanbul
Optimum Alışveriş Merkezi’ndeki mağazamızda
başlayan eğitimlerimiz sırasıyla Mall of İstanbul,
İstanbul Özdilek, İzmit, Ankara, İzmir, Adana,
Mersin, Eskişehir ve Antalya ile devam etti.
Uzman danışmalarımız eşliğinde verdiğimiz
eğitimlerde emeklilerimiz, teknolojik bir ürünün
nasıl çalışması gerektiği ve özelliklerinin günlük
hayatta nasıl kullanılabileceği gibi pratik bilgileri
öğrendiler. Önümüzdeki yıl eğitimlerimize
devam edip daha fazla emeklimizi teknoloji ile
tanıştırmaya devam edeceğiz.”

Haberler / MALl&MOTTO

“YETKİNLİK GELİŞTİRME VE DENEYİM PAYLAŞIM ATÖLYESİ”
PROJESİ İLK MEZUNLARINI ANKARA’DA VERDİ

lışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin
(AYD) AVM sektörüne sorumlu liderlik yapmak
ve sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla hayata geçirdiği “Yetkinlik Geliştirme ve
Deneyim Paylaşım Atölyesi” ilk mezunlarını Ankara’da
verdi. Katılımcılar, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO)
desteklediği üç aylık eğitimler sonrasında AYD Başarı
Sertifikalarını özel bir törenle aldılar.

A

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 ilişkileri 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.
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Projenin İkinci Dönem Gaziantep Eğitimleri devam
ediyor…
Atölyenin ikinci dönem eğitimlerinin ilki Nisan ayında
Gaziantep’te başlatıldı. Gaziantep rotasının ikinci
eğitimleri ise; Primemall ve Sanko Park desteğiyle
Gaziantep Sanko Park Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.
Üçüncü ve son eğitimlerin ise; 23-24 Haziran 2015’de
düzenlenmesi hedefleniyor.

83

MALl&MOTTO / Haberler

METRO, GASTRONOMİ SEMPOZYUMU’NDA
GELECEĞİN ŞEFLERİYLE BULUŞTU
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Metro Toptancı Market, Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşen Gastronomi
Sempozyumu’na altın sponsor olarak destek verdi. Metro Toptancı Market
Taze Ürünler Grup Müdürü Ayşin Işıkgece Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi’ni
tanıtırken Metro Kültür Yayınları Yayın Yönetmeni Ayşe Nilhan Aras da
Anadolu’da Yemek Kültürü Araştırmacılığı’nı anlattı.
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Ayşe Nilhan Aras
etro Toptancı Market, Özyeğin Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve ÖzÜ
Cuisine öğrenci topluluğu işbirliğiyle düzenlenen
Gastronomi Sempozyumu’na katıldı.

M

Gastronomi dünyasında düzenlenen çeşitli
etkinliklerle sektörün gelişimine katkıda bulunan
Metro, çok sayıda profesyonelin de katılım
gösterdiği sempozyuma altın sponsor olarak
destek verdi. Yerel ürünlere büyük önem veren
ve Türkiye’nin yerel değerlerini dünyaya açmak
yönünde çaba gösteren Metro, öğrenciler ve

Ayşin Işıkgece
gastronomi meraklılarıyla Coğrafi İşaretli
Ürünler ve Anadolu’da yemek kültürü hakkında
önemli bilgiler paylaştı. Metro Toptancı
Market Taze Ürünler Grup Müdürü Ayşin
Işıkgece, “Metro yerel değerleri koruyan
ve sahip çıkan bir anlayışla çalışıyor. Hem
ülkemizde yetişen ürünlere dair bir lezzet
haritası oluşturmak hem de yerel üreticiyi
desteklemek amacıyla ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’
projemizi yürütüyoruz. Yerel ürünlerimiz
gerek amatör gerekse profesyonel mutfaklarda
daha fazla yer alsın diye çalışıyoruz. Aynı
zamanda Türkiye’nin yerel lezzetlerini dünyaca

ünlü ‘yıldızlı’ şeflerin mutfağına sokmayı
hedefliyoruz” dedi. Anadolu’da Yemek Kültürü
Araştırmacılığı başlıklı bir konuşma yapan
Metro Kültür Yayınları Yayın Yönetmeni
Ayşe Nilhan Aras da mutfak kültürünün genel
yaşantıyı nasıl etkilediğini, Anadolu’dan verdiği
örneklerle anlattı.
Nilhan Aras Anadolu’da köyleri dolaşarak
yerel ürünleri ve özel metotları keşfediyor.
Metro Toptancı Market ise bu ürünleri raflarına
taşıyarak ticari değer kazandırmasına katkı
sağlıyor.
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KİLER %85 HİSSESİNİ
CARREFOURSA’YA DEVRETTİ
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. perakende sektöründen
çıkıp diğer alanlara yapacağı yatırımları finanse etmek amacıyla 505
milyon TL piyasa değerine sahip şirketin %85 hissesini 429.524.275 TL’ye
CarrefourSA’ya devretti.

K

amuyu Aydınlatma Platformu’na
da (KAP) yapılan açıklamada
Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kuruluşun
yüzde 85 hissesini satın alan CarrefourSA
arasında hisse devir anlaşması imzalandığı
duyuruldu. Anlaşma gerekli onayların
alınmasının ardından geçerlilik kazanacak.

Kiler Holding Perakendeden sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, bir
bakkal dükkanı ile başlayıp bugünlere
büyük bir başarı öyküsü inşa ederek
getirdikleri perakende zincirini emin
ellere devrettiklerini belirtti ve şöyle
konuştu: “Uzun zamandır Holdingimizin
gelecek tasarımı içinde düşündüğümüz
yeni yatırımlar gereği ve stratejik
planlamalarımız doğrultusunda, bu
alandan çıkmayı düşünüyorduk. Kısa süre
önce başladığımız görüşmeler sonunda
çok yakın ilişkilerimizle dostluğumuzun
da pekiştiği, Kiler’e hak etiği değeri
veren ve bu değeri geliştireceğine
inandığımız CarrefourSA ile anlaşma
yoluna gittik. Hisse satışından elde
edeceğimiz geliri ülkemize değer katacak
yeni yatırımlarımızın finansmanında
kullanacağız. Çok yakında bu yeni
yatırımlarımıza hep beraber şahit olacağız.
CarrefourSA ile olan hisse devrinin
Kiler müşterilerimiz, çalışanlarımız ve
tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm
camiaya hayırlı olmasını dileriz.”

Ümit Kiler

Kiler Holding Perakendeden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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Ümit Kiler: “Kiler Alışveriş Hizmetleri
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
satılması stratejik bir karardır”
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MEDIA MARKT’TAN
‘ENGEL’SİZ MAĞAZA DENEYİMİ
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Avrupa’nın bir numaralı elektronik market zinciri Media Markt,
mağazalarındaki engelli dostu uygulamalarıyla dikkat çekiyor. İki katlı
mağazalarda yer alan asansörlerden, tüm koridorların tekerlekli sandalyenin
geçebileceği genişlikte dizayn edilmesine kadar engelli kişilerin hayatını
kolaylaştıracak uygulamalar Media Markt mağazalarında yerini alıyor.
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edia Markt’ın 39 mağazasındaki
engellilere yönelik uygulamaları, engelli
tüketicilerin de mağazada kolayca teknoloji ile
tanışmasına olanak tanıyor.

zinciri olarak, mağazamızda teknolojiye
ilgi duyan ve mağazalarımızı ziyarete
gelen engelli tüketicilerimizin rahatlıkla
gezinmeleri ve alışveriş yapmaları için
özel alanlar hazırladık. Örneğin tüm
Media Markt Türkiye Pazarlama ve
koridorlarımızı tekerlekli sandalyenin
Kurumsal İletişim Direktörü Nurçin
geçebileceği genişlikte dizayn ederken,
Koçoğlu, Engelliler Haftası kapsamında
iki katlı olan mağazalarımızda asansör
yaptığı açıklamada: “Türkiye nüfusunun
hizmetimizi devreye aldık. Ayrıca yine
yüzde 12’si engelli bireylerden oluşuyor.
mağazalarımızda eğer ihtiyaç duyulursa
Engellilerimizin toplumsal hayata daha fazla
tekerlekli sandalyelerimiz de mevcut.” dedi.
entegre olabilmeleri ve ihtiyaçlarını rahatlıkla
Tüketiciye dokunan her mağazada engellilere
karşılayabilmeleri için önlerindeki engellerin
yönelik uygulamaların olması gerektiğine
kaldırılarak uygun ortam koşullarının
dikkat çeken Koçoğlu, böylece tüketicilerin
hazırlanması hepimizin toplumsal sorumluluğu. alışverişlerini basit çözümlerle zahmetsiz
Avrupa’nın bir numaralı elektronik market
yapabileceklerini söyledi.

M

MALl&MOTTO / 4.sayı / 2014

MALl&MOTTO / 4.sayı / 2014

88

88

MALl&MOTTO / Haberler

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK OTOMOTİV AVM’Sİ
ANKARA’DA AÇILIYOR
Esenboğa yolunda 375 dönümlük alan üzerinde
yapımı hızla süren ve Kent’teki tüm oto
galerilerini bünyesinde toplayacak OTONOMİ,
Eylül’de faaliyete geçiyor.
OTONOMİ, 551 showroom ve 10 oto plazanın
yanı sıra otel, akaryakıt istasyonu, caferestoran, banka, noter, cami, trafik tescil ve kuru
temizlemeden kırtasiyeye kadar çeşitli yaşam
alanlarıyla adeta küçük bir şehir olacak.
OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın
Erkoç: “Kar amacı gütmeden, tamamen
öz sermaye ile 850 milyon lira yatırımla
gerçekleştirilen OTONOMİ, 5 bin kişiye istihdam
sağlayacak’’
Ankara’da yapımı hızla süren Avrupa’nın en
büyük otomotiv AVM’ sinin faaliyete geçişi
için geri sayım başladı. Başkent’teki tüm oto
galerilerini bünyesinde toplayacak OTONOMİ,
Eylül ayında faaliyete geçmeye hazırlanıyor.
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Başkent Oto Galericiler Derneği tarafından Mayıs
2013’te, Esenboğa yolunda 375 dönümlük alan
üzerinde temeli atılan proje, iki yıl gibi kısa
bir süre içinde tamamlanarak faaliyete geçiyor.
Yaklaşık 850 milyon lira ile Ankara’daki en
büyük özel sektör yatırımlarından biri olan
mega proje, otomobil tutkunlarını, bu işin
ticaretini yapanlarla prestijli, özel bir mekanda
buluşturacak. OTONOMİ, galerilerin yanı
sıra sosyal donatı ve yaşam alanları ile sadece
Türkiye’de değil, Avrupa’da da benzeri olmayan
bir proje. Vatandaşlar, OTONOMİ de kandırılma
endişesi olmadan gönül rahatlığı ile otomobil
alabilecek.
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Otomotivde yeni bir dünya kuruluyor…
OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın
Erkoç’un verdiği bilgilere göre, yerleşke içinde
oto galerileri 375 bin metrekarelik bir alanda
toplanacak. OTONOMİ de 551 showroom ve 10
oto plazanın yanı sıra 13 işyerinden oluşan teknik
servis bölümü, meydan ticarethane ve ofisleri
28 işyeri, 48 ofis, akaryakıt istasyonu ve bir beş
yıldızlı otel yer alacak. Cafe ve restorantlar,
bankalar, noter ve trafik tescil bürosunun da yer
alacağı OTONOMİ, sadece araç alım-satımının
yapıldığı bir merkez değil, aynı zamanda kuru
temizlemeden kırtasiyeye, camiden alışveriş
köyüne tüm yaşam alanlarıyla adeta küçük bir
şehir olacak.
OTONOMİ’nin kar amacı gütmeden, tamamen
öz sermayeyle gerçekleştirilen bir proje olduğunu
söyleyen Erkoç, ‘’Biz Ankara’da sadece
Türkiye’nin değil, Ortadoğu ve Avrupa’nın da

Ankara trafiği rahatlayacak…
İçişleri Bakanlığı’nın 2008 yılında yayımladığı
genelge ile kent merkezinde faaliyet gösteren
OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı
oto galerilerinin tamamına şehir dışına taşınma
en büyük otomobil dünyasını inşa ediyoruz”
zorunluluğu getirildiğini anımsatan Erkoç,
diyor. Erkoç, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak
‘’Ankara dışındaki tüm illerde genelgenin
OTONOMİ’ nin en büyük katkısının istihdama
gereği yapıldı. Ankara’da da valilik ve
olacağını vurguluyor.
belediye, genelgenin gereğini yerine getirmek
için OTONOMİ’ nin tamamlanmasını
Günde 11 bin ziyaretçiyi ağırlayabilecek…
bekliyor. Bu nedenle bu iki kurumdan büyük
OTONOMi, günlük 11 bin ziyaretçi ağırlayacak destek görüyoruz. OTONOMİ tamamlanır
ve yapılan trafik etütlerinde 9 bin aracın
tamamlanmaz, kent merkezinde oto galerilerinin
aynı anda giriş çıkış yapabileceği kapasitede
faaliyeti yasaklanacak” diye konuştu. Ankara
tasarlandı. Otomobil ya da başka bir motorlu
trafiğinin, 13 binin üzerindeki aracın çekilmesiyle
araç almak isteyenler, sıfır ya da ikinci el, aradığı rahatlayacağını belirten Erkoç, oto galerilerin
her modeli, aynı anda 12 bin aracın sergileneceği yoğunlaştığı Emek, Bahçeli, Aydınlıkevler,
OTONOMİ de bulabilecek. Alıcı beğendiği ve
Cebeci ve Çankaya’daki kaldırım işgalleri,
satın almaya karar verdiği aracı OTONOMİ
otopark sorununun da son bulacağına işaret etti.
içerisindeki pistte test edebilecek , aracın
A’dan Z’ye tüm kontrolünü yaptırabilecek. Bu
Tüm yatırımcılar için cazip…
kontrol sonucu sağlam çıkan araca OTONOMİ
OTONOMİ’nin, kamu yararına yapılan bir proje
tarafından 1 yıllık garanti verilecek.
olduğu için yatırımcılar için son derece cazip
olduğunun altını çizen Erkoç, ‘’OTONOMİ de
Noter, banka, trafik tescil büroları gibi
Kent merkezinde yeni yapılan konut ya da iş
kamu hizmet binalarının da hizmet vereceği
yerlerinin metrekare fiyatları 7-8 bin lira iken
OTONOMİ’ den araç satın alanlar, gönül
OTONOMİ de 2 bin 500 liradan başlıyor. Bu
rahatlığı içinde buradan ayrılabilecek.
nedenle de %92 doluluk oranını yakaladık.
Sadece oto galericiler değil, yatırım arayışındaki
OTONOMİ de insanların keyifli vakit
herkes OTONOMİ’ ye ilgi gösteriyor” diyor.
geçirmelerini sağlamak amacıyla hemen her
gün değişik etkinlikler düzenlenecek. Otomobil Erkoç, OTONOMİ’yi havalimanının yanı
tutkunları, araç satın almayı düşünmeseler bile
başında kurarak hedef kitlesini genişlettiklerini,
hafta içi ya da hafta sonu aileleriyle birlikte
Türkiye’nin her yerinden bir saatte OTONOMİ’
burada keyifli bir gün geçirebilecekler.
ye ulaşmanın mümkün olacağını kaydediyor.

Aydın Erkoç

Haberler / MALl&MOTTO

P&G VE CARREFOURSA’NIN BAĞIŞ VE DESTEKLERİYLE
SEVGİ EVLERİ’NDEKİ ÇOCUKLAR SPORLA BÜYÜYECEK
P&G ve CarrefourSA, Sevgi
Evleri’ndeki çocukları
spora teşvik ederek sağlıklı
büyümelerine destek sağlıyor.
Olimpik Anneler projesi
kapsamında başlatılan “1
Paket = 1 Destek” kampanyası
kapsamında CarrefourSA’dan
P&G ürünü alan tüketiciler,
Mika-Der’in desteğiyle Sevgi
Evleri’ndeki çocukların spor
tesisine kavuşmalarına katkıda
bulunuyor.

1 paket = 1 destek kampanyası kapsamında,
alınan her P&G ürününden elde edilen gelirin bir
kısmı, Türkiye’de çocukların sporla büyümesi
için oluşturulan fona aktarılıyor. Tüketiciler
kampanyaya katılarak sporcu nesillerin
yetiştirilmesine katkı sağlama imkanı buluyor.
“Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik
Anne’dir” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan
Olimpik Anneler projesi kapsamında tüm
Türkiye’deki CarrefourSA marketlerinden alınan
P&G ürünlerinden elde edilecek gelirin bir kısmı
da Mika-Der’e bağışlanarak Sevgi Evleri’ndeki
çocukların spor olanaklarına kavuşmasına destek
olunuyor.
Sporun aileler ve çocuklar üzerindeki olumlu
etkilerinin çeşitli araştırmalarla kanıtlanmış
olduğunu belirten P&G Türkiye ve Kafkasya
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu

“Olimpik Anneler Projesi ile Türkiye’de
çocukların düzenli spor yapma alışkanlığı
kazanmalarına katkı sağlayabilmek
için çeşitli kampanyalar düzenliyoruz.
Markalarımız ile annelere ve çocuklara
ulaştığımız tüm mecralarda sporun
faydalarını, çocukların sporla çok daha
sağlıklı, özgüvenli, disiplinli ve sosyal
olabileceklerini aktarıyoruz. CarrefourSA
işbirliğimiz ile Sevgi Evleri’ndeki
çocuklarımıza ulaşıp onların yüzünü
güldürüp sağlıklı büyümelerine katkı sağlıyor
olmaktan dolayı çok mutluyuz. CarrefourSA
ve Mika-Der’e işbirliklerinden dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet Nane de
P&G ile Olimpik Anneler projesi kapsamında
gerçekleştirdikleri işbirliğinin çok anlamlı
olduğunu belirterek “Sağlıklı nesiller, sporla
ve sağlıklı beslenerek büyüyen özgüvenli
çocuklarla mümkün. CarrefourSA olarak

Olimpik Anneler projesine destek olmak
amacıyla 1 paket = 1 destek kampanyasına
marketlerimizde ev sahipliği yaparak, Sevgi
Evleri’ndeki çocuklarımıza dokunmak ve
onların sporla büyümelerine destek olmak bizi
çok gururlandırıyor” açıklamasında bulundu.
Mika-Der Başkan Yardımcısı Arzu Çebi ise
Sevgi Evleri’ndeki çocuklara verilen desteğin
kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti
ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Mika-Der olarak
Çocuk ve Sevgi Evleri’nin yaşam koşullarını
iyileştirmek, bu kurumlarda yaşayan
çocuklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek
için çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızın
bugünlerine ve geleceklerine hazırlanmalarına
destek olmak. Çocuklarımızın geleceklerine
tuttuğumuz ışık bizim de yolumuzu
aydınlatacaktır. P&G ve CarrefourSA’ya
Sevgi Evleri’ndeki çocuklarımızın sporla ve
sağlıkla büyümelerine katkı sağladıkları için
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
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1 paket = 1 destek kampanyasıyla tüketiciler
sporcu nesiller yetişmesine katkı sağlıyor
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YERLİ KİTAP
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YERLİ DVD

YERLİ MÜZİK

EN ÇOK SATANLAR : YERLİ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

BANGIR BANGIR
GÜLŞEN
ÇEK ELİNİ KALBİMDEN
SERDAR ORTAÇ
MANOLYA
VOLKAN KONAK
KAYAHAN’IN EN İYİLERİ 1
KARMA
SIĞMIYORSUN GECEYE VE ZAMANA
FERHAT GÖÇER

MUCİZE
TALAT BULUT - MERT TURAK
SEVİMLİ TEHLİKE
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - AYÇA AYŞİN TURAN
UNUTURSAM FISILDA
MEHMET GÜNSUR - FARAH ZEYNEP ABDULLAH
ÇARŞI PAZAR
ERDEM YENER - AYHAN TAŞ
PEK YAKINDA
CEM YILMAZ - TÜLİN ÖZEN

KONSTANTINIYYE OTELİ
ZÜLFÜ LİVANELİ
ESRARENGİZ BAHÇE
JOHANNA BASFORD
ÖĞRENDİM Kİ
GÜLBEN ERGEN ÇELİK
GİZEMLİ BAHÇE
JOHANNA BASFORD
VAZGEÇTİM
KAHRAMAN TAZEOĞLU

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

METRO FM KARMA 2015
KARMA
LA VIE EN ROSE
KARMA
YENİ ŞARKILAR
FAZIL SAY
STRESTEN UZAK DİNLENDİREN KLASİKLER
KARMA
NR 1 DANCE HITS 2015
KARMA

THE IMITATION GAME : ENIGMA
KEIRA KNIGHTLEY - BENEDICT CUMBERBATCH
INTERSTELLAR - YILDIZLAR ARASI
MATTHEW MC CONAUGHEY - ANNE HATHAWAY
STILL ALICE - UNUTMA BENİ
JULIANNE MOORE - ALEC BALDWIN
EXODUS : GODS & KINGS - EXODUS: TANRILAR VE KRALLAR
CHRISTIAN BALE
MORTDECAI - ÜÇKAĞITÇI
GWYNETH PALTROW - JOHNNY DEPP

FIFTY GREAT SHORT STORIES
MILTON CRANE
THE PERSONAL MBA A WORLD
JOSH KAUFMAN
THINKING,FAST AND SLOW
DANIEL KAHNEMAN
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
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YABANCI DVD

1
2
3
4
5

YABANCI KİTAP

YABANCI MÜZİK

EN ÇOK SATANLAR : YABANCI
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FİLİZ ÖZKOL

İŞ DÜNYASI BURÇ
YORUMLARI
KOÇ
Aile içi ilişkilerinizde ve yakın çevrenizde duygusal tepkileriniz ortaya çıkabilir. Bu konuda
kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz. Gecikmiş hukuk sorunları çözülecektir. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Çevrenizdeki kişileri analizci bir gözle
irdeleyerek, kendi doğrularınızı çıkarmak isteyeceksiniz. Aşırı disiplinli hareket etmenin
yoruculuğunun farkındasınız ama bu dönem
elinizde olmadan aşırı bir çalışma eğilimindesiniz. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda
tartışmalar çıkabilir. Dikkatli olun ve küçük nedenleri gözünüzde büyütebilirsiniz.

BOĞA
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Akıllıca yapacağınız planlar yaşamınızda
önemli bir yer tutacak. Ruhsal dinginliğiniz
biraz da özel isteklerinizin gerçekleşmesine
bağlı. Kendinizle ilgili sorgulamalarınız artarken, kişisel ihtiyaçlarınızı doğru belirlemelisiniz. Aklın ve doğruluğun size sağlayacağı
geniş perspektif alanlarını doğru tespit etmeyi
başaracaksınız. Yeni bir işe başlamak istiyorsanız, kendinize sınır koyabilirsiniz. Fakat,
eskiden planladığınız bir işi devreye sokabilirsiniz. Yeni işlerde sorun yaratan Merkür, eski
işlerinizi destekleyecektir.
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İKİZLER

YENGEÇ

Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu
konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler
arayacaksınız. Ay boyunca Satürn’ün geri hareketi nedeniyle, mesleki konularda yavaşlamalar söz konusu. Yönetici pozisyonunda bir
işiniz varsa, patronunuzla aranızda sürtüşmelere neden olabilirsiniz. Satürn’ün bu geri
hareketinden önce girişimde bulunduğunuz
bir iş veya patronunuzun masasında bekleyen sizinle ilgili bir konu hiç beklemediğiniz
anda olumlu sonuçlanabilir.

Ortak çalışmalarınızda ihtiyacınız olan pratikliği sağlayacak ve hızlı düşünmeniz konusunda size gereken desteği verecektir.
Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama
geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız. Paranın gücüne inanıyorsunuz. Düşüncelerinizde ısrarcı davranmanız ve çevre ilişkilerinizi olumlu bir şekilde
kullanma yeteneğiniz; amaçladığınız yolda
işinizi kolaylaştıracak. Bu dönemde iç sesinizi
dinlemeli, özellikle para kazanma ve harcama
konusunda dengeyi kurmaya çalışmalısınız.

Çevre ilişkileriniz genişliyor ve uzak ülkelerle
ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için önemli
bir devreye giriyorsunuz. Çevrenizin kalabalıklaşması sizi şaşırtmamalı ve iç disiplininizi
bozmamalısınız. Organizasyon kabiliyetiniz
artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle
değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her
türlü çalışmaya açıksınız. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler
alacağınız bir dönemdesiniz. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyorsunuz.

BAŞAK
Cesaret isteyen yenilikler yapmak için kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü ön plana çıkıyor. Kendinize olan öz güveniniz çok iyi. Tarzınızı istediğiniz gibi ortaya
koyabileceksiniz. Becerikli yapınızı vurgulayacaksınız. . Cesur ve bağımsız davranışlarınız sayesinde, başarı size gelecek. Çevrenin
onaylamasını beklemiyor ve her şeyi kendi istekleriniz doğrultusunda yaşıyorsunuz. Hedeflediğiniz konularda er geç isteklerinizi yerine
getireceksiniz. Finans durumunuzu kararlı bir
şeklide ele alıyor ve düzeltiyorsunuz.

TERAZİ

AKREP

Hedeflerinize doğru adımlarınızın giderek
daha etkili olacağını gösteriyor. Çok istediğiniz konularda uyumlu olmak zorunda değilsiniz. Çünkü, artan cesaretiniz size güçlü
bir yaratıcılık yetisi verecek. Çalışmalarınızda alışık olmadığınız şekilde hırslı olacak ve
yakın çevrenizden ummadığınız yardımlar
alacaksınız. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyor ve güçlükler karşısında önlemlerinizi pratik bir şekilde alıyorsunuz artık. Çekişmeler yaşayacağınız zorlu
günleriniz de eksik olmayacak ve ay boyunca
finansal durumunuzda şikayet edeceğiniz bir
durum olmayacak.

Alışkanlıklarınızı ve kurallarınızı seviyor ve
değişimlere karşı fazla istekli davranmıyorsunuz. Fakat disiplinli bir değişim veya kurallara
uygun logaritmik bir genişlemeye de “hayır”
demek istemiyorsunuz. Bu duygular beraberinde; arkadaşlarınızla birlikte ortak projeler
üretecek, zorluklar karşısında pes etmeyeceksiniz. Tartışmalardan ve güç savaşlarınızdan sakınmalı ve kaba kuvvet gösterilerinin
size olumsuzluk vereceğini bilmelisiniz. Sakin olduğunuz zaman para durumunuzu da
istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. Bu ay
hisseli paralar konusunda dikkat etmeli ve ortağınızla para konusunda tartışmamalısınız.

YAY

OĞLAK

Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül
getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler
istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. On iki yıldan
sonra kariyerinizle ilgili muhteşem bir destek
alıyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları
hazırlama konusunda ideal bir yıl olacağından emin olabilirsiniz. Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edeceksiniz. Bu
ay sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz.

Yaşama bakış açınız sağlam ve güçlü bir şekilde gelişiyor.. Kadronuzu yenilerken, yeni iş
prensipleri geliştireceksiniz. Rakipleriniz sizi
zorlayacak ve tartışma ortamları yaratacaklardır. Oto kontrolünüzü kaybetmemelisiniz.
Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız..
Sosyal ilişkiler desteğiyle güçlenen bir kariyer
peşindesiniz. Fakat gerilimli açı yüzünden
istekleriniz sizin için imkansız hale gelebilir. Yanlış anlaşıldığınız konumlar gündeme
gelebilir. Arkadaşlarınıza güveniyor ve güçlü
dostlarla bir arada olmak istiyorsunuz. Finans
konuları sizin için önemli olacak.

KOVA

BALIK

Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı
duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi
bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı
ortamlara düşebilir, baba veya çevrenizde
kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar
yaşayabilirsiniz. Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız.
Ani aşkların başlangıcı ve bitişi de bu
dönemde karşınıza çıkabilir.. Dostlarınızın
sırlarını saklamak isteyecek ve bu konuda
taviz vermek istemeyeceksiniz. Suskun ve
gizemli bir havaya girerek, düşüncelerinizi
hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.

Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz.
Fakat ısrarcı tutum izlememeye çalışın, aksi
taktirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.
Çevrenizde oldukça cazibeli bir hava estireceksiniz. . Babanız ve ya aile büyüklerinizin
size fikirsel katkılarına karşı çıkarken, kendi
düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı
olacaksınız. Bazı Balıklar komşularıyla ortak
çalışmalar içine girerken, bazıları da kardeşlerle, kuzenlerle ticari ilişkiler içinde bulunacak. Odaklaşacağınız konularda başarılı bir
çalışma içine gireceksiniz.
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ASLAN
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NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AVM ADI
Forum Ankara Outlet
ANKAmall
Gordıon
Kentpark
Cepa
Acity Outlet
Taurus
Nata Vega Outlet
Anatolium Ankara
Next Level
Panora
Atlantis
365 AVM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center
Antares
Arcadium
Kızılay AVM
Gimart Outlet
Armada

BEĞENİ
152.108
142.072
49.310
49.151
45.817
42.607
41.203
29.258
28.352
26.444
20.786
20.140
18.446
12.288
12.001
11.451
10.691
6.441
5.794
4.523

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AVM ADI
Forum Ankara Outlet
ANKAmall
Gordıon
Kentpark
Cepa
Acity Outlet
Taurus
Nata Vega Outlet
Anatolium Ankara
Next Level
Panora
Atlantis
365 AVM
Tepe Prime Avenue
Bilkent Center
Antares
Arcadium
Kızılay AVM
Gimart Outlet
Armada

BEĞENİ
152.108
142.072
49.310
49.151
45.817
42.607
41.203
29.258
28.352
26.444
20.786
20.140
18.446
12.288
12.001
11.451
10.691
6.441
5.794
4.523

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AVM ADI
Forum Kayseri
Forum Mersin
Espark
Forum Trabzon
Forum Gaziantep
Gebze Center
Antalya Migros AVM
Terracity
Forum Bornova
Prime Mall Gaziantep
Özdilek Park Antalya
Konya Kent Plaza
MarkAntalya
Prime Mall İskenderun
Forum Çamlık
Deepo Outlet Center
Serdivan Park
Sanko Park
Outlet Center İzmit
Forum Aydın

BEĞENİ
112.481
105.296
96.960
95.724
91.231
84.284
72.149
66.300
64.209
64.050
60.472
57.438
56.244
45.791
45.771
43.739
43.334
42.760
39.279
39.061

DİĞER

BEĞENİ
426.815
335.335
300.827
250.728
233.787
182.379
101.871
91.791
84.296
83.985
79.501
74.239
73.357
70.158
68.967
64.236
51.450
50.792
48.412
42.607

ANKARA

AVM ADI
City'S Nişantaşı
Forum İstanbul
Marmara Forum
İstanbul Cevahir
Kanyon
Vialand
M1 Meydan Ümraniye
İstinyepark
Brandium Ataşehir
Palladium Ataşehir
Trump
MarmaraPark
Viaport Outlet
Akasya Acıbadem
Sapphire Çarşı
Buyaka
Zorlu Center
Astoria
Capitol
212 İstanbul Power Outlet

DİĞER

İSTANBUL
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ĞENİ
6.815
5.335
0.827
0.728
3.787
2.379
1.871
.791
.296
.985
.501
.239
.357
.158
.967
.236
.450
.792
.412
.607

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA

SOSYAL MEDYA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AVM ADI
Antares
ANKAmall
Bilkent Center
Kentpark
Tepe Prime Avenue
Cepa
Gordıon
Nata Vega Outlet
Armada
Panora
365 AVM
Taurus
Forum Ankara Outlet
Atlantis
Acity Outlet
Next Level
Gimart Outlet
Anatolium Ankara
Park Vera
Kızılay AVM

TAKİPÇİ
6.644
6.452
5.281
4.658
4.219
2.267
2.250
2.239
1.975
1.774
1.734
1.494
1.324
1.281
1.263
1.099
1.092
1.067
512
98

AVM ADI
Antares
ANKAmall
Bilkent Center
Kentpark
Tepe Prime Avenue
Cepa
Gordıon
Nata Vega Outlet
Armada
Panora
365 AVM
Taurus
Forum Ankara Outlet
Atlantis
Acity Outlet
Next Level
Gimart Outlet
Anatolium Ankara
Park Vera
Kızılay AVM

TAKİPÇİ
6.644
6.452
5.281
4.658
4.219
2.267
2.250
2.239
1.975
1.774
1.734
1.494
1.324
1.281
1.263
1.099
1.092
1.067
512
98

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AVM ADI
Highway Outlet
Sera Kütahya
Kayseri Park AVYM
Deepo Outlet Center
Özdilek Park Antalya
Korupark AVM
Gebze Center
Espark
Malatya Park
Palladium Antakya
Forum Mersin
Ceylankaravil Park
Zafer Plaza
Sanko Park
Antalya Migros AVM
Bursa Kent Meydanı
Terracity
Agora AVM
Forum Trabzon
Anatolium Bursa

TAKİPÇİ
10.955
8.135
5.562
4.368
3.570
3.560
2.930
2.874
2.454
2.428
2.197
2.080
1.940
1.900
1.856
1.679
1.673
1.614
1.591
1.541

DİĞER

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TAKİPÇİ
83.026
56.826
53.100
30.608
19.952
16.670
10.908
10.705
10.348
8.676
8.265
6.353
5.291
5.286
4.587
4.460
4.348
3.964
3.445
3.034

ANKARA

AVM ADI
City'S Nişantaşı
Kanyon
Buyaka
Özdilek Park İstanbul
Capitol
Viaport Outlet
Trump
İstinyepark
Astoria
Akasya Acıbadem
Sapphire Çarşı
Arena Park
Palladium Ataşehir
Vialand
Kozzy
Zorlu Center
Marmara Forum
Forum İstanbul
Olivium Outlet Center
212 İstanbul Power Outlet

DİĞER

İSTANBUL

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA

KİPÇİ
.026
.826
.100
.608
.952
.670
.908
.705
.348
676
265
353
291
286
587
460
348
964
445
034

SOSYAL MEDYA
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AVM ADI
ANKAmall
Kentpark
Cepa
Armada
Panora
Gordıon
Nata Vega Outlet
Ankara Optimum Outlet
Taurus
Forum Ankara Outlet
Kızılay AVM
Acity Outlet
Next Level
Atlantis
Antares
Tepe Prime Avenue
Arcadium
Bilkent Center
365 AVM
Park Vera

TOPLAM
ZİYARETÇİ
289.207
183.977
154.790
143.845
129.380
100.519
98.704
98.051
87.071
79.882
75.625
74.318
63.580
63.484
61.571
33.134
28.112
27.081
24.548
14.275

TOPLAM
CHECK-IN
982.938
659.192
470.736
421.171
599.865
440.238
241.435
333.468
260.018
184.527
141.573
159.957
138.726
227.172
197.238
94.592
80.463
61.257
80.410
22.804

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AVM ADI
ANKAmall
Kentpark
Cepa
Armada
Panora
Gordıon
Nata Vega Outlet
Ankara Optimum Outlet
Taurus
Forum Ankara Outlet
Kızılay AVM
Acity Outlet
Next Level
Atlantis
Antares
Tepe Prime Avenue
Arcadium
Bilkent Center
365 AVM
Park Vera

AVM ADI
Forum Bornova
İzmir Optimum Outlet
Agora AVM
Korupark AVM
Espark
Forum Mersin
MarkAntalya
Terracity
Forum Trabzon
Highway Outlet
Antalya Migros AVM
Adana Optimum Outlet
Samsun Piazza AVM
Forum Çamlık
Özdilek Park Antalya
Forum Kayseri
Outlet Center İzmit
Forum Aydın
Konya Kent Plaza
Bursa Kent Meydanı

TOPLAM
ZİYARETÇİ
289.207
183.977
154.790
143.845
129.380
100.519
98.704
98.051
87.071
79.882
75.625
74.318
63.580
63.484
61.571
33.134
28.112
27.081
24.548
14.275
TOPLAM
ZİYARETÇİ
310.495
274.681
165.488
155.366
155.240
148.347
147.457
112.636
111.903
105.072
103.364
102.487
99.146
93.795
91.674
89.279
83.828
79.718
78.784
78.260

TOPLAM
CHECK-IN
982.938
659.192
470.736
421.171
599.865
440.238
241.435
333.468
260.018
184.527
141.573
159.957
138.726
227.172
197.238
94.592
80.463
61.257
80.410
22.804
TOPLAM
CHECK-IN
1.353.417
960.863
712.632
833.166
766.302
879.783
627.603
564.703
668.895
219.191
376.318
374.099
545.959
669.234
300.064
479.605
240.279
302.302
392.697
276.098

N

DİĞER

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANKARA

AVM ADI
İstanbul Cevahir
İstinyepark
Forum İstanbul
Marmara Forum
Viaport Outlet
Kanyon
Zorlu Center
MarmaraPark
Palladium Ataşehir
İstanbul Optimum Outlet
Akasya Acıbadem
Tepe Nautilus
Capacity
Aqua Florya
Buyaka
Trump
City'S Nişantaşı
Mall Of Istanbul
CarrefourSA Maltepe Park
Vialand

TOPLAM
CHECK-IN
1.805.391
1.284.479
1.208.696
965.803
736.025
792.031
544.968
970.731
877.691
546.792
584.641
517.184
677.282
434.887
485.705
389.887
379.416
379.978
649.891
418.121

DİĞER

İSTANBUL
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OPLAM
HECK-IN
805.391
284.479
208.696
65.803
36.025
92.031
44.968
70.731
77.691
46.792
84.641
17.184
77.282
34.887
85.705
89.887
79.416
79.978
49.891
18.121

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
15
16
17
18
19
20

TOPLAM
ZİYARETÇİ
525.689
371.918
350.644
282.572
264.079
235.743
234.182
221.629
214.118
208.060
207.034
180.468
176.037
172.899
162.666
162.009
161.859
157.112
155.559
150.047

ANKARA

SOSYAL MEDYA

aa
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KİLONUN NEDENİ EKMEK DEĞİL!
Kilonun tek suçlusu ekmek değil. En büyük
suçlu ekmek inancı yanlış, diyetlerinden ekmeği
çıkaranlar beslenme hatası yapıyor. Çünkü
suçlu olan ekmek değil, ekmek yanında yenilen
kalorisi yüksek gıdalar.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL
Nöropsikiyatri Hastanesi Beslenme Uzmanı
Diyetisyen Gizem Köse, ekmeğin değil, ekmek
yanında yenilen kalorisi yüksek gıdaların suçlu
olduğuna dikkat çekiyor. Köse, 1 dilim ekmeğin
70 kalori olduğunu ancak ekmeğin yağa ya da
yemek suyuna bandırılmasıyla kalorisinin bir
anda 300 kaloriye yükselebildiğini söylüyor.
Köse, “kilo almada ekmeği suçlu koltuğundan
kaldırın” uyarısında bulunuyor.
Türkiye’nin beslenme alışkanlıklarını inceleyen
beslenme uzmanları ile kilo veremediğinden
yakınan kişilerin, bu konuda her zaman suçu
ekmeğe attıklarını kaydeden Köse, bunun
sorgulanması gereken bir durum olduğunu
söyledi.
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasında,
Türk insanının beslenme alışkanlıkları
incelenirken, günlük alınan enerjinin % 34
-35’nin yağdan alındığının ortaya çıktığını
kaydeden Köse şunları söyledi:

Beynimizin ekmeğe ihtiyacı var
Gün içerisinde en çok ihtiyacımız olan besin
öğelerinin karbonhidratlar olduğunu kaydeden
Köse, vücudumuzun tüm organlarının enerji
gereksinimi için karbonhidratları kullandığını
ifade ederek beynin ekmek ihtiyacına vurgu
yaptı.
“Beyin dokusu enerji için sadece
karbonhidratları kullanır, beyin glikoz
bağımlıdır. Beynin 1 saatteki glikoz ihtiyacı 6
gr. kadardır. Dolayısıyla günlük en az 100-125
gr karbonhidrat tüketmemiz gerekmektedir.

Gizem Köse

Beslenme Uzmanı
Beyin gerekli glikoz sağlanmadığından
enerjiyi başka yollardan sağlamaya çalışıyor ve
yağları parçalıyor. Yağları parçalamak işlemi
kulağa ne kadar hoş gelse de bahsettiğimiz
yağ parçalanırken istenmeyen bir durum
olmasına rağmen kana da geçiyor. Ve bu
kez organlarımıza zarar veren kan yağlarını
arttırıyor. Beyin, enerji sağlıyor ama bu ona
yeterli gelmiyor. Bu durumda beyin, kendisini
korumaya alarak az çalışmaya başlar. Beynin
uzun dönemli karbonhidrat yetersizliği durumu,
sinir sistemine zarar verir, hatta beynin erken
yaşlanmasına neden oluyor.”
Ekmek yemeyenler, yorgun ve sinirli olabiliyor
Karbonhidratların B vitamini deposu olduğunu,
B vitaminin ise özellikle sinir sisteminin
çalışmasını düzenlediğini kaydeden Köse,
şunları söyledi:

“Sinir sisteminin olmazsa olmazı B vitaminleri
alınmadığında yorgunluk, halsizlik, dikkat
dağınıklığı, odaklanamama, sinirlilik gibi
ruh halini etkileyen durumlar ortaya çıkıyor.
Çok düşük karbonhidratlı diyetlerde en sık
karşılaştığımız durumlardan biri olan vitamin
eksiklikleri deride hasarlara yol açabilir.
Ciltte solgunluk, döküntüler, yaralar, uçuklar
görülebiliyor. Diyetlerde de her besinden
dengeli olarak tüketilmesi gerekiyor. Aksi
takdirde kilo vereyim derken sağlığımızı
kaybedebiliriz. Bir öğünde 4 besin grubundan
da yeterli oranda tüketmemiz gerekiyor. Et, süt,
tahıl ve meyve-sebze grubu olarak ayrılan besin
gruplarına baktığımızda bir öğünde her besin
grubu sağlığımız için önemli. Diyetlerde de
mutlaka her öğünde ekmek yenmeli. Özellikle
tam tahıllı ekmekler diyet yapanlar tarafından
tercih edilmeli. Ekmeği diyetlerde suçlu
koltuğundan kaldırarak sağlıklı kilo verilebilir.”
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“ Aslında günlük almamız gereken enerjinin
ancak % 25-30 civarını yağdan almamız
gerekli. Bizim ülkemizdeki %5’lik bir artış
bile ayda 1 kg alınmasına sebep olabiliyor.
Dolayısıyla ekmek tüketirken yanında ne
yediğinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Türk
halkının beslenme alışkanlığında ekmeğin
yağa, salatanın ve yemeğin suyuna bandırma
alışkanlığı var. Pilavın, makarnanın olduğu
sofrada ekmek tüketiliyor. Aslında karbonhidrat
olan çorbanın içine ayrıca fazladan ekmek
doğranıyor ya da çorba ekmekle içiliyor. Çorba,
makarna ve pilavın da karbonhidrat kaynağı
olduğu unutulmamalı. Ekmeği mutlaka tüketin
ama dikkatli ve ölçülü yemeye özen gösterin.”

97

MALl&MOTTO / Haberler

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI AVM’LERE RAKİP OLDU
Inveon araştırmasına göre hareket halindeyken yapılan mobil alışverişin
payı her geçen gün hızla artıyor. Toplam 630 milyon TL’lik ciroya denk
gelen alışverişin %15’i sabah işe gidiş ile akşam eve dönüş saatlerinde
gerçekleşiyor.

İ

şe yetişmeye çalışırken ve iş çıkışında trafikte
geçirilen uzun saatler e-ticaret sitelerine
yaradı. Türkiye’de dolaşım halindeyken
yapılan mobil alışverişin yüzde 15’inin mesai
saatleri öncesi ve sonrasında gerçekleştirildiğine
dikkat çeken Inveon Kurucu Ortağı ve CEO’su
Yomi Kastro, “Mobil alışverişin payı her geçen
gün artıyor. Alışverişin önemli bir kısmı ev
ve ofis dışında hareket halindeyken yapılıyor.
Örneğin birini beklerken, serviste, otobüs,
metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında. ” dedi.
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Yazılım ve internet teknolojileri ile verimliliği
artıran çözümler sunan Inveon’un yaptığı
araştırmaya göre Türkiye’de mobil alışveriş
internette alışverişe göre 3 kat fazla büyüdü.
Türkiye, BAE ve Çin’in en yoğun mobil alışveriş
yapılan ülkeler arasında yer aldığını dile getiren
Kastro, mobilin en hızlı büyüyen segment olması
nedeniyle markaların bu alandaki yatırımlarını
artırdığını ifade etti. Kastro, 3G ile en yoğun
e-ticaret alışveriş saatlerinin 14.00-18.00, Wifi ile
ise 19.00-22.00 arasında gerçekleştiğini söyledi.

98

Metrobüste alışveriş keyfi
E-ticaretin toplam cirosunun 14 milyar TL’ye
ulaştığını belirten Kastro, “Mobil alışveriş cirosu
1.4 milyar TL, mobil alışveriş içinde gerçek
mobil yani 3G bağlantı ile dolaşım halindeyken
yapılan alışverişin oranı ise yüzde 45. Bu oran
da Türkiye’de 630 milyon TL’lik ciroya denk
geliyor. Özellikle işe gidiş ve işe dönüş saatleri
olan 08.00-09.00 ila 17.00-18.00 saatlerinde
e-ticaret sitelerinden alışverişin yoğunlaştığını
gözlemliyoruz. 630 milyon TL’lik alışverişin
yüzde 15’i bu saatlerde yapılıyor. Otobüs,
metrobüs, vapur ve servis araçlarında insanlar
telefonlarıyla vakit geçiriyorlar, büyük bir kısmı
da alışveriş yapıyor” diye konuştu.
Metro istasyonlarında bağlantı olmamasının
e-ticaret siteleri açısından dezavantaj olduğunu
aktaran Yomi Kastro, “Türkiye’de metroda
bağlantı hızını güçlendirmek için yapılacak bir
yatırımın mobil alışveriş cirosunu yılda en az 20
milyon TL artacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Yomi Kastro

Inveon Kurucu Ortağı ve CEO’su
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www.mk-illumination.com

Metro Garden / İSTANBUL

Visionary conceptual festive lighting in every aspect.

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

