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Yazın içinden herkese merhaba,
Yağmurlar, bulutlar derken yazın tam ortasında en çok kimler neler
yaptı kısmında size bu ay özellikle yazlıkçıların alış veriş yönteminden
bahsedeceğim.
Yazlıkçılar, mesela Bodrum yazlıkçıları AVM’lerini kendi isimleriyle telaffuz
etmiyor. Buranın İstinyepark’ı, Zorlusu, Kanyon’u, Cevahir’i gibi tanımlıyor.
Bu işi en iyi kadınlar bilir. E onların yorumu da aslında benzetme kısmında
akıllıca. Çeşme’de durum düşündüğünüz gibi değil. Alışveriş merkezleri
İzmir’in Narlıderesine kadar bu konu kapanıyor. İhtiyaç unsurundan ziyade
imdat kolu gibi düşünün. Yazlıkçı ve yıllın izne çıkmış çalışan arasında işte
dev fark böyle başlıyor. Yıllık izne çıkan asla alış verişini tatil beldesinden
yapmıyor. Sıcak ve soğuk mekanlar içeriğinde cazibe merkezi tabii ki yine
en iyi kafeler, oturma alanları, sohbet durumları yaratan yerlere ait. Çünkü
sadece alış verişle yazlık AVM içeriğini kurtaramazsınız.
Büyük şehirlerden, sahillere akın edenlerin olayı nedir peki?
Onlar alış veriş ihtiyaçlarını tamamen önceden en önden hallediyor.
Son dakikacılar en yakınındaki avm’ye kendini atıyor.
En iyi etkinliği, en eğlenceli olayı yapan yine kendine herkesi çekiyor.
Şimdi size Temmuz desem?
E Ramazan Bayramı da var. Bayram tatili öncesi alış veriş kısmı da
Ramazanın son haftasına gelecek. Hızlı olan kazanacak. Yok bu sefer alışveriş
merkezlerine değil, bizzat tüketiciye sesleniyorum.
Mall&Motto Temmuz sayımızda size yine birbirinden önemli akışlar,
içerikler ve etkinlikler sunuyoruz.
İyi Okumalar!

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.
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Pınar Saklıyan Koçali bir iletişim uzmanı.
Profesyonel kariyerinde son 10 yılını,
gayrimenkul sektöründe, uluslararası
çapta lider şirketlerin kurumsal iletişim ve
pazarlama departmanlarını yöneterek geçirdi.
Gayrimenkul sektörü onu daha çok, Hollanda
kökenli gayrimenkul yatırım – geliştirme
şirketi Redevco’nun Türkiye ofisinde 6 yıl
boyunca üstlenmiş olduğu kurumsal iletişim
departman yöneticiliği göreviyle biliyor. 2014
yılında Pınar Saklıyan İletişim Danışmanlığı
adıyla kendi şirketini kurdu ve de hem sektör
içinden hem de farklı sektör ve kulvardan
kişilere, gruplara, şirketlere iletişim alanında
danışmanlık hizmeti veriyor. Şimdilerde,
Can Gürzap ve Arsen Gürzap yönetimindeki,
Türkiye’nin alanında en köklü, saygın eğitim
kurumu Dialog Anlatım İletişim ile işbirliği
halinde, kişisel / kurumsal temsil, çağdaş
liderlik, yenilikçilik konuları başta olmak
üzere iletişime dair geniş bir alanda, eğitim
ve seminerler düzenliyor.

göre doğru hesap yaptığınızda, maddi ve manevi açıdan
gelir hanenize çok artı yazılır!
Gayrimenkul sektörü Pınar Saklıyan
Koçali’yi, başarılı bir iletişimci olarak
tanıyor, biliyor. Ancak farklı sektörlerden
okurlarımız veya sizinle henüz tanışmamış
olanlar için kendinizi kısaca anlatır mısınız?
Kimdir Pınar Saklıyan Koçali?
Ben, iletişimi hayatının odağında tutan ve
de bu alanda yürütülen çalışmaların hem
disipliner hem de disiplinler arası boyutlarıyla,
çok katmanlı olarak ele alınması gerektiğine
inanan bir iletişim uzmanıyım. Bireysel veya
kurumsal alanda gerçekleştirilen; psikolojik,
sosyolojik, ekonomik, politik planlarda
değerlendirilebilecek birbirinden farklı ve çok
çeşitli iletişimsel faaliyetlerin, sosyal yaşamın
temeli ve insan doğasının özüne dair fikir
alınabilecek en gerçekçi harita olduğu görüşünü
her daim savunurum.

Konuya hızlı bir giriş yaptınız. Ne tür bir
harita sunar iletişim?
Daha önce hiç yolunuzun düşmediği bir kente
ilk kez gidişinizi anımsayın. Kamusal alanda,
o kentin caddelerinde, sokaklarında gözünüze
çarpan tüm eşya; şehir mobilyaları, binalar, yol
- kaldırım düzeneği size bulunduğunuz yerin
toplumsal iklimini aktarır, kişilerin gündelik
hayatlarını örme şekline dair keskin ipuçları
verir. Kent sizinle iletişime geçer ancak sizin o
an kendiliğinden, tüm doğallığıyla yakaladığınızı
sandığınız şey, esasında coğrafi, tarihsel, kültürel,
ekonomik, konjonktürel açılardan o kentte
geliştirilmiş tüm değerlerin tortusu olarak bir
anlamda kendiliğinden ve makyajsızdır; ama bir
yandan da gören gözün bilinci ve algısına göre
de değişip şekillenebilecek bir görsellik de ihtiva
eder (bu karşılaşmaya turistik kaygılar ve de
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kamu yönetimi politikaları da eşlik eder elbette).
Yönlendirme levhalarının kurulumundan, (dijital
ya da geleneksel malzemeli) şehir panolarında
yazılı reklam cümlelerine, tarihin ve tarihsel
dokuların korunaklılığından, çağdaş yapıların
nerede, nasıl konumlandırıldığına, AVM ve
perakende caddelerindeki vitrin görselliğinden,
o vitrinleri seyreden kişilerin kendilerince
yarattıkları sokak modasına kadar pek çok öge
bir araya gelir ve kentten geri döndüğünüzde
aklınızda kalacaklar olarak, o kentin imgesinin
oluşmasına hizmet eder... Bu, çok katmanlı
ve kaçınılmaz iletişime dair bir örnek sadece.
İletişim hikayeleri hiç bitmez.
Sizin gayrimenkul sektörüyle iletişim
hikayeniz nasıl başladı? Nasıl gelişti?
Sektörle buluşmam 2004 yılına uzanıyor.
Gayrimenkul sektörünün hak ettiği ve ihtiyaç
duyduğu kurumsallığa kavuşturulması amacına
hizmet edecek, kapsamlı bir yayın projesinin
ilk ayağının tanıtım ve iletişim çalışmalarını
yürütüyorken kendimi sektörün önemli
oyuncularıyla yan yana buldum ve de 2005 –
2014 yılları arasında, uluslararası çapta bilinen,
alanında lider şirketlerin kurumsal iletişim
ve pazarlama departmanlarının yöneticiliğini
üstlendim. Amerikan Fon Yönetim Şirketi
Blackstone’un Türkiye’deki gayrimenkul
yatırım faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş
olan Qubicon ve Türkiye pazarına giriş yaptığı
dönemden, pazardan çekilme kararı alıncaya dek
bünyesinde görev yaptığım Hollanda kökenli
gayrimenkul yatırım / geliştirme şirketi Redevco,
profesyonel kariyerimdeki en son ve en bilinen
çalışma sahalarımdır.

C.Serhat Türkkan
2014 yılında bir karar alarak kendi adımla
kurduğum iletişim danışmanlık şirketi ile,
profesyonel iş yaşamında, özellikle de
gayrimenkul sektöründe uluslararası çapta
edindiğim uzmanlık ve bilgi birikimini, bireysel
ve kurumsal düzeyde verdiğim danışmanlık
hizmeti çerçevesinde paylaşmaktayım.
Profesyonel iş hayatınızda, söz ettiğiniz bu
uluslararası şirketlerde hangi sorumlulukları
yerine getiriyordunuz? Bir kurumsal
iletişimcinin çalışma evreni nedir?
Kurumsal iletişim; bir kurumun, belirlenmiş
hedef kitlelerine yönelik iletişim çalışmalarının
tümünü kapsayan, kurumun içinde bulunduğu
çevre ile sürekli ve nitelikli bilgi alışverişinde
olmasını mümkün kılan alan. Kurumsal
iletişimcinin, kurum kültürünü yaşatmak ve
bilinir kılmak ana hedefiyle, iç iletişimden,
medya ilişkisine, liderlik iletişiminden
sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerine
kadar çok farklı ve derinlikli çalışma sahası
bulunur. Doğru kurgulanmış bir stratejiyle,
gerekli bilgi ve yöntemler kullanılarak
uygulanan kurumsal iletişim; kuruma çok çeşitli
fayda sağlayan, kurumu tüm fonksiyonları ve
paydaşlarıyla “besleyen”; üstelik farklı tatlar
barındırmakta olan keyifli, zengin bir sofradır.
Profesyonel kariyerimdeki faaliyetlerim ve
üstlendiğim sorumluluklar “kurumsal iletişim
yönetimi” başlığı altında toplanabilir. Biraz daha
açacak olursam, kurumsal iletişim yönetimi
çatısı altında, uluslararası kısaltmasıyla PR tabir
edilen halkla ilişkiler faaliyetleri, kriz ve konu
yönetimi, liderlik iletişimi, medya iletişimi,

etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetleri,
sosyal sorumluluk projeleri ve pek tabii ki
kurum içi iletişim faaliyetlerinin yönetimini
üstlendim. Pazarlamanın artık ayrılmaz bir
parçası olarak ele alınan pazarlama iletişimini
de, yine kurumsal iletişim yönetimi içerisinde
yürütmekteydim. Geçtiğimiz dönemde,
gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren
firmalarda yaptığım çalışmalar bu kapsamla
ifade edilebilir.
Danışmanlık statüsüyle ise, kişi, grup ya
da firmaların, kendilerinde tespit ettikleri,
geliştirilmesi, iyileştirilmesi gerektiğine
inandıkları iletişimsel faaliyet alanlarına
odaklanıyor; o kulvarlara özel strateji, taktik
ve hareket planı belirliyor, tercih edilirse
bizzat süreci ve projeleri de yönetiyorum.
Temsil ve temsiliyet üzerine olan çalışmalar,
danışanın talebi ve beklentisi doğrultusunda,
imaj yönetimi şekline de bürünebiliyor.
Siz farklı sektörlerden profesyonellere de
iletişim danışmanlık hizmeti veriyorsunuz
anladığım kadarıyla. Ancak kurumsal
düzeyde daha aktif olduğunuz gayrimenkul
sektörü açısından değerlendirdiğimizde,
profesyoneller hangi konularda size ihtiyaç
duyabilirler?
Bir şirketin kurum kimliğinin sıfırdan inşa
edilmesi, yeniden yapılandırılması, kurumsal
itibar yönetimi, bu alana yönelik her türlü
içerik üretimi, hizmet sağlayıcı ajanslarla olan
çalışmaların yönetilmesi; şirketin, sektöre
sunacağı ürünlerinin pazarlama iletişimi
stratejilerinin belirlenmesi, bağlantılı aksiyon
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Aynı zamanda, iş hayatında bireysel ve kurumsal
ilişkilerini daha ileri bir noktaya taşımak için
profesyonel destek almak isteyen bireysel
danışanlarıma da özellikle “kişisel – kurumsal
temsil” alanında iletişim danışmanlık hizmeti
veriyorum. Yakın geçmişte, iletişim alanındaki
faaliyetlerime, eğitim ve seminerler de eklendi.
Ne tür eğitimler düzenliyorsunuz?
Seminerlerinizde hangi konuları
işliyorsunuz?

GRI Türkiye 2015
Çağdaş Liderlik Semineri
planının oluşturulması, tercih edilirse süreç
yönetimi, marka kimlik çalışmaları ve etkinlik
yönetimi, medya iletişimi, firmaya özel sosyal
sorumluluk projeleri geliştirilmesi, hizmet
verdiğim alanlar. Pek tabii ki, her biri ayrı bir
iş planı ve ciddi mesai gerektiren bu çalışma
alanlarından, danışanın (kişi ya da kurum)
ihtiyaçlarına göre yapılacak bir seçim ve öncelik
sırasıyla hizmetlerimi şekillendiriyorum.
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Halihazırda, CEFIC Jestiyon Alışveriş
Merkezleri Yöneticiliği Şirketi ile, kurumsal
iletişim ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında verimli, enerjisi yüksek bir çalışma
programı yürütmekteyiz.

8

tür oyun pratiğine dönüştürmekten memnunum.
Bazı anlarda söz ve söylem, içerde hapsolmuş
yaratıcılıkların açığa çıkmasına öyle destek
veriyor ki bu deneyimin kendisi başlıbaşına,
kişiyi kendiyle ve çevreyle iletişimi konusunda
geliştirmeye yöneltiyor, ilham kaynağı oluveriyor.
Eğitim programlarınıza yönelik bir örnek
verir misiniz?

“İçindeki Lideri Keşfedenler Kulübü” başlıklı
bir eğitim programı uyguluyorum, bundan
söz edebilirim. Çağdaş iş yaşamının bir norm
Ben Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji
ya da beklenti olarak hemen hepimizin önüne
Bölümü mezunuyum, ardından Marmara
koyduğu, yer yer de dayattığı “lider olma”
Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi
Bölümü’nde Siyaset ve Sosyal Bilimler üzerine durumundan, kendi liderlik anlayışını ve özgün
yüksek lisans eğitimi aldım. Sosyolojik düşünme yapma biçimlerini damıtarak yol alanların,
bu yola çıkmak isteyenlerin buluşma noktası
biçimiyle, akademik çalışmalarım, profesyonel
bu kulüp. Amacım, kişisel gelişim diye tabir
kariyerim süresince edindiğim deneyim ve
uzmanlıklarla bir iletişimsel yöntem geliştirdim. edilen, yer yer biraz da ucuzlatılan “farkındalık
sahibi bireyin kendini geliştirme” yolculuğuna
Hazırlamış olduğum eğitim ve seminer
yeni bir rota sunmak. Oyunlarla bezenen ve
programları ile farklı konumdaki kişilerle,
gruplarla bu tecrübeyi paylaşmaya başladım. Bu de interaktif bir ortamda gelişen eğitimin
sonunda “İçindeki Lideri Keşfedenler Kulübü”
konu benim için taze ve çok da heyecan verici.
manifestosunu yayınlar. Bu kulübe üyelik
serbest ancak adaylarda aranan tek bir özellik
Bu kapsamda, çok değerli tiyatro sanatçıları
var, o da şu : her koşulda kendine inanmayı ilke
Can Gürzap ve Arsen Gürzap yönetimindeki,
edinmiş; özgüvenini, havanın durumuna, ortamın
Türkiye’nin alanında en köklü ve en saygın
getirilerine göre giyilip çıkarılan bir kostüm gibi
eğitim kurumu olan Dialog Anlatım İletişim ile
değil, benliğinin bir parçası olarak sahiplenmiş
bir işbirliği geliştirdik. Dialog Anlatım İletişim
ile birlikte düzenlediğim eğitim programlarımda; olmak!
çağdaş toplumun, günümüz iş dünyasının,
Geçtiğimiz Nisan ayında, GRI tarafından
“birey”i üzerinde çokça düşünmeye sevk ettiği
İstanbul’da düzenlenen GRI Türkiye’de,
konuları, özgün, katılımcılığı yücelten, yalın
bir yaklaşımla ele almaya gayret ediyorum.
çağdaş liderlik üzerine benzer konuda
Çağdaş liderlik, iletişimin oluru / olmazları,
bir seminer düzenlemiştiniz. Liderlik, iş
yenilikçilik, kişisel / kurumsal temsil başta
dünyasının vazgeçilmez konularından olsa
olmak üzere, iletişime dair güncel, derinlikli
gerek.
konularda fikir ve deneyim paylaşımlarında
bulunuyorum. Katılımcılarım için,”kendileriyle Evet, Global Real Estate Institute (Küresel
karşılaşacakları” sürpriz anlar inşa etmekten ve
Gayrimenkul Enstitüsü) tarafından dünyanın
de gerek eğitimlerimi, gerek seminerlerimi bir
çeşitli ülkelerinde düzenlenen ve de Türkiye
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ayağı Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilen
GRI Türkiye 2015’te bu yıl bir ilk olarak
“Küresel Çaptaki En İyi Uygulamalar” başlığıyla,
konusunda uzman konuşmacılar tarafından
bir dizi seminer düzenlendi. Bana da “Çağdaş
Liderlik” üzerine bir seminer düzenlemem teklif
edilince memnuniyetle bu teklifi kabul ettim.
Güzel bir platformdu ve de seminerime, sektörden
değerli dostların katılımı yüksek oldu. Günümüz
iş dünyasının değişen, dönüşen liderlik kriterlerini
tartışmaya açtım; “liderlik” kavramının tarihsel
gelişimi ve dönüşümüne değinirken, sosyolojik
bir bakış açısı ve metodolojiyle lider kişiliklerin
toplumda yarattığı etkileri, “liderin” tanımlanma
ve algılanma biçimini birlikte mercek altına aldık.
Türkiye GRI etkinliği dolayısıyla bir araya
geldiğimiz kitle, liderlik vasıflarına halihazırda
sahip, lider olma becerisini profesyonel kariyeri
boyunca gerek uygulamaları, gerekse de
aldığı eğitimlerle geliştirmiş ve de kendilerini,
içinde bulundukları sektörün paydaşlarına
lider olarak kabul ettirmiş, farklı ülkelerden
profesyonellerden oluşuyordu. Benim bu seminer
aracılığıyla yapmayı arzu ettiğim, bir tür ‘oyun’
düzeneğinde, kişisel liderlik özelliklerimizle bizi
diğer çağdaş liderlerden ayrıştıracak ve kalıcı bir
iz bırakmamızı sağlayacak; fark yaratmamıza
imkan verecek cevherin, içimizdeki yaratıcılığın
tekrar gün yüzüne çıkarılmasıyla parlayacağı
fikrini bir kez daha düşündürmekti.
Kişisel gelişim ve “fark yaratan liderler”
olmak için yaratıcılık önemli diyorsunuz.
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Evet, her tekil birey, başta kendi doğasına,
içsel ve dışsal özellikleriyle oluşturduğu kendi
mekanizmasına liderlik etmektedir. Ben, fark
yaratabilmenin, her birimizde bir biçimde var
olan kişisel yeteneğe ya da bizi bütünleyecek,
tamamlayacak ilgi alanına samimi bir eğilim
göstererek ruhumuzu beslemekten geçtiğine
inanıyorum. Seminerlerimin; gündelik hayatın
dayattıkları, verilmesi gereken kararlar,
yetiştirilmesi gereken raporlar, planlanması,
yönetilmesi, tamamlanması gereken projeler,
süreçler, işler arasında gittikçe alanı daralan içsel
yaratıcılığımızı tekrar oyuna katmak için ilham
kaynağı olmasını umud ediyorum.
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Kurumsal iletişimin değeri ve gerekliliğinin
sadece disiplinin içinden kişilerce değil, tüm iş
dünyası tarafından anlaşılması için de seminer
ve sohbet toplantıları düzenliyorum. İletişimin
matematiğini çözdüğünüzde ve bu matematiğe
göre doğru hesap yaptığınızda, maddi ve manevi
açıdan gelir hanenize çok artı yazılır!

İletişim fonksiyonunun şirket verimliliğine
sağlayacağı katkıların farkında olanlar,
kurumsal iletişime zaman, enerji ve bütçe
ayırmaktan kaçınmıyorlar. Ve iç dengelerin
doğru kurulduğu, hemen herkes için sağlıklı bir
çalışma ortamı yaratabildikleri (ya da yaratmaya
yönelik olumlu politikalar geliştirebildikleri)
gibi, şirketin iletişim yapmayı hedeflediği ilgili
kamuoyuna belirli bir dengede ve tutarlılıkta
mesaj iletebilmesinin de önünü açmış oluyorlar.

Gelir hanesine artı yazdıran kurumsal iletişim. Türkiye gayrimenkul sektöründe
Sizce iş dünyasında yeterli önem veriliyor mu gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerine yönelik
bu fonksiyona?
değerlendirmeleriniz nelerdir?
Kurumsal iletişim zemine sürülecek bir cila,
bir süsleme aracı değil, zeminin tam da kendisi
esasında! İfade etmeye çalıştığım şey bu.

Bu çok genel ve pek çok noktaya temas eden
bir soru. Sosyolojik bir düşünsel terbiyeyle,
öncelikle soru sorduğunuz alanı betimlemek,

tariflemek isterim. “Türkiye gayrimenkul
sektörü” denilince hangi evrenden söz etmeliyiz?
Türkiye’de sanayileşme eğilimleri ve bu yönde
geliştirilen politikalarla 1950lerde seferber
olunan hızlı kentleşme, peşi sıra 1980ler itibariyle
hayatımıza giren yeni gayrimenkul ürünleri ve
beraberindeki yeni yaşam alanı tanımlamaları;
siteler, alışveriş merkezleri, rezidanslar, loftlar,
karma projeler … ile zaman içinde “emlak
ofisi- emlakçılık” zihniyetinden “gayrimenkul
şirketi” yapılanmasına çevrilen bir tür
kurumsallaşma çabasının içinde yapılan iletişimi
mi değerlendirmeye almalıyız? Yoksa 1980lerde
benzeri görülmemiş bir ivme yakalayan ve
tüm dünyada etkileri gözlenen, hem akademik
hem ticari çevrelerde yoğun şekilde tartışmaya
açılan “küreselleşme” rüzgarı (ya da fırtınası
diyelim) ile uluslararası akışkan sermayenin,
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Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenlenen “Aşk Üzerine Çeşitlemeler” şarkı ve şiir dinletisi

Ülkemize giriş yapan çok uluslu, uluslararası
firmalar ve Türkiye menşeili şirketleri, onların
bir arada oluşturdukları sektörel iletişim
havuzunu da değerlendirebiliriz, son üç
dört yılda Türkiye’den çekilme kararı alan
yabancı şirketlerin artlarında bıraktıkları
pazarda, çeşitlenmiş ürünlerle, kurumsallaşma
evrimi açısından yer yer “doygunluk” yer
yer de “henüz tamamlanmamışlık” hissi
arasında dolaşılan sektörün ikilemli nabzını
ve bu nabza göre sürdürülen iletişimi de
konuşabiliriz.
Bir yanda, asla dinmeyen, ateşi sönmeyen
bir iç siyasi gündem; komşu ülkelerde, sınır
bölgelerimizde yaşanan köklü değişimler
ve Türkiye’nin bu yeni kart dağılımına
göre kendini oyunun içinde yeniden
konumlandırma mücadelesi; öte yandan, son
açıklanan verilere göre 150 milyar doların
üzerine çıkan ülke ihracatı ve lokomotif
sektörlerin başında sayılabilecek inşaat
ve gayrimenkulden tekil başarı öyküleri,
Türk iş dünyasının uluslararası pazarlarda
tanınan, sayılan yeni liderlerinin gittikçe
daha çok duyulan sesleri... Alışveriş
merkezleri sektörüne gelince; 2015 verileriyle
kiralanabilir alanı 9.8 milyon metrekareye
ulaşmış bir alışveriş merkezleri kümesi...
Öyle bir küme ki bu, kapitalizme dair
meşhur “tüketim toplumu” söylemini de,

ekonominin kayıt altına alınması pratiğini
ve de bacasız sanayi nitelemesini de aynı
oranda kapsıyor. İnsanlara güven, konfor
ve mutluluk da verebiliyor, onlardan, başka
türlü gerçekleşebilecek gündelik hayat
pratiklerini, şehrin otantik dokusunu, doğal
manzarasını ve havasını teneffüs etme
refleksini de çalabiliyor... Sosyal medyada
herkes, ama herkes söz söylüyor, kendini
duyurmaya, görünür kılmaya çalışıyor. Bu
denklemde bazı şirket başkanlarının, üst
düzey yöneticilerinin, söz söyleme alanlarını,
ofislerinin ve toplantı odalarının dışına
taşırıp reklam yıldızlarıyla yarışır bir şekilde,
piyasaya sürdükleri ürünleriyle ilgili kitlesel
mesaj verme yaklaşımı güdebildiklerine
de şahit oluyoruz. Tüm bunlar ayrı ayrı
değerlendirilebilecek, üzerlerinde etraflıca
durulması gereken ekonomik ve toplumsal
boyutlu iletişim konuları. Ama özünde
yakalanabilecek bir tek şey var : karşıtların
birlikteliği! Diyalektik pencereden
baktığınızda hiçbirşeyi diğerinden çok
bağımsız veya bağlantısız görmüyorsunuz.
Bu felsefeyi soru sorduğunuz alana; sektörde
yürütülen iletişim faaliyetlerine yönelik
bir değerlendirmeye indirgeyecek olursak;
iletişimde (belli bazı evrensel, genel geçer
bilgi ve uygulamaları dışta tutarsak) iyi - kötü,
makul - uygunsuz, doğru - yanlış içerisinde
seçim yapmıyoruz esasında, bütün kabuller ve
kalıplar, zaman içinde evrilmeye, dönüşmeye
açıktır ve her biri kendi içinde birtakım
karşıtlıklar da barındırır zira. Olması gereken
bence şudur: biz iletişimciler olarak öncelikle
zamanın ruhunu kavramaya yönelik samimi
çaba sarfedip, sonra kavrayabildiğimizin
başkalarınca da kavranabilir bir halde
dolaşıma açılması, iş hayatında fayda sağlar

bir hizmete dönüşmesi için yeni biçimler,
söylemler üretebilmeliyiz. Ve bu söylemler,
kendimize özgü bir üslupla gelişebiliyorsa,
işte o zaman fark yaratmış oluruz… Bu
mesleki sorumluluğumuz olduğu kadar, sosyal
bir sorumluluktur!
Sosyal sorumluluk demişken, gönüllü
olarak katıldığınız sosyal sorumluluk
projeleri ile de adınızı sık duyuyoruz.
Okuyucularımız için bu projelerden biraz
söz eder misiniz?
Mart ayında tüm geliri Kansersiz Yaşam
Derneği’ne bağışlanmak üzere Maçka Rotary
Kulubü’yle işbirliği halinde düzenlenen
“Aşk Üzerine Çeşitlemeler” başlıklı şarkı ve
şiir dinletisinde, gönüllü solist olarak sahne
almıştım. Müzik kariyerinin başlangıcında
ama çok da parlak yeteneklerle bir arada
sahnede olmak büyük keyifti. Müzik benim
hayatımda bir biçimde hep yer almıştır.
Üniversite yıllarında, kurduğumuz müzik
grubuyla üniversitelerin bahar şenliklerine
katılmakla başlamış olan bu tecrübe, Redevco
döneminde çok değerli iş arkadaşımın
teşvikiyle tekrar gündeme geldi ve de
ardından, profesyonel düzeyde aldığım şan
eğitimleriyle (burada İstanbul Devlet Opera
Sanatçısı değerli hocam Çağnur Gürsan’ın
sesimi profesyonel kullanma yönünde bana
sağladığı katkıları anmadan geçemeyeceğim),
dönem dönem sergilediğim canlı müzik
performanslarıyla hem kişisel anlamda büyük
bir tatmin ve mutluluk yaşıyorum, hem de
Rotary Kulübü’yle gerçekleştirdiğimiz sosyal
sorumluluk projesi örneğinde olduğu gibi, bu
meziyetimin toplumsal bir fayda yaratmasının
gururunu da taşıyorum.
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para piyasalarının da şekillendirdiği ve
küreselleşmenin içinde yer alan pazarlardan
biri olarak Türkiye’nin, özellikle de
İstanbul’un yaşadığı köklü değişimi ve bu
değişim furyasının, teknolojik gelişmelerle
de birlikte analiz edilmesi gereken iletişim
dünyasını mı mercek altına almalıyız?
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Bir de “sektörel sorumluluk” olarak
andığınız ve de gayrimenkul sektörüne
yönelik bir ihtiyacı karşılamak üzere
hayata geçirildiğini söylediğiniz
“Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü” projesi
var. 2014 yılında piyasaya sürülmüştü
sözlük, sektörün bu çalışmaya ilgisi ne
düzeyde?
Evet, “Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü”
projesinden, gayrimenkul sektörüne yönelik
bir sorumluluk projesi olarak söz etmek
yanlış olmaz. Üç yıla yakın sürede 2800
terim tarayıp hayata geçirdiğimiz bu sözlüğü,
2014 yılı Mart ayında sektörümüze tanıttık.
Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü projesinin
gerekçesi; sektörde genel olarak eksikliğinin
hissedildiğini bildiğimiz bir “ortak dil” sorunu
idi. Gayrimenkul sektörünün kendine özgü
terminolojisinin, özel kavram ve terimlerinin
gerek Türkçe’den İngilizce’ye gerekse de
İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmesinde
birtakım zorluklarla karşılaşıldığı ve bu
zorlukların aşılmasında en temel unsurun
kurumsal “ortak bir dil” kullanımına
yönelmek olduğu kanaatiyle yola çıktık.
Sözlüğün proje ekibinde benim yanım sıra
EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü
Cansel Turgut Yazıcı, yine EVA Gayrimenkul
Değerleme Firması’ndan Departman
Direktörü Özdil Şahin ve EPOS Gayrimenkul
Danışmanlık ve Değerleme Firması Yönetim
Kurulu Başkanı Neşecan Çekici yer aldı.
Projeyi sektörle buluşturduktan sonra çok
olumlu yorumlar aldık. Sözcük sayısını
artırmak, daha da zengin içerik üretmek için
tüm sektör paydaşlarımızın katkılarına açığız.
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Bu vesileyle böyle bir katkıya açık
olduğunuzu tüm sektöre tekrar duyurmuş
olduk. Röportajın son sözü ne olmalı sizce?
Bir iletişimci olarak fikrinizi duymak
isterim.
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İletişime hizmet eden çok araç var ama en
özeli kuşkusuz ki dil. Sağlıklı bir iletişim
için kullanılan dil ve seçilen üslup hayati
önem taşıyor. Walter Benjamin’in yazılarında
sıklıkla değindiği, yücelttiği bir “hikaye
anlatıcılığı” kavramı vardır. İletişimciler
de çağdaş toplumun hikaye anlatıcılarıdır,
bir anlamda. Kullanmayı seçtikleri dil hem
bugünü hem yarınları etkiler. İç siyasetin
birdenbire gündemimize oturttuğu moda
ifadeyle söylersem; gerek bireysel, gerek
kurumsal anlamda iletişimdeki yegane
“kırmızı çizgimiz”, insanlığın evrensel
değerlerinden, ilkeli ve dürüst yaklaşımdan
bizi uzaklaştıracak ögeleri resmimize hiç
katmamaya yönelik olmalıdır. Her birimize,
kendimiz, çevremiz ve tüm toplum yararına
gelişecek hikayeler anlatabilmeyi ve hatta bu
türden hikayelerin bizzat içinde yer alabilmeyi
diliyorum.
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PALLADIUM ATAŞEHİR

AVM’YE PRESTİJLİ ÖDÜL!
AVM Partners tarafından yönetilen Palladium Ataşehir
AVM, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından
düzenlenen 2015 Solal Marketing Awards’ta on binlerce
balondan yapılan dev “Alice in Wonderland - AiriGami”
etkinliği ile ödüle ulaştı.
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Palladium Alışveriş Merkezi, dünyanın
en prestijli pazarlama ödüllerinin
dağıtıldığı ICSC (International Council
of Shopping Centers) Solal Marketing
Awards 2015’te yaklaşık 40bin balon
kullanılarak hazırlanan “Alice in
Wonderland – Airigami” etkinliği
ile silver ödüle uzandı. Kopenhag’ta
gerçekleşen törende ödülü, Palladium
AVM Müdürü Ayşen Yerşen ve AVM
Partners Pazarlama Müdürü Miray
Kanık birlikte aldı. Footfall Activition
kategorisinde ödüle layık görülen proje
Eylül 2014’te gerçekleştirilmiş ve
büyük ses getirmişti.
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Miray Kanık

Ayşen Yerşen

Ertuğ Turan
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SMG’DEN 2015 MIDEM FUARI DEĞERLENDİRMESİ
SMG kurucu ortağı Moris Alhale ve müzik departmanı yöneticisi
Metin Levi’yle MIDEM fuarı ve müzik sektöründeki gelişmelere
yönelik keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
“Dijital müzik dünyasına kafa
tutmaya çalışırsanız, hızlıca yok
olmaya da mahkum olursunuz.”
AVM’lere, önemli perakende markalarına
ve ticari pek çok alana dijital müzik iletim
hizmeti sunan SMG, Türkiye’de daha önce
uygulanmamış, özel olarak geliştirdiği ve
yayınları tek merkezden yönettiği bir müzik
iletim metoduyla her markaya uygun müzik
yayını hizmeti sağlıyor.
Her yıl Cannes’da düzenlenen, tüm dünyadaki
müzik endüstrisinin bir araya geldiği MIDEM
Fuarı’na katılan SMG, yeni teknolojiler ve müzik
sektöründeki gelişmeler konusunda görüşlerini
paylaştı.
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Seneye 50. yılını kutlayacak olan Midem
Fuarı’nda, müzik sektörünün plak şirketlerinden
dijital pazarlamasına kadar tüm katılımcılar
dünyada müzik sektörünün yeniliklerini ve
gelişimini takip etme imkanı buluyor. Önemli
konuşmacıların ağırlandığı Midem Fuarı’nda,
başka bir yerde karşılaşılması ve dinlemesi
belki de imkansız olan kişilerin sunumlarını
ve deneyimlerini dinleyebiliyorsunuz. Dijital
katılımcıların gün geçtikçe artış gösterdiği
platformda, sadece üç doğru şirket ile toplantı
yaparak milyonlara ulaşabiliyorsunuz. Duruma
gösterebileceğimiz en iyi örnek şirket değeri
iki milyar dolar olan SoundCloud. Altı sene
önce düzenlenen Midem yarışmasını kazanan
SoundCloud’ın sahibi Alexander Ljung gibi
yaratıcı fikirleriniz ile yarışmaya katılım
gösterebiliyor ve sektörün önde gelen isimlerinin
dikkatini çekebiliyorsunuz.
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Müzik sektörünün güncel durumu hakkında
düşünceleriniz ve gözlemleriniz nelerdir?
Moris Alhale: Son yıllarda albüm almak
yerine, içinden sadece istediğimiz şarkıları
seçip dijital olarak uygun bir tutara satın
alabiliyoruz. Bugün ayda sadece 9.99 TL’ ye
sınırsız müziğe ulaşmayı konuşuyoruz. Birim
fiyat olarak değerlendirince fiyatta çok büyük
farklar oluşuyor. Her şey dijital olunca yasa
dışı durumlar ortadan kalkıyor ve herkesin
ulaşabildiği müzik, kişilere finansal anlamda kar
bölümünü de beraberinde getirmiş oluyor. Çok
radikal ve önü açık bir dünyaya girdik. Dijital
müzik dünyasına kafa tutmaya çalışırsanız,

hızlıca yok olmaya da mahkum olursunuz.
Sadece müzik için yapılanan bir platform
henüz yok. Sanatçılar klip çekmek gibi bir çok
prodüksiyon masraflarıyla yüzleşmek zorunda
kalıyorlar. Bu yüzden reklam jingle’ı yaparak
para kazanan müzisyenler, sanatı artık sadece
kendi için yapar oldular. Keyif aldıkları ve
yapmak istedikleri işleri maalesef karşılığı
olmadığından yapamaz hale geldiler. Eskiden
plak şirketlerine bağlı olan müzisyenlerin
kazancı çok yüksekti. İnternetin gelişmesi
ile daha çok kişinin müzik piyasasında
olacağını öngörsek de durum pek öyle olmadı.
Meşhur olmayan sanatçılar, dijital platformlar
üzerinden çok düşük miktarlar kazanıyorlar.

Bu duruma alışan sanatçılar, geleceklerini
görmekte zorlanıyorlar.
Metin Levi ise müzik sektörünün güncel
durumu hakkındaki düşüncelerini şöyle
özetliyor; “İsimsiz biri için kimse büyük paralar
vererek konsere gitmez. Bazı bilinen sanatçılar
bile konser alanlarını dolduramaz hale geldi.
Sanatçıyı AVM’de ücretsiz dinleyebiliyorken
2 gün sonra yüksek bilet fiyatları ile açık
havada dinler misiniz? Türkiye’de bazı işler
tutunamıyor. Dünya çapında senelerce kapalı
gişe oynayan bir etkinlik Türkiye’ye geldiğinde
katılım az oluyor. Nedeni ise pahalı gelmesi,
İngilizce olması ve kültür farkları olabiliyor.’’

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO
Fuar’ın ana başlıkları nelerdi?
Moris Alhale: Deezer ve Spotify en çok
konuşulan konular arasındaydı. Bu pazara
Apple’ın giriş yapmasının tehdit oluşturup
oluşturmayacağı tartışıldı. Sonucunda pazarın
büyüyeceği düşünülerek avantaj teşkil ettiğine
karar verildi. Tüm dünyanın konuştuğu konu yine
Apple müzikti. Apple, başta iTunes’un mantığına
karşı olan Spotify’a dijital pazarın gelişimine
katkıda bulunduğu için kendi yayın sistemi ile
karşılık verdi. İleriyi görememek her zaman
kurumu sektörde zayıf hale getirir. Yenilikler ve
dijital ortama geçiş durdurulabilir veya önüne
geçilebilir bir konu değildir. Önemli olan nasıl
gelişim gösterileceğidir.

Metin Levi: Fuarın ana başlıklarını şu sözlerle
özetliyor; “Dünyada nereden nereye geldik
sorusunun cevabı dijital müziğe çıkıyor. Herkes
Apple hamlesini ve getireceği yenilikleri bekliyor.
Şu anki durumumuz Apple’dan önce - Apple’dan
sonra oldu. Hepimizin tek bir dokunuşla satın
alım yapabildiği günümüzde, bence Apple’ın bu
piyasadaki en büyük gücü milyonlarca insanın
datasını elinde bulundurması.’’

Metin Levi
Müzik Departmanı Yöneticisi

Moris Alhale
SMG Kurucu Ortağı

“Öyle bir ortam ki, Sony Music Entertainment CEO’su Doug Morris’in kendi hayatını
anlatırken izleyebiliyorsunuz. Universal Music’e ismini veren insanı dinlemek gerçekten
çok keyifli bir deneyim. Teknoloji ve dünyadaki gelişmeler konusunda kendisinden öğüt
almak çok farklı bir anıydı.’’

Moris Alhale: Fuarda gördüğümüz tüm
firmalar tek bir konu üzerine uzmanlık geliştirip
profesyonel oldukları alanları belirlemiş
durumdalar. Bir firma sadece yazılım üzerine
uzmanlaşırken, bir diğeri müzisyen konumunda
ve sadece onu satıyor. En çok dikkatimizi çeken
iki firma oldu. Biri, şarkının hangi platformda
ne kadar çaldığını muhasebeleştirme konusunda
uzmanlaşandı. ‘Youtube üzerinden şarkı ne
kadar çalındı ve bunun telifi nedir?’ sorularını
yanıtlamayı kolaylaştırması açısından sektöre
büyük katkısı olabileceğini düşünmekteyim.
İkincisi ise, TV kanalları ve sanatçılar arasında
bir köprü oluşturmuş olan bir firmaydı. Bu
firma önce sanatçıların yaptıkları besteleri
paylaşıyor ve böylelikle sanatçılar bunun için
ön ödeme yapmak zorunda kalmıyorlar. Firma
hazırladıkları site üzerinden müzisyenlerin
eserlerini paylaşıyor ve kanal çalışanları kendi
isim ve şifresi ile giriş yapabiliyor, beğendikleri
bir müzik olursa firmaya haber veriyorlar
ve yayınlamak üzere ödemesini yapıyorlar.
Böylelikle sanatçının parası ve zamanı boşa
gitmemiş oluyor. Mantıklı bir gelişme olduğunu
düşünüyoruz.
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Midem Fuarı’nda gördüklerinizi kısaca
değerlendirecek olursanız?
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Metin Levi ise fuarın farklı bir yönünü bizlere
şu şekilde yansıttı: Sony Music Entertainment
Ceo’su Doug Morris fuar kapsamındaki bir
konuşmasında anlattığı keyifli bir anıyı sizlerle
de paylaşmak isterim: “Steve Jobs bir gün
Sony Music Entertainment ofisine geldi. Sizin
şarkılarınızı 0.99 $’a satmak istiyorum dedi.
Ona, deli olduğunu söylemiştik.’’ Bu anıyla
birlikte yeniden sektörün ne kadar gelişime
açık olduğunu, yenilikçi olunması gerektiğini
ve gelişime adapte olunmazsa pazarda
kaybolunabileceğini bizlere hatırlatmış oldu.
Müziğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Metin Levi: “Müzik senin için nerede kıymetli
ise orada gelişecek. Koşu hızına göre müzik
modu değiştiren “Giyilebilir’’ müzik gündemde
olabilir. Şu an arabada giderken radyoda herhangi
bir şey dinlemek yerine benim o an istediğim
şarkı çalsın istiyorum. Bulunduğum ruh haline
göre kendi kendine çalabilsin. İşte bunun için
para ödenir. Dünya zaten bunu konuşuyor.
Türkiye’de çok gelişmiş bir otomotiv sektörü
var, fakat Türkiye’de dünyada örneği olmayan
bir proje yaparsan yok olursun.” diyerek müziğin
geleceğini kendi açısından yorumluyor.

MIDEM 2015’DE EN İLGİNÇ SES SİSTEMİ

Jarre

MIDEM 2015’DE EN İLGİ ÇEKİCİ BULUŞ
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Mash Machine
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Moris Alhale’ye SMG’nin sektördeki farkı
ve hedefini sorduk: Biz SMG olarak müzik
hizmetini kesintisiz bir şekilde aktarmaya
çalışıyoruz. Avrupa ve Amerika’da önem
taşımasa bile bizim ülkemizde internet kalitesi
nedeni ile bu konu halen önem taşıyor.
Hizmet kalitemizi arttırırken, standartlarımızı
sabitleştirmeye çalışıyoruz. Her firmanın isteği
farklı oluyor. Hazırlanan tek bir ürün herkese
uymuyor. Bu nedenle yeni uygulamamız
olarak paketler hazırlıyoruz. Her müşterinin
ihtiyacına yönelik hazırlanan bu uygulamayla
müşterilerimiz sunduğumuz hizmetleri çok daha
verimli kullanabilir hale gelecek. Aynı zamanda
müşterilerimize verdiğimiz hizmeti kalitemizi
arttırmak üzere teknolojik altyapısı çok daha
kuvvetli olan bir stüdyo kuruyoruz.

MIDEM 2015’DE EN ÇOK KONUŞULAN DJ SETİ

Monster Go DJ

SMG, ayakkabı sektörünün önde gelen isimlerini bahçesinde ağırladı. Ayakkabı
Dünyası, Bambi, Camper, Divarese, Hotiç, İnci ve Muya markalarının
yöneticilerinin bir araya geldiği canlı müzik eşliğindeki keyifli kahvaltıda,
sektördeki yenilikler ve SMG’nin hizmetleri hakkında sohbetler edildi.

MALl&MOTTO / M o d a

KRALİYET ŞIKLIĞI
M

onaco kraliyet ailesinin
üyesi Prens Pierre
Casiraghi'nin nişanlısı
Beatrice Borromeo, Milano
ve Paris Moda haftaları
kapsamında Giorgio Armani
ile Antonia ve L’Eclaireur
markalarıyla yaptığı iş
birliğiyle tasarladığı
“Le Sac 11” çantasını
görücüye çıkarmıştı.
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Beatrice Borromeo,
Montecarlo’da gerçekleşen
Grand Prix davetinde
kolundan bırakmadığı taba
renkli “Giorgio Armani Le
Sac 11” adlı çanta modeliyle
beraber davetlilerin ilgisini
çekti.
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NİSAN 2015’TE AVM CİRO ENDEKSİ %19,6 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research
tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Nisan ayı sonuçları
açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2015
Nisan döneminde 2014 Nisan ayı ile karşılaştırıldığında %19,6 yükselerek
165 puana ulaştı.

MALl&MOTTO / 17.sayı / Temmuz 2015

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Nisan 2015’te bir önceki yılı aynı ayına göre 27 puan
yükseldi ve verimlilik m2 başına 630 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 740 TL, Anadolu’da ise 556 TL olarak
gerçekleşti.
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Nisan ayında en büyük ciro artışı diğer kategorisinde gerçekleşti…
Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Nisan döneminde kategoriler bazında en yüksek artış %39
artışla AVM’lerdeki diğer* alanların cirolarında gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında endeks
genel kategoride %20, giyim kategorisinde %16, yiyecek kategorisinde %15, ayakkabı-çanta kategorisinde %10,
teknoloji kategorisinde %9 artış kaydederken hipermarket kategorisinde ise değişim yaşanmadı.
(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı
tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)

Ziyaret Sayısı Endeksi...
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Nisan 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinin bu dönemde
%4,21’lik bir artış gösterdiğini görüyoruz.
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Hulusi Belgü
AYD Başkanı

AVM Endeksi Nisan 2015 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü “AVM endeksi Nisan 2015
döneminde bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %19,6 oranında arttı. Endeks kategoriler
bazında da artışını sürdürdü ve yeni sezonla birlikte AVM ziyaretçisi tüketim harcamalarına devam etti. 2015
yılının başından itibaren AVM ciro endeksinin önceki yıl verileri ile karşılaştırıldığında artış seyrini sürdürmesi
sektörümüzün verimliliği açısından son derece önemli. Ziyaret sayısı endeksinin de Nisan ayı gibi insanların
açık havada daha çok vakit geçirmeye başladığı bir dönemde %4,21’lik bir artış göstermesi AVM’lerin tercih
edilme oranının ne kadar arttığının göstergesi” dedi.
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Holland şirketi İstanbul Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nde müşteriler için
ilk lüks, daima temiz tuvaletleri açtı.

eşler
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HİÇ BÖYLE BİR TUVALETE
GİRMEMİŞTİNİZ!
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ka

Sıradışı Konsept
Türkiye'de ilk 2theloo’nun, SIRADIŞI TUVALET
konseptinin resmi olarak açılmıştır.İlk 2theloo
tuvaletleri İstanbul'daki Aqua Florya Alışveriş
Merkezi'nde yer alıyor ve açılısı Türkiye 2theloo
CEO'su Sacettin Gür ve Hollanda Krallığı
İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom
tarafından yapıldı. Robert Schuddeboom "
Girişimci Türk ruhu Hollanda iş anlayışına
çok uygundur. Bu yenilikçi Hollanda şirketinin
Türkiye'ye gelişine memnun oldum." dedi.
Evden daha iyi
Türkiye CEO'su Sacettin Gür "Müşteriler ve
seyahat edenler için temiz bir tuvalet bulmak
her zaman için sıkıntı olmuştur. Son günlerde
Türkiye'de yapılan pazar araştırmasında
katılımcıların %96 sının tuvaletlerde kaliteye ve
rahatlığa önem verdiğini ortaya oymaktadır.%99
katılımcının ise yüksek kalitede hijyene ve
çoğunun da kendi tuvaletlerini kullanmayı
tercih ettikleri tespit edilmiştir.2theloo "evden
daha iyi" tuvalet ve servis konsepti Türk alışveriş
merkezinin hizmet sunumu için memnuniyet
verici bir katkı olacaktır.

- aileler ve engelliler için tuvaletler
- çocuk odası
- makyaj bölümü
- Hediyeler, küçük eşyalar ve tuvalet malzemeleri
satan bir dükkan yıkama bölümdeki ilham veren
etkileyici görseller ve gözalıcılık
2theloo'ya ziyareti olağanüstü ve eğlenceli bir
deneyim yapacaktır.2theloo tuvalet tesisleri
alışveriş merkezinin zemin katında yer
almaktadır.
2theloo Hakkında
2theloo daima temiz tuvalatler, eşsiz tuvalet
tasarımı, tuvalet malzemeleri ve hediyelik
dükkanı ile Hollanda'nın oldukça başarılı umumi
tuvalet mağaza konseptidir. Tuvalet tesisi dünya
çapında 200’den fazlaya ulaşan 2theloo 2011
yılında Amsterdam'da ilk tesisini açtıktan sonra
etkileyici bir büyüme göstermiştir. 2015 yılında
100 milyonun üzerinde kişi bir 2theloo tesisini
ziyaret edecektir.
2theloo 2016 yılında tesislerinin sayısını 2000’in
üzerine çıkartmayı planlamaktadır. 2theloo 14
ülkede bulunan alışveriş merkezlerinde, petrol ve
tren istasyonlarında bulunmaktadır.

1.50 TL ücreti olan tuvaletin kullanımı ilk olarak
müşterilerin çekinmesine sebep olurken, temizlik
ve hijyeni gören müşteriler çıkarken teşekkür edip
ayrılıyorlar. Bunun son örneğini de geçtiğimiz
günlerde Aqua Florya AVM’’yi ziyaret eden ünlü
oyuncu Arzu Yanardağ yaşadı…
Kızıyla birlikte tuvalete giden Yanardağ, 1 buçuk
lira olduğunu duyunca önce ‘Bu ne saçma şey.
Böyle şey mi olur’ diyerek söylenerek içeri girdi.
Ancak çıktığında özür dileyen Yanardağ; ‘Önce
bana 1 buçuk lira denilince sinirlendim. Ben
normal tuvalet sandım. Ancak içerisi tertemiz ve
her girişten sonra özel olarak temizleniyormuş.
Bu yüzden de çok hijyenik’ diye konuştu.
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2theloo Deneyimi
Yeni 2theloo sıradan tuvaletlerden farklı olarak şu
özelliklere sahiptir;
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ORTAKÖY’DE İSTANBUL
SHOPPING FEST HEYECANI

Bu yıl 6-28 Haziran tarihleri arasında beşincisi düzenlenen İstanbul Shopping Fest, Ortaköy
Meydanı’nda Kadir Topbaş ve İbrahim Çağlar’ın katılımıyla yapılan görkemli havai fişek, su
ve ışık gösterileriyle alışveriş heyecanını başlattı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul
Ticaret Odası ev sahipliğinde Ortaköy House
Cafe’de gerçekleştirilen davete; İstanbul Valisi
Vasip Şahin İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve
İSF İcra Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, İSF
Yönetim ve İcra Kurulu Üyelerinden Dursun
Topçu, Hakan Orduhan, İlhan Soylu, Servet
Samsama, Sami Kariyo, Sinan Öncel, Nevzat
Kütük, Kortan Çelikbilek’in yanı sıra Mavi Jeans
CEO’su Cüneyt Yavuz, Vakko CEO’su Jaklin
Güner ve Flo, Lumberjack, Polaris gibi ünlü
ayakkabı markalarını bünyesinde barındıran
Ziylan Grup Başkanı Mehmet Ziylan gibi iş
dünyasından birçok önemli isim katıldı.
Büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde yapılan
havai fişek, su ve ışık gösterileri izleyenlere
unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliği, İstanbullular
ve İSF nedeniyle gelen yabancı konuklar ilgiyle
izledi.
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İSF
İcra Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar ise yaptığı
konuşmada yolu İstanbul’dan geçen herkesi 23
gün sürecek alıverişin tadını çıkarmaya davet
etti. Çağlar, İstanbul Shopping Fest rüzgârının
İstanbul’a kültürün, sanatın, paranın ve alışverişin
başkenti olma yolunda yeni bir soluk getirdiğini
ifade etti.
Taksicisinden sokak simitçisine, küçük
esnafından AVM’lere kadar İstanbul’a gönül
vermiş herkesin bu heyecan dolu şölenin bir
parçası olduğunu ifade eden Çağlar, festival
boyunca sürecek Efsane İndirim ve Konsept
indirim günlerinde yapılacak indirim fırsatlarını
hatırlattı.

Vasip Şahin
İstanbul Valisi

İbrahim Çağlar

İSF İcra Kurulu Başkanı

Haberler / MALl&MOTTO
İbrahim Çağlar, her 50 TL’lik alışveriş yapanın
kazanacağı çekiliş hakkıyla bir ev ve bir araba sahibi
olacağının müjdesini vererek “İnanıyorum ki, İstanbul'a
duyduğumuz bu sevda, festivali adım adım büyütecek
ve gücüne güç katacaktır. Bakın, küresel krizin en ciddi
yaşandığı 2009 yılında turizm açısından İspanya %8.9,
Yunanistan %7.5 oranında gerilerken Türkiye %2.4’lük
bir büyüme gerçekleştirebilmiştir. Bugün yine küresel
ölçekte benzer bir ekonomik durumla karşı karşıyayız.
Buna rağmen turizm büyümesiyle İstanbul 2015’te
7. sıradan 5. sıraya yükselmeyi başarmıştır. Biz de
İstanbul Shopping Fest olarak tüm iletişim stratejimizi
bu çerçevede kurarak İstanbulumuzu 5. sıradan 3.
sıraya çıkaracağız” dedi.
Festival kapsamında banka veya kredi kartı ile yapılan
50 TL ve üzeri alışverişlerde bir Mercedes Vito ve 1+1
daire çekilişle hediye edildi. 5 Haziran’da başlayan bu
heyecanın yanı sıra 1000’e yakın hediye çeki İstanbul
Shopping Fest tarafından dağıtıldı.
GEVEZE “KUTU KUTU” HEDİYE DAĞITTI
İstanbullular, Türkiye’nin en sevilen DJ’leri arasında
bulunan Geveze ile oynadıkları “Kutu Kutu” oyunuyla
en prestijli markaların hediye çeklerini kazandı. Yine,
Geveze ve Fazla Mesai Orkestrası’nın seslendirdiği
birbirinden güzel şarkılara eşlik eden ziyaretçiler
Brazil Dans Grubu’nun sahne performansıyla eğlenceli
dakikalar yaşadı.
İstanbul Shopping Fest maskotlarının dağıttığı hediye
çeklerinin büyük ilgi gördüğü partide ziyaretçiler
Power FM DJ’lerinin müzikleri eşliğinde coştular.
İSTANBUL DENEYİMİNE HAZIR OLUN
Çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan
İstanbul Shopping Fest, İstanbul’u alışverişte ve
modada bir dünya markası yapma yolunda ilerliyor.
Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Shopping Fest,
23 gün boyunca İstanbul’u dev bir alışveriş merkezine
dönüştürerek, indirim fırsatlarının yanı sıra tarihi ve
kültürel dokusuyla da ziyaretçilere tam anlamıyla bir
“İstanbul Deneyimi” yaşattı.

Sıcak yaz günlerinde her gün değiştirilen tişörtler,
pantolonlar, gömlekler bu yıl İSF’den oldu.
12 Haziran’da Mall Of İstanbul’da yapılan Efsane
İndirim Günü 30’dan fazla markanın inanılmaz
indirim fırsatlarını bir arada sundu. 5 TL’ye tişört,
10 TL’ye pantolon sahibi olan ziyaretçiler yine ünlü
markaların terliklerini 5 TL’ye alarak yazı özgürce
yaşayabilecekler. Anneler ise %85 indirimle aldıkları
çocuk iç giyim ürünleriyle tüm sezon rahat edebilecek.
28 Haziran’a kadar süren Festival’de İstanbullular,
belirlenen Konsept İndirim günlerinde ise jeanden
elektroniğe, tekstilden kozmetiğe, ayakkabı-çantadan
ev dekorasyonuna kadar pek çok markanın %50’ye
varan indirim fırsatlarının yanı sıra farklı ürün
kampanyaları ile avantajlı alışveriş yapma olanağı
buldular.
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AKILCI ALIŞVERİŞ İÇİN İSF’DEN İNDİRİM
GÜNLERİ
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MALL OF İSTANBUL’DA EFSANE GECE

Türkiye’nin en büyük alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi Mall of İstanbul, İstanbul
Shopping Fest kapsamında düzenlenen “Efsane İndirim” gecesine ev sahipliği yaptı.
Murat Boz’un konseri ile renklenen gecede Mall of İstanbul, perakende dünyasının
ünlü isimlerini de buluşturdu.

Alışveriş ile eğlenceyi birleştiren ve
perakende, turizm, gıda, ulaşım, konaklama
gibi birden çok sektörü harekete geçiren
İstanbul Shopping Fest’in en önemli
etkinliği Mall of İstanbul’da gerçekleştirildi.
12 Haziran Cuma günü düzenlenen “ISF
Efsane İndirim” gecesi kapsamında Mall of
İstanbul’da binlerce marka, çok özel fiyatlar
ve indirim oranları ile saat 24:00’e kadar
satışa sunuldu. Büyük ilgi gören gece boyunca
Mall of İstanbul bir rekora da imza atarak
yaklaşık yüzbin kişiyi ağırladı.
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Perakende sektörünün en önemli
temsilcileri Mall of İstanbul’da buluştu
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Mall of İstanbul, İSF Efsane İndirim gecesinde
perakende sektörünün üst düzey yöneticilerini
de bir araya getirdi. İTO Başkanı ve İSF İcra
Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar ile Torunlar
GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un
yanı sıra; Colins Ceo’su Yavuz Eroğlu, Adil
Işık Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Adil
Işık ve eşi, Atalar Yönetim Kurulu Başkanı
Feyzi Atabek, LCW Yönetim Kurulu Başkanı
Vahap Küçük, Penti Yönetim Kurulu Başkanı
Sami Kariyo, Big Chef Ceo’su Saruhan Tan,
Collezione Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Akyiğit ünlü sanatçı Murat Boz ile birlikte
geleneksel Gong Töreni ile Efsane İndirimi
başlattı. Ünlü patronlar geceye özel tezgâhın
ardına da geçerek mağazalarında satış yaptı.

“Efsane İndirim” büyük ilgi gördü
350 mağazada binlerce ürün gece yarısına kadar
özel fiyatlarla satışa sunuldu. 5 TL’ye tişört,
10 TL’ye pantolon satın alınabilen gecede
ziyaretçiler ünlü markaların terliklerini 5 TL’ye
alma fırsatını yakaladı. Ziyaretçi akını yaşanan
gecede binlerce ürün kısa sürede tükendi.
Efsane İndirim Gecesinde Murat Boz rüzgârı
esti
Türkiye’nin en büyük alışveriş, eğlence ve
yaşam merkezi Mall of İstanbul’da “Efsane
İndirim” gecesinde ünlü sanatçı Murat Boz da
hayranları ile buluşarak özel bir performans
sergiledi. Muhteşem bir konser veren sanatçı,
Efsane İndirim Gecesi’nin açılışı için düzenlenen
Gong Töreni’nde geleneksel geri sayımı da
binlerce izleyicisi ile birlikte gerçekleştirdi.
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İSTANBUL SHOPPING FEST KAPSAMINDA

Avm Partners tarafından yönetilen ve sahip olduğu zengin
marka karması ile Power Outlet kavramını Türkiye ile ilk kez
tanıştıran 212 İstanbul Power Outlet, bünyesinde bulundurduğu
Türkiye’nin en prestijli moda markalarının koleksiyonlarını
ünlü mankenlerin sunumları ile ziyaretçileriyle buluşturdu.

Gökhan Keser

Ayşenur Balcı

Armağan Yazıcı

uhan Öz
at

B
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Organizasyonunu Farkındalık
Stüdyosunun yaptığı Pascal Nouma,
Arzu Yanardağ, Ece Gürsel, Fatoş
Kabasakal, Tuğba Altıntop, Yeliz Öney
ve bir çok ismin yer aldığı defilede
Yasemin Şefik’in sunumu ve Gökhan
Keser’in muhteşem sahne gösterisi
ziyaretçilerimiz tarafından yoğun ilgi
gördü.

e l Ha b e
Öz
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13 Haziran Cumartesi günü Shopping
Fest kapsamında gerçekleştirilen
defilede 212 Power Outlet’in güçlü
markaları ünlü mankenlerin podyum
yürüyüşü ile sergilendi.

Pascal Nouma’nın dans şovuyla
renklenen 212 Power Outlet
Shopping Fest gecesi lazer gösterisi
ve yaz ortasında podyuma yağan kar
ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Pascal Nouma

Moda,eğlence ve alışveriş her zaman
212 Power Outlet’te...
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212 'DE MUHTEŞEM BİR DEFİLE YAPILDI

Simge Tertemiz

Elif Ece Uzun

Ece Gürsel

Yeliz Öney

Alara Serter

Fatoş Kabasakal

Pascal Nouma

Tuğba Altıntop
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Arzu Yanardağ
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ALIŞVERİŞİN VE EĞLENCENİN KALBİ İSTANBUL’DA ATTI
Bu yıl 6–28 Haziran tarihlerinde beşincisi düzenlenen İstanbul Shopping
Fest, kentin tarihi geçmişini ve kültürünü alışverişle buluşturarak, yerli ve
yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir ‘İstanbul Deneyimi” yaşattı
İSF EĞLENCEYİ SOSYAL MEDYAYA VE
DİJİTALE TAŞIDI
İstanbul Shopping Fest boyunca, İstanbul’un
her köşesinde ve AVM’lerinde yapılan tüm
etkinlikler sosyal medyanın aktif kullanımı ile tüm
İstanbullularla paylaşıldı.
Ayrıca festival kapsamında Blippar uygulaması
ile kampanya görselleri canlandırıldı. Uygulamayı
ücretsiz indiren kullanıcılar, kampanya
görsellerini uygulama ile blipplediklerinde
Shopping Fest'e özel bir blipp ile karşılaştı.
360 derece iletişime adapte edilen bu uygulamada,
gazete-dergi ilanlarını, outdoor görselleri dijital
bir mecraya dönüştürüldü. Bu blipp içinden
Shopping Fest ajandasına, web sayfamıza, özel
hazırlanmış İstanbul photoshare'lerine ve ödüllü
teste ulaştılar. Kısacası fiziksel dünyada İstanbul
Shopping Fest'in avantajlarından faydalanan
kişileri dijitale taşıyan yenilikçi bir çalışma
gerçekleştirildi.
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Platform Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın, İcra
Kurulu Başkanlığı’nı ise İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı İbrahim Çağlar’ın yürüttüğü
İstanbul Shopping Fest, Tüm Alışveriş Merkezleri
ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF),
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.
(KÜLTÜR A.Ş.), TÜRSAB-Türkiye Seyahat
Acenteleri Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
ortaklığı ile gerçekleştirildi.
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Kentin tüm taraflarının bir araya geldiği bu
birlikteliğe, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul
Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
Ticaret Odası (İTO)i Türkiye Alışveriş Merkezleri
ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF),
Kültür A.Ş., Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TURSAB), Türk Hava Yolları A.Ş. (THY), Coca
Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi
Ve Ticaret A.Ş., EgeYapı Group, Mercedes-Benz
Türk A.Ş., Betek Boya Ve Kimya San. A.Ş. (Filli
Boya), Power Group, Mall Of İstanbul, İstanbul
Sabiha Gökçen (İSG) ve TAV Havalimanları
sponsorlukları da eklenince İstanbul Shopping
Fest daha da güçlenerek küresel bir boyut kazandı.
Uluslar arası düzeyde bilinen bir festival olma
hedefiyle yola çıkan İstanbul Shopping Fest,
alışverişin yanı sıra Bağdat Caddesi’nden İstiklal
Caddesi’ne, Kapalıçarşı’sından Mısır Çarşısı’na
ve 120’e yakın AVM’siyle İstanbul’u ön plana
çıkarttı.

Tüm hazırlıkların, İstanbul’un marka kent
değerini arttıran ve tüm ziyaretçilerin
bir “İstanbul Deneyimi” yaşayacakları
festival olması yönünde yapıldığı İstanbul
Shopping Fest’te eğlenceden tarihe, kültürel
zenginliklerden alışverişe kadar İstanbul
denince akla gelen tüm figürlere yer verildi.
İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ İSTANBULDUR
İstanbul Shopping Fest’in yurtdışı tanıtımında
tüm enstrümanlar kullanıldı. Bu çerçevede Coca
Cola Türkiye sponsorluğunda yapılan ve tüm
Ortadoğu ve Mena Bölgesi’nde izlenen tanıtım
filmi “İstanbul’da Alışveriş İstanbul’dur”
ana temasıyla hazırlandı. Ayrıca yurtdışında
oldukça ilgi gören Muhteşem Yüzyıl gibi Türk
dizilerinin sponsorluk paketleri alındı.
Ana sponsor olan Türk Hava Yolları (THY)
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. Festival hazırlıklarında Kültür
Bakanlığı ve Yurtdışı ataşelikleri bu heyecana
ortak olarak farklı dillerde hazırlanan bültenlerle
festivali bulundukları ülkelerde duyurdular.
Yapılan duyuruların ardından Fransa, Almanya
ve Sırbistan gibi yurtdışından gelen gazeteciler
İstanbul’da ağırlanarak Shopping Fest ruhu
onlara da aktarıldı.
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KAHRAMANMARAŞ PIAZZA’DA KUTSİ FIRTINASI ESTİ!
Dillerden düşmeyen şarkıları ve söz yazarlığındaki başarısının yanında
oyunculuktaki performansıyla da beğeniyle izlenen Kutsi, Babalar Günü
etkinliği kapsamında mini konser ve imza günü için geldiği Kahramanmaraş
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ziyaretçileri coşturdu.

Alışveriş ve Yaşam Merkezi

U

stalıkla yorumladığı duygu yüklü
besteleriyle milyonların hayranlığını
kazanan Kutsi, organizasyonunu
Farkındalık Stüdyosu’nun düzenlediği mini konser
ve imza günü etkinliğinde Piazza AVM’deki buz
pisti çevresini dolduran sevenlerinin uzattığı elleri
tek tek tutarak teşekkür etti.
Sevilen şarkılarını söyledi
Genç sanatçı, “Bambaşka”, “Aynı Şehir”,“Aşkın
Gururu”, “Yaz Günü” gibi en çok beğenilen
şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Zaman zaman da şarkılarını hayranlarıyla el
ele tutuşarak söyleyen Kutsi, konser sonunda,
dakikalarca alkışlandı. Yardımcısından cep
telefonunu isteyen Kutsi, hayranlarının coşku dolu
görüntülerini de kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi.
Selfie çektirdiler, imza aldılar
Hayranları, Kutsi'ye imza etkinliğinde de aynı
yoğunlukta ilgi gösterdi. Kutsi'nin çevresini saran
sevenleri, pop müziğin ünlü sanatçısıyla el ele, kol
kola selfie çektirip, bol bol imza aldılar.

Karşılaştığı sevgi seli nedeniyle mutlu olan
sanatçı, “Bende Malatyalıyım bu bölgenin
çocuğuyum. Başta babamın olmak üzere bütün
babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Bende
iki çocuk babasıyım. Baba olmak dünyanın en
güzel duygusu” dedi. Sesinin ve birbirinden güzel
şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da
izleyenleri hayran bırakan genç sanatçı, ilk fırsatta
yeniden Kahramanmaraş'a gelme sözü verdi.
“Maraş yemeklerini yemeye geleceğim”
Ramazan Ayı nedeniyle mutfağı ile ünlü
Kahramanmaraş’ın yemekleri ve ünlü
Kahramanmaraş dondurmasını üretildiği yerde
tatmadan gideceğini söyleyen Kutsi, “İlk
fırsatta tekrar geldiğimde o güzel lezzetlerden
tatmak istiyorum” dedi. Güler yüzü ve mütevazı
kişiliğiyle hayranlarının gönlünde bir kez daha
adeta taht kuran Kutsi, alkış yağmuru ile geldiği
etkinliği, yine alkış yağmuru ile sonlandırdı.
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İki Çocuk Babası
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BİNALARDA ADETA İÇİNDEKİ
İNSANLARLA BİRLİKTE YAŞIYOR
ÖZEL

RÖPORTAJ
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İdil Hamzadi

JLL Türkiye Sermaye Piyasaları
Direktörü
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Dördüncü nesil alışveriş merkezi konsepti
hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Bu
konseptin diğer konseptlerden başlıca
farkları nelerdir?
Günümüzde binalar birer kapalı kutu olmaktan
hızla uzaklaşıyor. Binalar da adeta içindeki
insanlarla birlikte yaşıyor; tüketicilerin ihtiyaç
ve beklentilerinin zaman içinde yaşadığı
değişime tam anlamıyla ayak uyduruyor.
Bu doğrultuda, alışveriş merkezleri de geride
kalan yıllar içinde farklı konseptlerle karşımıza
çıktı. 1990'ların ortasından sonra, içinde
büyük bir hipermarketin veya yapı marketin
olduğu, onların önünde de mağazaların
konuşlandırıldığı AVM'ler yapıldı. Bu AVM’leri
üçüncü nesil AVM’ler, yani kendini dışarıya
açan merkezler takip etti. Kapalı alanlarda
sigara içmeyi yasaklayan kanunun da etkisi ile
birlikte, AVM'ler ziyaretçilerinin açık havada

İdil Hamzadi
oturabilecekleri mekanlar oluşturdular.
Dördüncü nesil AVM konseptinde ise, eski
tip mimariye sahip AVM’ler yenilenerek çağa
ayak uyduruyor. Artık şehrin bir uzantısı olan,
alışveriş caddesi ruhunu veren, otel, rezidans ve
ofis binalarının da yer aldığı karma kullanımlı
projelerin parçası olan AVM’ler hayatımıza
girdi. Yani içe dönük cepheler dışa dönük hale
getiriliyor. Yeme-içme alanları AVM’nin terası
ile birleştiriliyor ya da bu alanlar dışarı taşınıyor.

ve likiditesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bu
sağlandığı takdirde, Türkiye’ye daha fazla
yabancı sermayenin de gireceğine inanıyoruz
2014 yılının ve 2015 yılının ilk yarısında ilk ve
tek alışveriş merkezi satışını gerçekleştirdiniz.
Önümüzdeki süreçte bu ölçekte satışlar
bekliyor musunuz? Yabancı yatırımcılar
Türkiye'deki AVM'ler ile ilgileniyor mu?

Halen üzerinde çalıştığımız bir AVM satış
projesi mevcut. Satış işleminin yılın üçüncü
çeyreğinde tamamlanacağı düşüncesindeyiz.
Dördüncü çeyrekte de sürprizler olabilir.
Önümüzdeki bir yıllık süreçte, gayrimenkul
Yabancı yatırımcılar AVM piyasasıyla
piyasasında likiditenin artmasına yönelik
ilgileniyorlar; bunun en büyük örneği de
olarak, piyasada daha fazla işlemin yapılması ve Blackstone’un Türkiye’deki çok büyük montanlı
tamamlanması asıl amacımız. Uzun dönemde ise yatırımı. Fiyat beklentisi, kira ciro performansı
gayrimenkul sahiplerini yönlendirerek, piyasaya ile uyumlu olan, değer artışı yaratabilecek
girecek gayrimenkullerin daha kurumsal
AVM’lere yabancı yatırımcı ilgisi her zaman
yatırımcıya hitap edecek şekilde paketlenmesini olacaktır.
Kısa ve uzun vadede hedeflerinizi özetler
misiniz?
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OFİSLERE MUTLULUK VE VERİMLİLİK GETİRECEK ALTI İPUCU
1) Havayı temiz tutun: Ofislerdeki havanın
temizliği çalışanları birebir etkiliyor. Ofis
ortamında karbondioksit oranının yükselmesi
çalışanlara kendilerini yorgun hissettirirken, rahat
düşünmelerini de olumsuz yönde etkiliyor. Bu
durum, çalışanların performansında ortalama
%10’a kadar düşüşü de beraberinde getiriyor.
Benzer şekilde, 2011 yılında yapılan bir
araştırmaya göre, iyi bir havalandırma sistemi,
çalışan verimliliğini %8 oranında artırıyor. 2000
yılında gerçekleştirilen bir diğer araştırmaya
göre ise, ofisteki havanın temizliği, işe gelmeme
oranları üzerinde de belirleyici olabiliyor. Bina
dışında konumlandırılmış cihazlarla havalandırılan
ofislerdeki hastalık kaynaklı kısa dönemli işe
gelmeme oranı, diğerlerine göre %35 daha düşük.

Mahir Mermer
JLL Türkiye Ofis Kiralama Müdürü
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Türkiye ofisi ile ülkemizde de hizmet sunan,
gayrimenkul üzerine uzmanlaşmış finans ve
profesyonel hizmetler firması JLL (Jones Lang
LaSalle), “Ofislerde sağlık, refah ve verimlilik”
başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. JLL
Global’in ‘Dünya Yeşil Bina Konseyi’ işbirliği
ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ofiste bitki
bulunmasından havalandırmaya kadar bir dizi
faktör, çalışanların mutluluk ve verimliliğinde
kritik rol oynuyor.
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2) Termal konforu sağlayın: Her bir çalışanın
sıcaklık algısı metabolizma hızına, giyimine
ve kişisel tercihlerine göre değişebileceği için,
ofisin kaç derece olması gerektiği, üzerinde
fikir birliği sağlamanın en zor olduğu konular
arasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak 2006
yılında gerçekleştirilen 24 farklı çalışmadan elde
edilen ortak sonuca göre, hava sıcaklığının 30
ve 15 derecedeki olduğu ortamlarda çalışanların
performansı, 21 ve 23 derecelerde çalışanlara göre
%10 daha düşük.

açısından önemli farklar var. Bitkilerin bulunduğu
kısımdaki çalışanlar, daha etkin ve konsantre
biçimde işlerine odaklanabiliyor.
JLL Türkiye Ofis Kiralama Müdürü Mahir
Mermer araştırmaya ilişkin görüşlerini şu şekilde
dile getirdi: “Kurumlar sürekli olarak üretim
hatlarını iyileştirmeye ya da daha hızlı bir internet
erişimi sağlamaya odaklanıyorlar. Bu süreçte en
önemli değerin çalışanlara verilmesi gerektiği
ne yazık ki göz ardı ediliyor. Yeni teknolojilerin
çalışma alanlarına sağladığı konfor sayesinde,
çalışanların verimlilikleri ile birlikte şirketlerine
bağlılıkları da artıyor. Potansiyel çalışanların
şirket seçimlerinde artık şirketin bulunduğu
ofisin prestijli bir bina olup olmamasının da etkili
olduğunu görüyoruz.
Çalışan mutluluğu ve verimliliğini dikkate alan
firmalar, son dönemde kiralama kararlarını
verirken sadece büyüme ihtiyacını karşılayacak
bir ofis değil, huzurlu şekilde çalışılabilecek bir iş
ortamı yaratmayı amaçlıyor. Hatta bazı şirketler
anket ve puanlama yöntemi ile bina seçimine tüm
çalışanlarını dahil etmeye başladı.
İstanbul ofis piyasasında son yıllarda eskimiş,
temiz hava problemi yaşayan ve çalışanların
rahatsız olduğu çalışma ortamlarının, yeşil bina
özelliği taşıyan, iyi iklimlendirme sistemlerine
ve çalışma koşullarına sahip yeni ofis projelerine
taşındıklarını görüyoruz.

3) Güneşin içeri girmesine izin verin: Geleneksel
pek çok ofis ortamında, üst kademe yöneticilere
verilen bir ayrıcalık olarak görülen gün ışığı,
verimliliği artırıcı önemli bir unsur olarak öne
Araştırmada, tipik bir işyerinde, çalışan ücretlerinin
çıkıyor. Gün ışığından faydalanan çalışanın akşam Kendini yenileyemeyen ve çalışanların
ve sağlanan yararların işletme giderlerinin
uyku kalitesi yüksek olacağından, gün içerisindeki mutluluğunu sağlayacak olan yatırımları
neredeyse %90’ını oluşturduğuna dikkat çekiliyor.
verimliliği de artıyor.
yapamayan ofis binalarına olan talep düşüyor ve
Böyle bir tabloda, çalışanların verimliliğine
kiralar geriliyor. Artık yeni binalar geliştiricinin
olumsuz etki edecek tüm faktörlerin şirket içinde
4) Ofiste sessizliğin sesi duyulsun: Gürültü
isteğine göre değil, ofis binası kullanıcısı olan
mutlaka değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan
kirliliğinin olduğu bir ofiste verimlilik %66
kiracı ve çalışanların isteklerine göre dizayn
araştırmada şu bulgulara yer veriliyor:
oranında düşüyor. Çalışanların %99’u,
ediliyor.
cevaplanmayan
telefon
seslerinin
ve
arka
planda
•ABD’de çalışan başına işe gitmeme oranı özel
süregelen konuşmaların konsantrasyonlarını
Yabancı sermayeli şirketler, üst düzey
sektörde %3, kamuda ise %4 seviyesinde. Bu
bozduğu görüşünde birleşiyor.
iklimlendirme sistemine ve ferah çalışma ortamı
oranlara göre işverenler, işe gelmeyen her çalışan
yaratacak kat yüksekliğine sahip, mümkün
başına yılda ortalama 2 bin 300 dolar kaybediyor.
5) Mekansal özgürlüğü göz önünde bulundurun:
olduğunca gün ışığı alan, çalışanlarının aynı
zamanda sosyalleşebileceği ofisleri tercih ediyor.”
•Çalışanların mental sağlığının zayıflığı nedeniyle Yeni nesil ofis konseptine göre, bugün pek
verim düşüklüğü yaşamaları ya da işe gelmemeleri çok kurum açık ofis çalışma anlayışına, ortak
Türkiye’den bir bina da araştırmaya konu oldu
gibi nedenler, Birleşik Krallık’taki işverenlere yılda paylaşım alanlarına yöneldi. Bu yaklaşım bir
yandan kurumun ve çalışanların karbon ayak
30 milyar pounda mal oluyor.
izini düşürürken bir yandan da “özel alanları”
JLL’in araştırmasında, ofisteki havanın temizliği
•Avustralya’da hastalık ve işe gelmeme nedeniyle
olmadığı için çalışanları mutsuz ediyor. Açık ofis ve havalandırma konusunda Türkiye Müteahhitler
işyerlerinin yıllık zararı 7 milyar doları bulurken,
alanları yaratırken, çalışanlarınız için özel alanlar Birliği’nin (TMB) binası örnek çalışma olarak
medikal koşullar nedeniyle ofiste tam performanslı oluşturmayı unutmayın.
gösterildi. 5 bin 500 metrekarelik bina, labirent
olarak çalışamayan personelin neden olduğu zarar
teknolojisi adı verilen özel bir sistem kullanıyor.
26 milyar Avustralya dolarına ulaşıyor.
6) Ofisi gerçekten ‘yeşillendirin’: Ofis içerisindeki Gündüz sıcak, geceleri ise serin olan iklimlerde
canlı bitkiler, stres düzeyini düşürüp, verimliliği
çalışmak üzere geliştirilen bu yenilikçi çözümde,
JLL’nin araştırmasına göre, çalışanların
artırıyor. Bu kapsamda, insanların yaşayan diğer
aktif termal tabakalardan yararlanılıyor. Binanın
üretkenliğini artırmak, fiziksel ve mental
canlılarla kurduğu bağın altını çizen Biyofili, ofisler içine verilen hava, öncelikle bina içine inşa edilen
olumsuzlukları en az seviyeye indirmek isteyen
için yeni trend olarak karşımıza çıkıyor. 2001
betonarme labirentten geçiyor. Termal konforun
işverenlerin mutlaka dikkate alması gereken
yılında Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre; sağlanmasında da önemli bir rol oynayan sistem
altı somut sürdürülebilirlik çözümü ise şöyle
ofis binasının bitkili ve bitkisiz iki farklı bölgesinde sayesinde, hem ısıtma hem de soğutma için
sıralanıyor:
görev yapan çalışanlar arasında verimlilik
kullanılan enerjiden de tasarruf ediliyor.
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BABA OĞUL EVGİNLER, 13 YIL SONRA AYNI SAHNEDE

Zorlu, Babalar Günü'nde iki sevilen sanatçıyı
ağırladı. Erol Evgin ve Murat Evgin’in Babalar
Günü'ne özel, en sevilen şarkılaırnı seslendirdiği
konser, Murat Evgin'in sahnede tüm babaların
Babalar Günü'nü kutlamasıyla başladı. Murat
Evgin'in çocukluğuna dair anekdotlarıyla
renklenen konser, Erol Evgin'in eşlik etmesiyle
devam etti. Konser esnasında Murat Evgin
babasına Babalar Günü için bir şapka hediye etti.
Oğluyla birlikte bir konserde 13 yıl sonra ilk kez
bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade
eden Erol Evgin, sahneye torununu ve yeğenini
ve Zorlu'daki minik misafirleri davet etti. Murat
Evgin'in oğlu Erem Erol Evgin sahnede hem
babasının hem de dedesinin Babalar Günü'nü
kutladı. Konserin ikinci bölüme solo olarak
devam eden Erol Evgin baba ve dede olmanın
önemine de değindi. Yaklaşık 2 saat boyunca
devam eden konser, Zorlu'nun misafirleri
tarafından büyük ilgi gördü.
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Zorlu Alışveriş Merkezi, 21 Haziran Babalar Günü'nü çok özel etkinliklerle
kutladı. Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, şarkılarıyla ve
yaptığı dizi müzikleriyle gençlerin beğenisini kazanan oğlu Murat Evgin en
sevilen şarkılarını birlikte seslendirdi. Baba oğulun esprileriyle süren konser,
renkli anlara sahne oldu.
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Berna Yüksel
Olivium Outlet Center Genel Müdürü
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Olivium, 2000 yılında Türkiye'nin ilk outlet'i
olarak açıldı. 15 yıla baktığımızda hem
sektörde hem tüketimde çok şey değişti. Siz 15
yıllık bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Olivium Outlet Center İstanbul un ilk outlet
alışveriş merkezi olmakla birlikte günümüzde
hala Zeytinburnu ilçesinin tek alışveriş merkezi
ve outleti olma özelliğini korumaktadır. Birinci
nesil alışveriş merkezi olarak kapılarını açan
Olivium 15 yıllık zaman dilimi içerisinde
alışveriş merkezi ve perakande sektörüne
dair değişimleri takip etmek bir yana bu
değişimlerden etkilenip değişimlere uygun
revizyonlar geçirerek günümüze kadar geldi.
Bu süreçte elbette sadece perakendecinin değil
aynı zamanda tüketicinin de vizyonu değişti.
Kurumsallaşan, zincir mağazalar haline gelen
hatta yurtdışına açılan yerli markalar ve Türkiye
pazarına giriş yapan yabancı markalarla birlikte
neyi nasıl istediğinin farkına varan, yenilikleri,
modayı, takip eden, teknolojiyi kullanan, talepkar,
seçici ve bilinçli bir tüketici profili oluştu.

Olivium Outlet Center’da tüketiciye
modayı uygun fiyatta sunuyoruz!
Markalar arasındaki rekabetten sonra özellikle
son dönemlerde sayıları hızla artan alışveriş
merkezleri arasında da marka karması, mimari
tasarım, pazarlama, konsept, ulaşım gibi bir
çok konuda ciddi ve zorlu bir rekabet başladı.
Bugün 3,5 milyonluk istihdam hacmi yaratan
sektor önümüzdeki dönemlerde de değişmeye,
dönüşmeye ve aynı zamanda da büyümeye
devam edecek gibi görünüyor.
Olivium ilk açıldığı zamanlarda oldukça ses
getirmişti. Outlet konsepti çok sevilmişti.
Bugün durum nedir? Yıllık ziyaretçi sayısı,
alışveriş rakamları, bulunan markalar
hakkında bilgi verir misiniz?
Outlet konsept olarak, bir ürünün şeffaflık
çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü çok
daha uygun fiyata tüketiciye sunulması demek.
Bu kimi zaman eski sezon ürünü, kimi zaman
defolu ürün, kimi zaman özel üretim ürünü,
kimi zamansa ikinci kalite ürün anlamına
gelebilir. Tercihe bağlı olarak tüketici bu tip

alışveriş merkezlerinde sezon mağazasında görüp
beğendiği bir ürüne farklı bir kabulle çok daha
uygun ekonomik koşullarda ulaşabiliyor. Outlet
konsepti hala çok sevilen ve ciddi bir kesim
tarafından tercih edilen bir konsept. Olivium
Outlet Center 15 senedir bu prensipten ödün
vermeden, mağazalarıyla işbirliği çerçevesinde
ziyaretçisine hizmet vermekte. Bugün geldiğimiz
noktada yılda ortalama 11 milyon kişinin ziyaret
ettiği Olivium Outlet, 200 e yakın acente ile
işbirliği yaparak yine yıllık 300 binin üzerinde
turist ağırlamakta. Mango, Koton, Pierre
Cardin, Cacharel, US Polo, Nike, Mavi, Levis,
Adidas, Puma, Converse, Sarar, İpekyol, İnci,
Hotiç, Altınyıldız, Network, Beymen, English
Home, Madame Coco, Linens, Karaca Home,
Desa, Kanz, Panço, Perspective, Damat, Flo,
LCWaikiki, De Facto, Carrefour, Teknosa, Kiğılı,
Hatemoğlu gibi yüzlerce yerli ve yabancı markayı
bünyesinde bulunduran 135 mağazası ile hizmet
veren Olivium Oulet, 2015- 2016 sezonunda da
yine modaya uygun fiyata ulaşmak isteyenlerin
durak noktası olacak.

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO
Türkiye'de AVM'lerin çokluğu sıkça tartışılır.
Ama baktığımızda outlet konsepti ile açılan
AVM sayısı çok az. Bunun nedenleri olarak
neler söylersiniz? Diğer AVM konseptlerine
göre daha az mı avantajlı ya da kârlar daha mı
düşük?
Bir alışveriş merkezinin tabelasında “outlet”
ifadesi kullanması, her zaman, bu hizmeti verdiği
anlamına gelmiyor maalesef. Bu kelimenin
altının doldurulması, tüketicinin kandırılmaması
gerekiyor. Alışveriş merkezleri mağazalardan
oluşan bir bütün. Bu bütünü oluşturan her bir
parçanın bütünün konseptine uyum sağlaması
gerekiyor ki gerçekten amacına hizmet edebilen
bir konsept oluşabilsin. Outlet operasyonuna
mağazalar açısından baktığımızda ise farklı bir
gerçeklikle karşılaşıyoruz. Bu minvalde ürün
tedariği, maalesef her marka tarafından başarı
ile sağlanamayabiliyor. Hatta kimisi sadece
operasyonel değil prensip gereği böyle bir hizmeti
vermeyi tercih etmeyebiliyor. Outlet mağaza
işletmesi, ürünün içeriğinden bağımsız, dekoru,
lokasyonu, personeli, kar zarar yönetimi, reklam
ve pazarlama çalışmaları ile çok daha farklı bir
know how. Bunu hakkını vererek başarabilen
marka sayısı çok fazla olmadığı gibi, markanın
günün sonunda çok fazla adette outlet mağaza
açmaya yetecek ürün tedariği veya operasyon
gücü olmayabiliyor. Bu sebeple markalar
lokasyon bazında seçici davranıp haklı olarak
sınırlı sayıda mağazalarda bu hizmeti veriyor.
Bu sınırlama outlet alışveriş merkezlerinin
sayısının da yine belirli sınırlar içerisinde
kalmasını gerektiriyor. Öte yandan outlet alışveriş
merkezlerinin sayıca çok fazla olması da doğru
bir uygulama değil.
istiyor. Avantaj istiyor, sadakatinden ötürü
ödüllendirilmek istiyor, hızlı hizmet istiyor, artık
kendi kimlik aidiyetlerinden, üyesi oldukları
demografik gruptan çok daha bağımsız hareket
Bu konu çok önemli olmakla birlikte, Mağazanın, etmek istiyor, lükse kolay ulaşmak istiyor, hatta
yatırımcının ve yönetimin işbirliğini gerektiren
sosyal sorumluluk istiyor. Yani kral olmak
bir husus. Her şeyden önce sadece yenilikleri,
istiyor…
trendleri değil, talepleri, ihtiyaçları ve teknolojiyi
de takip etmek gerekiyor. Her yenilik her alışveriş Artık “eğlenerek tüketim dönemi” yaşıyoruz.
merkezi için uygun olmayabiliyor. Her alışveriş
Bu anlamda Olivium müşterilerine neler
merkezinin ihtiyaç ve talepleri de farklılık
sunuyor? Etkinlik ve projelerinizden
gösterebiliyor. Bu sebeple mevcut ziyaretçinin
bahsedebilir misiniz?
ve potansiyel ziyaretçinin de nabzını iyi tutmak,
onlarla sağlıklı ve dinamik şekilde iletişim
Olivium olarak en büyük cazibemiz outlet
halinde olmak onlara her anlamda farklılıklar
olmamız. Bu sebeple etkinliklerimiz daha
sunmak , gerekiyor. Ancak bu sayede rekabet
çok ciro odaklı oluyor. Örneğin her Salı artık
ortamında bir adım öne çıkıp başarı sağlanabilir.
geleneksel hale gelen ve fiyatların çok daha
uygun olduğu “ Salı Pazarı” etkinliğimiz bu
Trendler de değişiyor. Tüketiciler artık
bağlamda hedefine ulaşmış bir organizasyon. Öte
daha talepkârlar. Yeni tüketici olarak
yandan zaman zaman çocuklara, zaman zaman,
adlandırabileceğimiz kitle ne istiyor?
gençlere zaman zamansa ailelere yönelik keyifli
ve renkli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz.
Tüketici her şeyden önce şeffaflık, orijinallik
İmza günleri, söyleşiler, mini konserler, defileler,
ve dürüstlük istiyor, ürünün içeriği ve fiyatı ile
sergiler, yarışmalar ve kampanyalar düzenliyor,
ilgili doğru bilgi istiyor. Tüketici artık ürünü
ziyaretçilerimize farklı dünyaların kapılarını
satın aldıktan sonraki süreçte de sağlıklı hizmet
açıyoruz.. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra sosyal

sorumluluk projelerine de önem veriyor, ilçenin
tek alışveriş merkezi olarak topluma fayda
sağlamaya çalışıyoruz.
Olivium'un sektördeki iddiası nedir? Uzun
vadede baktığımızda hedefler neler?
Olivium Outlet Center’ın sektördeki iddiası en
çok tercih edilen outlet alışveriş merkezlerinden
biri olarak tüketiciye modayı uygun fiyata
sunmak. Hedefimiz gerek orta gerekse
uzun vadede outlet kimliğimizden ödün
vermeden marka karmamızı çeşitlendirerek, ve
güçlendirerek, yenilikleri takip edip değişerek,
rekabet ortamındaki gücümüze güç katarak çok
daha fazla ziyaretçiyi ağırlayıp onları memnun
etmek.
Son olarak 2014 yılında büyüme oranları ve
cironuz neydi? 2015'ten beklentiniz ne yönde?
Olivium outlet Center’da 2014 yılı 2013 yılına
kıyasla çok daha verimli bir yıldı. İstatistiksel
olarak toplam ziyaretçi sayısında % 11, m2
verimliliğinde % 24 , turist sayısında ise % 64
oranında bir artış gözlemledik.
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Dünya değişiyor. Ancak kendini yenileyenler
ayakta kalabiliyor. Rekabetin yoğun yaşandığı
bir pazarda Olivium kendini nasıl yeniliyor?
Güncel kalmak için neler yapıyor?
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PERAKENDENİN OSKAR’LARINA, ECE TÜRKİYE’NİN
YÖNETİMİNDEKİ İKİ AVM DAMGA VURDU

Gökyüzü hediyeleri projesi

Manuela Calhau
Solal Odulleri Juri
Baskani

Mathias Sander
Ece Pazarlama
Bolum Baskani

erakendenin Oscar’ları olarak da
nitelendirilen Solal Pazarlama Ödülleri,
bu yıl Danimarka’nın başkenti
Kopenhag’da yapılan törenle sahiplerine
kavuştu. Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC)
tarafından her yıl düzenlenen etkinliğin bu
seneki yıldızları, ECE Türkiye tarafından
yönetilen MetroCity Alışveriş Merkezi ve
Espark Alışveriş Merkezi oldu. Törende
MetroCity AVM, Engelsiz Erişim Derneği’nin
katkılarıyla hazırlanıp, ECE Türkiye ve
AVEA’nın işbirliğiyle hayata geçirilen “Sesli
Adımlar” uygulamasıyla “Sosyal Sorumluluk
Kategorisi”nde “Altın Ödül”ü almaya hak
kazanırken; Espark Alışveriş Merkezi ise
“Gökyüzü Hediyeleri” projesiyle “Teknoloji
Kategorisi”nde “Gümüş Ödül”ün sahibi oldu.
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“Sesli Adımlar”la MetroCity’den dünyada
bir ilk!
ECE Türkiye yönetimindeki AVM’lerden
biri olan MetroCity, “2015 ICSC Solal
Pazarlama”da bu yıl verilen 5 altın ödülden
birini Türkiye’ye getirdi. ECE Türkiye ve
AVEA’ nın ortak çalışması “Sesli Adımlar”
uygulamasıyla törende ilgi odağı olan
MetroCity, bu projeyle görme engelli
vatandaşlarımızın toplumsal yaşama, özgürce
ve daha fazla entegre olmalarına imkan sunarak
dünya çapında bir ilke imza attı. Görme

Michael Kercheval
ICSC Başkanı

engellilere bulundukları noktayı sesli söyleyerek,
AVM içinde kimseye ihtiyaç duymadan
gezmelerine ve aradıkları mağazaları kolaylıkla
bulmalarına imkan tanıyan “Sesli Adımlar”
uygulaması ile MetroCity, sektöre dünya çapında
öncülük etmiş oldu. Şimdiye kadar toplam 8 bin
500 görme engellinin telefonlarına yüklediği
uygulama, toplam bin 745 kişi tarafından en
az bir kere MetroCity ve ECE Türkiye’ye
bağlı diğer AVM'lerde kullanıldı. Uygulamayı
kullanan görme engelli vatandaşlar, AVM içinde
ortalama 80 dakika vakit geçirirken, AVM'yi her
ziyaretlerinde ortalama 4 kere de yer araması
gerçekleştirdi.
“Sesli Adımlar” uygulaması kullanıcıları
için hem Türkçe hem de İngilizce dil desteği
sağlıyor. Bu sayede Türkiye’de bulunan
görme engelli turistler de uygulamadan
faydalanabiliyor. IOS işletim sistemine sahip
telefonların yanı sıra Android işletim sistemine
sahip akıllı telefonlarda da “Sesli Adımlar”
uygulaması kullanılabiliyor.
Gökyüzünden düşen hediye paketleri,
Espark’a “Gümüş Ödül” getirdi
ECE Türkiye yönetimindeki bir diğer AVM
olan Eskişehir’deki Espark AVM de, perakende
sektörünün pazarlama dalında, dünyanın en
prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen “2015

Sesli adımlar projesi
ICSC Solal Pazarlama Ödülü” töreninin parlayan
yıldızlarından biri oldu. “Gökyüzü Hediyeleri”
projesiyle “Teknoloji Kategorisi”nde “Gümüş
Ödül”ün sahibi olan Espark AVM, söz konusu
proje ile farklılık yaratarak ön plana çıkmayı
başardı.
Espark’ın, 16 Kasım – 19 Aralık 2014 tarihleri
arasında, yeni yılı daha önce hiç denenmemiş
bir etkinlikle kutlamak amacıyla geliştirdiği
“Gökyüzü Hediyeleri”, Eskişehir’de büyük bir
heyecan yaratmıştı. Proje kapsamında uzaktan
kumandalı hava araçlarından, paraşütlere bağlı
hediye kutuları şehrin en kalabalık yerlerinde
atıldı. Gökyüzünden düşen hediye paketleri
Eskişehirliler’e merak ve mutluluğu aynı anda
yaşatırken, görsel bir şölene de sahne oldu.
Paketleri yakalayanlar, içinden çıkan kartla
Eskişehir’in ilk yılbaşı partisine davetiye
kazanırken, Espark’tan birbirinden güzel yeni yıl
armağanı almanın sevincini de yaşadılar.
AVM’ler 8 kategoride yarışıyor
Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından
uluslararası platformda (Avrupa ve Güney
Afrika) her sene düzenlenen pazarlama
ödüllerinde, AVM’ler 8 kategoride yarışıyor. Bu
kategoriler arasında sosyal sorumluluk, marka
konumlandırması, müşteri hizmetleri ve teknoloji
gibi branşlar yer alıyor.
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AVRUPA VE TÜRKİYE’NİN İLK EA7 EMPORIO
ARMANI MAĞAZASI AQUA FLORYA’DA AÇILDI!
Çiçek Retail Group, Armani’ye ait spor markası olan EA7 Emporio
Armani’nin ilk mağazasını Aqua Florya’da açarak Armani modası’nın
performans ile buluştuğu ürünleri müşterilerine sunuyor.

AC Milan’da 7 numaralı formayı giyen ünlü
Ukraynalı futbolcu Andriy Shevchenko’dan
2004 yılında ilham alınarak doğan EA7
Emporio Armani, tam anlamıyla gerçek bir spor
markası. Yıllar geçtikçe kimliğini geliştiren ve
daha da güçlenen markanın koleksiyonunda
bulunan giyim, ayakkabı ve aksesuarlar spor
için gerekli teknik performansı, sporcunun
karakterini de ortaya çıkaran sportif bir şıklıkla
birleştiriyor.
Spor giyimde farklı ihtiyaçlara sahip olan
sporcular ve sportif giyinmeyi seven tüketicileri
için yedi farklı çizgide koleksiyonlar
oluşturuldu; Training, Outdoor, Sea World,
Tennis, Golf, Driving ve Basketball.

Koleksiyonda bulunan temel renklerin ek
olarak sunulan fosforlu yeşil, pembe ve
turuncu renklerinin kullanımı, dikkat çekiciliği
hedeflerken; futbol, rugby, yelken ve golf’ten
ilham alan günlük giyim koleksiyonları sportif
giyime yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Özel
taşlardan oluşturulan EA7 Emporio Armani
logolu Kadın ürünleri ise tüketicilerine göz alıcı
bir şıklık sunuyor.
Mayıs ayında yeni mağazasında yepyeni
koleksiyonu ile Türkiye’ye merhaba diyen EA7
Emporio Armani, müşterilerini, her zaman en
kaliteli ve en şık sportif ürünleri sunmak için
bekliyor.
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Training ve Koşu için tasarlanan ürünlerde
bulunan ve yepyeni bir özellik olan Vigor 7
teknolojisi maksimum ergonomi ve destek
garantisi sunuyor. Ayrıca, çok önemli bir
konuda da yenilikler yapan EA7 Emporio
Armani, yenilikçi ve performans arttırıcı
havalandırma kanalı “ventus” sistemi ile
spor esnasında oluşan ısı ve terin vücuttan
uzaklaştırılarak, vücudun ideal sıcaklıkta
kalmasını sağlıyor. Suya ve rüzgâra karşı
dayanıklı olarak üretilen özel mont ve ceketler
özellikle açık havada yürüyüş veya tekne sever
tüketicilerine bu konuda büyük bir rahatlık
sağlıyor.
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İSTANBUL TİCARET ODASI ÖDÜLLERİ
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GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU
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İstanbul’un küresel anlamda bir çekim merkezi
olmasını amaçlayan İstanbul Ticaret Odası
Ödülleri, 31 Mayıs Pazar günü (dün) akşamı
düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi.
Ödülleri sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar tarafından
takdim edildi.

Bu yıl ilki düzenlenen İTO ödül töreni
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımlarıyla Çırağan Sarayı'nda
gerçekleştirildi.

Törene Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, iş dünyasının
önde gelen temsilcileri, sanat ve spor
camiasının da aralarında bulunduğu çok sayıda
davetli katıldı.

İstanbul Ticaret Odası Ödülleri kapsamında 7
tepeli İstanbul'a atfen; ekonomi, kültür-sanat,
bilim, sosyal sorumluluk, yatırım, marka ve
şehircilik olmak üzere 7 ayrı kategori altında
başarı göstermiş kişi, kurum ve kuruluşlar
ödüllendirildi. Ayrıca bir de İTO Özel Ödülü
verildi.
Sunuculuğunu oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın
gerçekleştirdiği ödül töreni, Ankara Devlet
Tiyatrosu Opera ve Bale Sanatçısı Selva
Erdener'in konseriyle başladı.
İTO'nun tanıtım filminin gösterildiği törende
daha sonra ekonomi, kültür-sanat, bilim, sosyal
sorumluluk, yatırım, marka ve şehircilik olmak
üzere 7 ayrı kategori altında başarı göstermiş

İstanbul Ticaret Odası ödül töreninde konuşan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları
söyledi: "İstanbul Ticaret Odası ödül töreninin
ülkemiz, milletimiz, ekonomimiz için hayırlara
vesile olmasını temenni ediyorum. 'Marifet
iltifata tabidir' prensibince, ekonomimiz ve
ülkemiz için değer üreten, kendi alanlarında
temayüz etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara tevdi
edilen ödülleri son derece önemli buluyorum.
Ödül için, önceki gün fethinin 562’nci sene-i
devriyesini kutladığımız 7 tepeli bu aziz
şehre atfen 7 farklı kategorinin belirlenmiş
olmasını da isabetli bulduğumu belirtmek
istiyorum. Ekonomi, kültür-sanat, bilim, sosyal

sorumluluk, yatırım, marka ve şehircilik ile İTO
Özel Ödülü’ne layık görülen kurumlarımızı ve
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle,
kuruluşundan bugüne kadar İstanbul Ticaret
Odası’na emek vermiş, katkı sağlamış herkese
şükranlarımı ifade ediyorum.”
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar
da yeni Türkiye'ye inandıklarını belirterek,
"Türkiye'nin itibarını başka ülkeler önünde
eleştirerek zedeleyenlerin ülkemize verdiği
zararı tamir etmeyi de görev edindik" dedi.
Çağlar, "Biz bu ülkeyi sevmenin, bu ülkenin
güçlenen ve yükselen itibarını yukarıya
taşıyacak işlere imza atmakla doğrudan
ilgili olduğuna yürekten inanıyoruz. İşte bu
nedenle, bu ülke için yapılan iyi işleri kamuoyu
önünde göstermeyi kendimize görev bildik.
Yılda bir kez, özel bir törenle verilecek olan
İTO ödüllerini hayata geçirmek istedik. Bu
akşam ödüllendirilen başarıların katlanarak
çoğalmasını dilerim" diye konuştu.
Törende İTO Başkanı İbrahim Çağlar,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde annesi
Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın isimlerinin
hat sanatıyla yazılı olduğu hediye takdim etti.
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İSTANBUL TİCARET ODASI ÖDÜL SAHİPLERİ
“CESARET ÖDÜLÜ”
THY
THY ADINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI

“İNSAN VE DOĞA ÖDÜLÜ”
FUAT TOSYALI
TOSYALI HOLDİNG

ÖDÜL GEREKÇESİ:
Son 4 yıldır “Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi” seçilen, dünya
havacılığının en prestijli markaları arasında yer alan, 109 ülkede
264 uluslararası noktaya ulaşarak dünyada en fazla ülkeye uçan
havayolu şirketi olması ve 117 uçak siparişiyle Türk sivil havacılık
tarihinin en büyük uçak alım kararı nedeniyle “cesaret ödülü”ne
değer bulunmuştur.

ÖDÜL GEREKÇESİ:
İşçi sağlığının ve iş güvenliğinin büyük önem taşıdığı demir çelik
sektöründeki fabrikasında, 60 milyon Türk Lirası tutarındaki
yatırımla kurduğu tozsuzlaştırma tesisi ile çevreye yayılacak olan
tüm toz ve gazları temizleyerek çevreyi ve insanı koruyucu önlemleri
nedeniyle “insan ve doğa ödülü”ne değer bulunmuştur.

ÖDÜL GEREKÇESİ:
10 yaşında kendisine hediye edilen bilgisayar ile oyun dünyasıyla
tanışan, kendi oyununu kendi yapmaya başlayarak sahibi olduğu
Crytek Şirketi tarafından üretilen oyun programıyla, dünya
bilgisayar piyasasında oyun yazılımı alanında en önemli aktör
olması nedeniyle “sıra dışı ödül”e değer bulunmuştur.

“PROJE ÖDÜLÜ”
BİNALİ YILDIRIM
58, 59, 60 ve 61. HÜKÜMETLER ULAŞTIRMA BAKANI
ÖDÜL GEREKÇESİ:
Türkiye’nin son 13 yılına damga vuran, iletişim ve ulaşım
projeleriyle ülkemizi ve İstanbul’u dünyaya hızlı ve güvenli
biçimde bağlayan, insanlarımızın hareketliliğine olanak sağlayan
büyük projelerin altına imza etmesi nedeniyle “Proje Ödülü”ne
değer bulunmuştur.

“İSTANBUL’UN MARTISI” ÖDÜLÜ”
ECZACIBAŞI VİTRA VOLEYBOL TAKIMI
ÖDÜL GEREKÇESİ:
Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu
olarak ülkemiz sporunu uluslararası platformda başarıyla temsil
ederek bizlere gurur yaşattığı, İstanbul’un güzelim martılarını
dünyaya uçurduğu için “İstanbul’un martısı” ödülüne değer
bulunmuştur.

“İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖDÜLÜ”
PAUL ZAZADZE, ZAZA GROUP
ÖDÜL GEREKÇESİ:
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından, Odanın halen
faaliyette bulunan en eski üye firması olması nedeniyle “İTO
özel ödülü”ne değer bulunmuştur. 1917 yılında kurulan, 1925’te
İTO’ya kayıt olan firma Türkiye’nin en eski, dünyanın en eski
tıraş bıçağı firmasıdır.

“BİLİM ÖDÜLÜ”
PROF. DR. SERAP TİLAV
ÖDÜL GEREKÇESİ:
Güney Kutbunda ve Antarktika’da coğrafi bilgilerin elde edilmesi
ve analizi konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Antarktika’da
bir buzdağına soyadı verilen 500 kişilik araştırma ekibinin
koordinatörlüğünü yürüterek, astro fizik alanında ülkemizi
uluslararası bilim caimasında başarıyla temsil ettiği için bilim
ödülüne değer bulunmuştur.

“ERGUVAN ÖDÜLÜ”
MERCAN DEDE
ÖDÜL GEREKÇESİ:
63 ülkede, tasavvuf ve elektronik müziği sıra dışı ve geleneksel
müzik aletleriyle harmanlayarak gerçekleştirdiği özgün
performanslarıyla sanatımıza ve kültürümüze katkıları nedeniyle
“Erguvan ödülü”ne değer bulunmuştur.
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“SIRA DIŞI ÖDÜLÜ”
CEVAT YERLİ
CRYTEK BİLGİSAYAR OYUN ÜRETİM ŞİRKETİ
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TÜRKİYE’DE LÜKS DENİNCE AKLA GELEN
İLK MARKA YİNE VAKKO OLDU!

75 yılı aşkın köklü geçmişi ile moda
kavramına farklı bir bakış açısı ve sunum
getiren Vakko, bugün Türkiye’nin övünç
duyduğu markaların başında yer alıyor.
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Zorlu Center Vakko
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Araştırma şirketi DORinsight’ın
gerçekleştirdiği “Lüks Pazarlama
Araştırması” da, Vakko’nun Türk halkı
nezdindekini değerini gözler önüne
seriyor. Araştırma sonuçlarına göre 18
yaş ve üzerinde, AB SES (sosyoekonomik
statü) segmentine mensup, Türkiye
genelinde kadın ve erkekler ile yapılan
araştırmada, tüketicilerin aklına gelen ilk
yerli lüks markalar sorgulamasında Vakko
yüzde 32’lik oranla ilk sırada yer alıyor.
Vakko daha çok “35 yaş ve üzeri grupla,
A SES segmentine mensup kişilerin” ilk
aklına gelen lüks yerli marka olurken,
“Yardımlı ve yardımsız akla ilk gelen yerli
lüks marka skorları” toplandığında yine
Vakko’nun %64 ile öne çıkan ilk marka
olduğu görülüyor.
Vakko, yerli-yabancı marka ayrımı
olmadan yapılan “Lüks marka dendiğinde
akla gelen isimler” sorgulamasında da
yabancı markalarla birlikte ilk beşte
yer alan tek Türk markası. Vakko bu
sorgulamada %56’lık skoruyla ikinci sırada
yer alıyor.
Araştırmaya katılanların %75’ine göre
lüks markaların en önemli özelliği kaliteli
olmaları. Bunu %61 ile iyi tasarım, %58
ile markanın özgün ve farklı olması takip
ediyor.
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VAKKO, ISTANCOOL SANAT VE KÜLTÜR
FESTİVALİ’NE BEŞİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Bir kültür başkenti olan İstanbul’da, dünyanın farklı kentlerinden ünlü
sanatçılar ve fikir önderlerini, sanatseverler ile bir araya getiren İstanbul
Sanat ve Kültür Festivali VAKKO ISTANCOOL, heyecan verici ve orijinal
içeriği ile Vakko ana sponsorluğunda 5. kez düzenlendi.

Cem Hakko

Livaneli ve Barbaros Altuğ gibi hepsi kendi
benimseyen, tasarım kültürü ve marka bilinci
yüksek yaratıcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu
alanında ünlü sanatçıların katıldığı etkinlikler
sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. alanda yaptığımız tüm bu çalışmalarla sektörde
fark yarattığımıza inanıyorum. Bunlar dışında,
kültür ve sanata dikkat çekmek ve hayatımızın
İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali
içine katmak için yaptığımız birçok farklı
gibi önemli bir festivale 5 yıldır destek olmaktan proje var. Beş yıldır destek verdiğimiz İstanbul
büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vakko
Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali Vakko
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko:
Istancool da bunlardan biri. Festival bir kültür
“Kurulduğumuz günden bugüne, moda ve sanatı başkenti olan İstanbul’da, dünyanın farklı
ayrılmaz bir bütün olarak görüyoruz. Türkiye’de kentlerinden ünlü sanatçılar ve fikir önderlerini,
müzesi, kütüphanesi ve okulu olan tek moda
sanatseverler ile bir araya getiriyor. Bunun bir
parçası olmak ve etkinliklerin bir bölümünü
kuruluşuyuz. Kütüphanemizle sanatseverlere
moda, sanat, mimari gibi farklı yaratıcı alanda
kültür ve sanatla iç içe yaşayan Vakkko Moda
birçok kaynak sunarken, Vakko Esmod Moda
Merkezi Nakkaştepe’de gerçekleştirmek benim
için mutluluk verici.” dedi.
Akademisi ile modayı yaşam biçimi olarak
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V

akko ana sponsorluğunda beş yıldır
gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası
Sanat ve Kültür Festivali VAKKO
ISTANCOOL, sanat, moda, müzik, tasarım ve
sinemanın öncülerini bir araya getirerek kültürel
ilişkiler inşa etmeyi amaçlıyor. Sergiler, film
gösterimleri, paneller, söyleşiler gibi farklı
etkinlikler içeren Festival sadece İstanbullu’ların
değil tüm dünyadan sanatseverlerin büyük ilgisini
çekiyor. 22 Mayıs’ta başlayan ve 3 gün süren
Festival’in ikinci gün etkinlikleri Vakko Moda
Merkezi Nakkaştepe’de gerçekleştirildi. Daniel
Arsham, Juliette Lewis, Sven Schumann, Harvey
Keitel, Craig McDean, Edward Enninful, Armand
Limnander, Trevor Paglen, Stephen Jones,
Gianluca Longo, Giambattista Valli, JR, Zülfü

Vakko Holding Yönetim
Kurulu Başkanı
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ISCS SOLAL PAZARLAMA ÖDÜLLERİ’NDE

B2B ÖDÜLÜ MALL OF İSTANBUL’UN
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Solal Pazarlama Ödülleri'nde (ICSC Solal Marketing Awards) Mall
of İstanbul açılışının 1.yıldönümünde yarıştığı B2B dalında ödülün
sahibi oldu.
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A

lışveriş sektörünün uluslararası alanda
en büyük organizasyonu olan, Alışveriş
Merkezleri Konseyi’nin (ICSC) her yıl
düzenlediği ve pazarlama yönetimi alanında
sektörün en prestijli ödülü, Solal Pazarlama
Ödülleri'nde (ICSC Solal Marketing Awards)
Mall of İstanbul açılışının 1.yıldönümünde
yarıştığı B2B dalında ödülün sahibi oldu.

Mall of İstanbul Bilim Tüneli Sergisi ile
“B2B ÖDÜLÜ” nü aldı

Torunlar GYO tarafından 1,3 milyar TL
yatırımla hayata geçirilen Türkiye’nin en
büyük karma projesi Mall of İstanbul,23 Mayıs
2014’de yapılan açılışı ardından Almanya
Konsolosluğu ve üniversitelerle süren
görüşmeler sonucunda Merkezi Almanya’da
bulunan ve bilimsel araştırmalara sağladığı
Mall of İstanbul perakende sektörünün
katkıyla tanınan Max Planck Topluluğu’nun
parlayan yıldızı!
dünyaca ünlü ‘’Bilim Tüneli Sergisi’ni ’’
Bahçeşehir Üniversitesi aracılığı ile Mall
26 farklı ülkeden, 234 katılımcının başvuru
of İstanbul’a getirerek, 4 ay süresince
yaptığı, sektörün en prestijli ödülü Solal
Pazarlama Ödülü (ICSC Solal Marketing Awards) ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmıştı.
bu yıl, 2 Haziran 2015 Salı günü Kopenhag’ta
yapıldı.Düzenlenen görkemli ödül töreni ile Mall Tübitak (Türkiye Bilimsel ve Teknoloji
Araştırma Kurumu) ve Siemens
of İstanbul yarıştığı B2B alanında ödül alarak
sponsorluğunda gerçekleşen ve bilim ve
sektörün parlayan yıldızı oldu.

teknolojinin geleceği nasıl değiştireceğini
gösteren Bilim Tüneli Sergisi’nde; evren,
madde, yaşam, karmaşıklık, beyin, sağlık,
enerji ve toplum konuları ele alındı.
Açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Davut Kavranoğlu, Bahçeşehir
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver
Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şenay Yalçın, Milli Eğitim Müdürü
Muammer Yıldız, Almanya Büyükelçisi
Eberhard Pohl ve Max Planck, Bilim Tüneli
Proje Direktörü Dr. Peter M. Steiner, Torunlar
GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun ve
Tübitak yetkilileri tarafından yapılan bu eşsiz
sergi ile Mall Of İstanbul Solar Pazarlama
Ödüllerinde B2B dalında ödül alarak
başarısını kanıtladı.
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Bütün yıl boyunca merakla beklenen senenin en büyük moda olayı Victoria's Secret defilesinin rotası belli oldu!
Markanın CEOsu Jester Turney'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl 20.si düzenlenecek olan Victoria's Secret Fashion
Show dünyanın en gözde şehirlerinden New York'ta gerçekleşecek. 1995 yılında düzenlenen ilk Victoria's Secret
Fashion Show'a evsahipliği yapan New York, 20 yıl aradan sonra meleklere bir kez daha kapılarını açıyor.

MALl&MOTTO / 17.sayı / Temmuz 2015

MELEKLER YUVAYA DÖNÜYOR!
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AVM POTANSİYELİ ANALİZİ 2015-2017
RESEARCH & STRATEGIC PLANING

"Türkiye'de AVM enflasyonu var mı?", "Hangi
şehirlerde AVM fazlalığı var?", "Fonksiyonunu
yitiren AVM alanları ne kadar?", "Yatırım için
doğru şehirler hangileri?", "Rekabet hangi
şehirlerde artacak?", "AVM dünyasında büyük
yer tutan İstanbul'da neler yaşanıyor?", "AVM
haritası nasıl biçimleniyor?", "Nerede, nasıl bir
AVM konsepti oluşturulmalı?", “Geliştirici,
perakendeci ne yapmalı?" ve benzeri soruları
Türkiye genelinde mercek altına alan EVA
Gayrimenkul ve Akademetre'nin kapsamlı
araştırması, ülke genelinde mevcut AVM
haritasını gözler önüne sermenin yanı sıra, 2017
yılına kadar yaşanacak gelişmeleri de ortaya
koyuyor.

altına alan araştırma, spekülatif yaklaşımlara
yer vermeyerek doğrudan veriler üzerinden
yapılan değerlendirmeleri rakamsal boyutta
ortaya koyuyor. Bununla birlikte araştırma,
AVM'leri Uluslararası Alışverişleri Merkezleri
Derneği ICSC'nin kabul ettiği kriterlere göre
5.000 m2' üstünde kiralanabilir alanı olan, en
az 15 bağımsız bölümü bulunan, tek elden ve
ortak yönetim anlayışı ile yönetilen ve sinerji
yaratan organize alışveriş alanları olarak
dikkate alıyor ve sektörde faaliyet gösteren
AVM'lerin tamamını yerinde inceleyerek benzeri
araştırmalardan ayrışıyor.

Değerleme sektörünün önde gelen
kuruluşlarından EVA Gayrimenkul Değerleme
Danışmanlık A.Ş. ile Türkiye'nin en büyük
araştırma şirketlerinden Akademetre Araştırma &
Stratejik Planlama işbirliğiyle Türkiye genelinde
gerçekleştirilen AVM araştırması; finans çevreleri,
yatırımcı, emlakçı ve perakendeciler için dikkat
çekici bulguları açığa çıkarıyor. Bu yıl "Türkiye
AVM Potansiyel Analizi 2015-2017" başlığıyla
yayımlanan araştırma raporu; gayrimenkul ve
pazar etüdlerinin yanı sıra geliştirme, fizibilite
çalışmaları yürüten EVA Gayrimenkul Değerleme
ile perakende ve AVM araştırmalarında
uzman Akademetre'nin her yıl düzenli olarak
gerçekleştirdikleri AVM araştırmasının son
halkasını oluşturuyor.

Araştırmaya göre 2009 yılında 20,6 milyar TL
olan AVM sektör cirosunun 2015 yılında %7.9
büyümeyle 89,6 milyar TL'ye, 2016 yılında
%18.1 büyümeyle 105,8 milyar TL'ye, 2017
yılında ise %12.7 büyümeyle 119,2 milyar TL'ye
ulaşacağı kaydediliyor.
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2015-2017 dönemine ışık tutan veriler
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Gelecek üç senelik perspektif göz önüne alınarak
Türkiye genelinde yapılan AVM araştırması,
bilimsel metodolojiyle saha çalışması ve
AVM'lerden bire bir elde edilen bilgilerle
oluşturulmuş bulunuyor. EVA Gayrimenkul
ve Akademetre'nin 250 sayfayı bulan dev
araştırması, yaşayan varlıklar olan AVM'lerin
gelişimleri, renove edilmeleri, büyüme ve
küçülmeleri gibi çok sayıda parametreyi bir
araya getirerek bütünlüklü bir analize ulaşıyor.
Bu yılki araştırma ayrıca AVM'lerde yer alan
perakende sektörünü de masaya yatırıyor.
Araştırma aynı zamanda proje ve inşaat halinde
olan AVM'leri de analiz kapsamına dahil ediyor.
Araştırma ekipleri kurarak AVM'leri tek tek,
ardından bölgeler ve kentler düzeyinde mercek

ortalama yüzde 10 büyüdüğü belirleniyor.
Bununla birlikte araştırmada, 1995-2006 yılları
arasında 100'ün üzerinde AVM hizmete girerken,
bu tarihten sonraki dönemde AVM projesi
tasarlama, yer seçimi, finanse etme, geliştirme,
imar planı yapma, işletme ve kiralama bilgisinin
gelişmesine koşut olarak AVM sayısının ivme
kazandığı kaydediliyor. Sektör bu tarihten
itibaren mevcut bilgileri dünyaya ihraç edecek
boyuta da ulaşıyor. Ancak açılan AVM sayısının
gerçekte daha fazla olduğu, yıllar içinde bazı
AVM'lerin fonksiyonunu yitirdiği ya da fonksiyon
değiştirdiği için AVM niteliğini kaybettiği de
belirtiliyor

AVM sektör cirosu istikrarlı büyüyor

Diğer yandan araştırma, istikrarlı gelişimin
önemli bir parametresi olan yeni nesil AVM'lerin
cirosal büyümeye ciddi katkı sağladığını ortaya
koyuyor. Bu kapsamda, cadde AVM'leri, AVM
bit pazarları, açıkhava AVM'leri, tematik
AVM'ler, ihtisas çarşıları ve karma kullanım
AVM konseptlerinin farklılık yaratarak farklı
taleplere cevap verebildiği, AVM sayısının
artışı ve rekabetin zorlaşmasına paralel olarak
geliştiricilerin yenilikçi arayışlara yöneldiği
belirleniyor. Bu yönde mimaride farklılık, sosyal
aktivitelerde çeşitlilik, ölçeklerde büyüme ve
çocuklara verilen değer öne çıkan faktörlerin
başında geliyor.

Kiralanabilir alan 10 yılda 4 kattan fazla
büyüdü
EVA Gayrimenkul ve Akademetre'nin AVM
araştırmasına göre 2005 yılında Türkiye
genelinde kiralanabilir AVM alanı 2.094.019
m2 iken, oran 2010 yılında 6.533.481 m2, 2014
yılında 10.018.197 m2, 2015 Mayıs ayı itibariyle
10.100.556 m2'ye yükselmiş bulunuyor.
Diğer yandan, mevcut AVM'lerin bazılarının
renovasyona girmesi, bazılarının sistem dışına
çıkması, sistemden çıkan bazı AVM'lerin ise
yeniden sisteme dahil olması da araştırmanın
ortaya çıkardığı bulgular arasında yer alıyor.

AVM sayısı artacak, sektör büyümeye devam
edecek

Kiralanabilir alanın yüzde 42'si İstanbul'da
Türkiye genelinde tüm AVM'lerin kiralanabilir
alanlarında bakıldığında üç büyük kent olan
İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekiyor. 2015
Mayıs verilerine göre İstanbul 4.144.386 m2
ile %42, Ankara 1.292.993 m2 ile %12, İzmir
456.848 m2 ile % 6 paya sahip bulunuyor. Üç
büyük şehir toplam kiralabilir alanın %60'ına ev
sahipliği yapıyor.

AVM'lerin kronolojik gelişimine bakıldığında
1995 yılında 12 olan AVM sayısı, 2011 yılında
264'e, 2014 yılında 345'e yükselmiş bulunuyor.
2015 Mayıs ayı itibariyle 349 olan AVM
sayısının ise 2015 sonunda 411'e, 2016'da
444'e, 2017'de 454'e yükseleceği öngörülüyor.
Söz konusu gelişme, 1990'lı ve 2000'li yıllarda
yaşanan hızlı büyüme ivmesinin 2020'ye doğru
yerini daha stabil bir çizgiye bırakacağını ortaya
koyuyor. Son üç yıllık arnalizlere bakıldığında
ise sektörün hem alan hem de adet bazında

Araştırma, AVM sektörünün lokomotifi
olan İstanbul'u özel olarak mercek altına da
alıyor ve 2017 projeksiyonu yaparak önemli
bulguları kaydediyor. Mevcut durumda Anadolu
Yakası'nda 30, Avrupa Yakası'nda 82 olmak
üzere İstanbul'da 112 AVM faaliyet gösterirken,
Anadolu Yakası'nda 950.462 m2, Avrupa
Yakası'nda 3.193.924 m2 kiralanabilir AVM alanı
bulunuyor. Anadolu Yakası'nda 1000 kişi başına
187 m2 kiralabilir alan düşerken, bu oran Avrupa
Yakası'nda 343 m2'ye yükseliyor.

Haberler / MALl&MOTTO
İstanbul'da AVM sayısı ve kiralabilir alan
büyüklüğünün hızlı bir artış içinde olduğunu
belirten EVA Gayrimenkul Değerleme
uzmanları, 2012 yılında İstanbul'da faaliyet
gösteren 89 AVM 3.016.942 m2 kiralabilir alana
sahipken, 2015 Mayıs ayı itibariyle sayısı 139'a
yükselen AVM'lerin 5.151. 652 m2 kiralanabilir
alan büyüklüğüne ulaştığını, 2016 yılında 152
AVM'nin 5.714.447 m2, 2017 yılında ise 154
AVM'nin 5.834.247 m2 kiralanabilir alanla
hizmet vereceğini kaydediyorlar. Uzmanlar,
ortalama AVM büyüklüğünün de artış içinde
olduğuna dikkat çekerek, 2012 yılında 33.898
m2 olan ortalamanın 2015 yılında 37.000 m2'ye
çıktığını, söz konusu oranın 2016 yılında 37.595
m2, 2017 yılında 37.885 m2'ye yükseleceğini
belirtiyorlar.
Son beş yılda kayıpların %12'si sisteme geri
döndü
Olumsuz gelişmeye paralel olarak fonksiyonunu
yitirerek sistem dışı kalan AVM'lerin bir bölümü,
doğru bir planlamayla yeniden yapılandırılarak
sisteme yeniden kazandırılmış bulunuyor.
2011-2012 döneminde -%4.3, 2012-2013
döneminde -%4.2, 2013-2014 döneminde
-%1.2, 2014-2015 döneminde -%2.4 kayıp
yaşanırken, 2012-2013 aralığında +%0.5,
2014-2015 aralığında ise +%0.2 oranında
sisteme geri dönüşün gerçekleştiği kaydediliyor.
2012, 2013 ve 2014 yılları toplamında 730.475
m2 kiralanabilir AVM alanı fonksiyonunu
yitirirken, aynı dönemde 153.329 m2 alan
sisteme yeniden kazandırıldı ve net kayıp
577.146 m2 olarak gerçekleşti. Bu verilere
göre kayıpların %12'si sisteme yeniden dahil
edildi. Son üç yılın verilerine bakıldığında
2012'de 92.028 m2, 2013 yılında 42.801 m2,
2014 yılında 18.500 m2 omak üzere 153.329
m2 kiralanabilir alan sahip AVM sisteme geri
dönmeyi başardı.

Araştırma raporuna göre 2014 yılında 57 şehirde
AVM bulunuyor. 2017 yılına kadar dört kentin
daha AVM ile tanışması öngörülürken, bugünkü
planlamalara bakılırsa 2017 yılında 20 şehirde
hala AVM olmayacak.
Halihazırda faaliyet gösteren AVM'lerin
metrekare büyüklüklerinin dağılımına
bakıldığında ise kiranalanabilir alan bakımından
5.000-10.000 m2 büyüklükteki 72 AVM'nin %5,
10.001-20.000 m2 büyüklükteki 102 AVM'nin
%15, 20.001-40.000 m2 büyüklükteki 94
AVM'nin %29, 40.001-80.000 m2 büyüklükteki
62 AVM'nin %35, 80.000 m2 üstündeki 15
AVM'nin %17 paya sahip olduğu görülüyor.
Buna göre Türkiye genelinde 72 AVM, toplam
alanın %52'sine sahip bulunuyor.
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57 şehirde AVM var, yeni AVM'ler geliyor
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MALl&MOTTO / Haberler
Bugün yatırımın üçte biri yabancı sermaye

AVM'ye ihtiyaç duyanlar ve doyanlar

AVM sektörü 2017'de nerede olacak?

Türkiye genelinde AVM yatırımlarının yerli ve
yabancı sermaye dağılımına bakıldığında ise yerli
yatırımcının %69, yabancı yatırımcının %25,
yerli ve yabancı ortaklığının ise %6 oranında
olduğu belirleniyor. Toplam 10.100.556 m2
kiralanabilir alanın 7.005.494 m2'sinde yerli
yatırımcı, 2.485.736 m2'sinde yabancı yatırımcı,
609.326 m2'sinde yerli ve yabancı yatırımcı
ortaklığı rol oynuyor. Yabancı sermayenin içinde
bulunduğu kiralanabilir alan toplam alanın %31'i
seviyesinde bulunuyor.

2015-2017 yıllları itibariyle en yüksek
potansiyele sahip olan şehirler Kırklareli,
Ordu, Isparta, Artvin ve Karaman olarak
sıralanıyor. En az potansiyeli olan şehirler ise
Denizli, Uşak, Düzce, Kütahya ve Antalya
olarak belirtiliyor.

2015-2017 dönemi itibariyle 2016 yılında 33,
2017 yılında 10 AVM'nin hizmete girmesi
bekleniyor. Buna göre 2016 yılında AVM
sayısı 444'e ulaşırken ilave kiralanabilir alan
1.180.283 m2 artarak toplamda 13.391.734
m2'ye, 2017 yılında AVM sayısı 454'e
ulaşırken ilave kiralanabilir alan 534.800 m2
artarak 13.926.534 m2'ye çıkacağı tahmin
ediliyor.

Proje halinde olan AVM yatırımlarının yerli ve
yabancı sermaye dağılımında ise 3.361.800 m2
kiralanabilir alanla %88 oranında yerli sermaye
tarafından geliştirildiği görülüyor. Geriye kalanı
406.178 m2 kiralanabilir alanla %11'i yabancı
sermaye ve 73.000 m2 kiralanabilir alanla %1'i
yerli ve yabancı sermaye ortaklığından oluşuyor.
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Önümüzdeki yıllarda planlanan AVM projelerinde
ise yerli yatırımcılar daha baskın görülüyor.
Gelecekte bugüne kadar üretilmiş ve üretilecek
projelerin toplamına bakıldığında yabancı
sermayenin içinde bulunan kiralanabilir alan
payının %31’den %26’ya düşeceği öngörülüyor.
Ancak EVA Gayrimenkul Değerleme uzmanları,
söz konusu öngörünün alan bazında bir
analiz olduğunu, veri olmadığı için yabancı
yatırımcıların ciro olarak sektördeki payının
bilinmediğini not düşüyorlar.
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2015 yılı itibariyle İzmir ve Kocaeli AVM'ye
ihtiyaç duyarken, 2017 yılında her iki şehir
doygun konuma erişiyor. 2017 yılında Kayseri,
Malatya, Trabzon ve Ankara doygun pazarlar
konumuna ulaşırken, Mersin, Zonguldak ve
Rize AVM'ye ihtiyaç duyan şehirler arasında
yer alıyor. Diğer yandan, Türkiye genelinde 18
şehir 20.000 m2'nin üzerinde AVM'ye ihtiyaç
duyarken, 10 şehir 40.000 m2'nin üzerinde
AVM'ye ihtiyaç duyuyor.
Raporda öne çıkan bir bulgu olarak çok sayıda
AVM yapılması yerine doğru lokasyonda AVM
yapılmasının verimlilik ve karlılık açısından
uygun olduğuna işaret eden uzmanlar,
ihtiyaçların planlanan arz ile eşleşmesi
gerektiğini, aksi takdirde doymuş gibi görünen
pazarlarının aslında doymamış olacağının da
altını çiziyorlar.

KİRALANABİLİR ALAN

Türkiye genelinde AVM'ye olan talep
doğrultusunda stok ve ihtiyaç verilerini
göz önüne alarak proje açığını da saptayan
araştırma sonuçlarına göre, 2015 ülke stoğu
10.100.556 m2 olarak belirlenirken, söz
konusu stoğun 4.144.386 m2'si İstanbul'da,
5.956.170 m2'si ülke genelinde yer alıyor.
2015 yılı ihtiyacı ise Türkiye genelinde
13.828.884 m2 olarak belirlenirken, bu oranın
7.042.911 m2'si İstanbul'u, 6.785.973 m2'si
diğer şehirleri işaret ediyor.
2017 yılı itibariyle ise planlanan stok, ülke
genelinde 3.738.337 m2 olarak öngörülürken,
bunun 1.689.861 m2'sinin İstanbul'u,
2.048.476 m2'sinin diğer şehirleri gösterdiği
belirtiliyor. Bu doğrultuda 2017 yılı proje
açığının 900.696 m2 olacağı, İstanbul'da proje
açığı 1.691.000 m2 iken, diğer şehirlerinin
toplamının eksiye geçerek -790.304 m2
olacağı öngörülüyor.

YILLAR

AVM SAYISI

KİRALANABİLİR
ALAN(m2)

2006

117

3.093.046

2007

145

4.062.591

969.545

2008

189

5.092.632

1.030.041

2009

207

5.800.381

707.749

2010

232

6.533.481

733.100

2011

264

7.614.629

1.081.148

2012

296

8.228.802

614.173

2013

326

9.247.004

1.018.202

2014

345

10.018.197

771.193

2015 MAYIS

349

10.100.556

82.359

2015 YIL SONU

411

12.241.451

2.140.895

2016

444

13.421.734

1.180.283

2017

454

13.941.534

519.800

ARTIŞ MİKTARI

E t k i n li k / MALl&MOTTO

KENTCARD PUANLARI İLE
“SEVİNÇ BİRİKTİRİYORUZ”

bankosuna gelerek burada bulunan
kumbaraya, Kentcard puanları ile istediği
kadar bağış yapabilecek olan ziyaretçiler
sayesinde, çocukların yüzlerinde paha
biçilmez bir mutluluk oluşacak. Ziyaretçiler,
bağışlayacakları Kentcard puanları ile mutlu
olacak çocuklar için sevinç biriktirecekler.
Kentcard sahibi olmayanlar ise yine danışma
bankosundan alacakları formu doldurur
doldurmaz, hem bu kampanyaya katılabilecek
hem de Kentcard ayrıcalıklarını yaşamaya
başlayacak.

Kentcard ile isteyen, istediği kadar bağış
yapabilecek

“Deha Grup’un bir yatırımı olan Konya
Kentplaza, sadece sosyal yaşamın çekim
merkezi olmakla kalmayıp, toplumdan
aldığını yine topluma geri verme bilinciyle
hareket ederek, sosyal sorumluluk projelerini
sürdürmeye devam edecektir. Bayramlarımız
toplumsal dayanışmanın, birlik ve

“Sevinç Biriktiriyoruz” projesi, Ramazan
Bayramı’nın hemen öncesinde olabildiğince
çok sayıdaki ihtiyaç sahibi çocuğu sevindirmeyi
amaçlıyor. Kentplaza AVM’deki danışma

“Sevinç Biriktiriyoruz” projesinin tanıtımı için
düzenlenen basın toplantısında konuşan, Deha
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arıcı,
her çocuğun yüzünü güldürmek istediklerini
belirterek, şunları söyledi:

beraberliğimizin en güzel haliyle yaşandığı
özel günlerdir. Bugünün mutlu çocuklarının,
yarının mutlu yetişkinleri olacağına inanıyoruz.
Her çocuğun yüzü gülsün istiyoruz. Bu nedenle
başlattığımız Sevinç Biriktiriyoruz projemizin
açılışını yaparak, ihtiyaç sahibi 50 çocuğa
bayramda unutmayacakları bir gün yaşatacağız.
Konya halkının da bu kampanyaya destek
vereceğini, bu bayramda mutlu olacak çocuk
sayısının daha da artacağına inanıyoruz.”
Çocuklar unutamayacakları bir bayram
yaşayacak
“Sevinç Biriktiriyoruz” projesi kapsamında
birikecek tüm Kentcard puanları ile çocuklar
bayramın hemen öncesinde; yeni kıyafetlerini
alıp güzel bir öğle yemeği yedikten sonra
Kentplaza’nın oyun alanında doyasıya
eğlenecekleri, mutluluktan gerçek bir bayram
yapacakları, unutulmaz bir gün geçirecekler.
Avm Partners tarafından yönetimi yapılan Konya
Kentplaza AVM’de sürprizlerle dolu etkinliklerin
yanı sıra dayanışma bilinci ile oluşturulan sosyal
sorumluluk çalışmaları önümüzdeki günlerde de
sürecek.
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Konya Kentplaza AVM, açıldığı günden bu
yana sadece şehrin sosyal yaşamına kattığı
renkle değil, düzenlediği sosyal sorumluluk
çalışmalarıyla da takdir topluyor. Dayanışmanın
en güzel örneklerinin sergilendiği Kentplaza,
sosyal sorumluluk etkinliklerine bir yenisini
daha ekleyerek, 16 Haziran- 15 Temmuz
tarihleri arasında tüm Konyalılar’ı “Sevinç
Biriktiriyoruz” kampanyasına davet ediyor.
“Seviç Biriktiriyoruz” ile sosyal sorumluluk
etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen
Kentplaza’da, Deha Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Arıcı’nın da katılımıyla,
projeyi tanıtmak amacıyla bir basın toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantının sonunda Kentplaza
yatırımcıları, “Sevinç Biriktiriyoruz” projesinin
açılışını yaparak, ihtiyaç sahibi 50 çocuk için
bağışta bulundu.
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CAZ FESTİVALİNDEN NOTLAR
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Bu yıl 18’incisi gerçekleşen Uluslararası Ankara Caz Festivali, Next Level
ve Samm’s Bistro’nun ev sahipliğinde düzenlendi. Ankara’nın kültür, sanat
hayatına katkı sağlamak ve Caz’ı geniş kitlelerle buluşturmak için konserler,
Next Level Alışveriş Merkezinde ücretsiz olarak gerçekleşti. Caz tutkunlarını
buluşturan festival renkli görüntülere sahne oldu.
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Caz Festivali geleneği bozulmadı. Yıllardır
olduğu gibi bu yıl da açılış konserinde Hava
Kuvvetleri Komutanlığı “Cazın Kartalları
Orkestrası” sahne aldı. Şef Murat Öztürk
yönetimindeki orkestraya vokalde yetenekli
müzisyen Aydın Kahya ve dünya çapında bir
sanatçı olan doğaçlama ustası Yıldız İbrahimova
eşlik etti. Coşkulu bir katılımın gerçekleştiği
açılış konserine müzikseverler yoğun ilgi
gösterdi.

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sahne alan
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Ankaralılara
caz coşkusunu doyasıya yaşattı. Yüzlerce kişinin
katıldığı konserde Ayhan Sicimoğlu’na izleyenler
danslarıyla eşlik etti.

Festivalde sahne alan, Hollanda’da yaşayan ve
ülkemizi uluslararası platformda temsil eden
Karsu caz tutkunlarına unutulmaz bir akşam
yaşattı. Bestelediği ingilizce parçaların yanı
sıra “Divane Aşık Gibi”, “Gesi Bağları” ve
“Neredesin Sen “ gibi unutulmaz eserleri başarı
ile yorumlayan genc yetenek, “Arap Saçı”’nı
seslendirdiği performansı ile festival coşkusunu
zirveye taşıdı.

İtalya’nın dünyaca ünlü Umbria Caz Festivali
tarafından keşfedilen gezici orkestra Funk Off, on
beş kişilik ekibi ile Alışveriş Merkezi içerisinde
onlarca kişiyi peşinden sürükledi. Müziğin
ritmine kapılan seyirciler Funk Off ile dans
ederek eğlenceli bir güne imza attı.

Caz sanatçısı, besteci ve basçı Ozan Musluoğlu
12 farklı vokalle bir araya gelerek oluşturduğu
“My Best Friends are Vocalists” projesi ile ilk
kez Ankara’da konser verdi. 19 Mayıs Atatürk’ü

Piyanoda Kerem Görsev, kontrbasta Kağan
Yıldız ve davulda Ferit Odman’dan oluşan
Kerem Görsev Trio’ya 2 Grammy ödülü sahibi
Amerika’lı ünlü saksofonist Ernie Watts eşlik etti.

18. Yılında Next Level Alışveriş Merkezi’nde
ücretsiz olarak gerçekleşen Uluslararası Ankara
Caz festivali ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal
tarafından kurulan “İstanbul Oriental Ensemple”
konseri ile son buldu. Samm’s Bistro’da ise finali
Çağıl Kaya “ Bir Parça Ay Biraz Kuş” konseri ile
gerçekleştirdi.
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2015 CFDA FASHION AWARDS

TÖRENİNDE MICHAEL KORS RÜZGARI ESTI

MK
Julianna Margulies, Sonbahar 2015 Michael
Kors Koleksiyonu’ndan şık boncuk kaplı ipek
şifon takımı,Transeason 2015 Michael Kors
Koleksiyonu’ndan siyah Doris ayakkabısı ve
siyah piton derisi leylak çantası ile boy gösterdi
Gecenin bir diğer yıldızı ise Gigi Hadid,
Resort 2016 Michael Kors Koleksiyonu’ndan
metalik payet işlemeli tulumu ve Transeason
2015 Michael Kors Koleksiyonu’ndan gümüş
Jacqueline ayakkabıları ve altın rengi zarf clutch’ı
ile göz kamaştırdı.

Gigi Hadid

Julianna Margulies

Natasha Poly
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Natasha Poly, Transeason 2015 Michael Kors
Özel yapım kırmızı pelerinli şifon elbisesi ve
Michael Kors Resort 2015 Koleksiyonu’ndan
altın renkli Jacqueline ayakkabıları, ve siyah
piton derisi leylak çantası ile geceye renk katan
bir başka ünlü isimdi.
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“SEKTÖRÜMÜZÜN GELECEĞİ İÇİN
İŞBİRLİKLERİNİ ARTIRMALIYIZ”
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), federasyona üye 17 PERDER’in
Başkanlarının katıldığı bir Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Yerel
Zincirler Buluşuyor (YZB) fuar ve kongre organizasyonunun da ele alındığı
toplantıda kurul, YZB 2016’yı ve gelecek yıl organizasyonda yapılacak
yenilikleri ele aldı. Kurulda ayrıca, perakende sektörünün geleceği için tüm
paydaşların içinde bulunacağı projeler geliştirilmesi ve uygulanması konusu
ele alındı.
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TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Altunbilek’in başkanlık ettiği ve tüm Türkiye
çapına yayılmış olan PERDER’lerin Yönetim
Kurulu Başkanlarının katıldığı toplantıda,
ilk olarak perakende sektöründen 1 milyonu
aşkın kişiyi buluşturan YZB organizasyonu
tartışıldı. YZB 2015’in geçtiğimiz yıla
oranla katılımcı sayısı açısından yüzde 10
büyüdüğünü ve bu rakamın sektör adına çok
önemli olduğunu söyleyen Altunbilek, yaptığı
konuşmada, “YZB, federasyonumuz için çok
önemli bir buluşma. Bizlerin bayramı olan bu
organizasyon sonrasında, bildiğiniz gibi YZB
sponsorları ile bir araya geldik ve organizasyona
ilişkin fikirlerini dinledik. Sponsorlarımızın,
tedarikçilerimizin ve elbette üyelerimizin
görüşleri doğrultusunda seneye, YZB 2016’da
konuşmacılardan stantlara pek çok yenilik ve
değişiklik yapacağız” dedi.

“YZB, yerel zincirler olarak nasıl bir güce
sahip olduğumuzu ortaya koyuyor” diyen
Altunbilek, şöyle devam etti: “Hedefimiz
sektörümüzün bu büyük buluşmasının, tüm
üyelerimiz ve tedarikçilerimize sağladığı
katkının artarak devam etmesini sağlamak ve
bunu sürdürülebilir kılmak. Aldığımız tüm
görüşleri bu çerçevede dinliyoruz ve gelecek
yıllarda organizasyonumuzu çok daha fazla
büyüterek, çözüm ortaklarımıza sağladığımız
katkıyı ise artırarak yol almaya devam
edeceğiz.”

için tedarikçilerle ve üreticilerle işbirliklerine
ihtiyaç olduğunu vurguladı. Altunbilek, “TPF
olarak, bu tarz işbirliklerinin geliştirilmesi adına
tedarikçilerimizle daha sık bir araya gelmeyi,
karşılıklı faydayı artırabilmeyi, bunu yaparken
de içinde yaşadığımız toplumu, kazandıklarımızı
yatırdığımız bu toprakları, insanlarımızı
unutmadan, onlar için de fayda üreterek hareket
etmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte artık
hem üye marketlerimizin hem tedarikçilerimizin
hem de müşterilerimizin kazanacağı projelerde
adımız olacak” diye konuştu.

“Üyelerimiz, tedarikçilerimiz ve
müşterilerimiz için işbirliği”

Altunbilek’in konuşmasının ardından toplantıda,
PERDER’lerin faaliyetleri ve projeleri, YZB
2015 değerlendirmesi ve 2016 organizasyonunda
yapılacak düzenleme ve değişiklikler, yurtdışı
fuarlar ve Dernek tüzük çalışmaları maddeleri
masaya yatırıldı.

Altunbilek, konuşmasında ayrıca Türkiye’nin
en çok istihdam sağlayan üçüncü sektörü olan
perakendenin, sürdürülebilir başarı elde etmesi

Haberler / MALl&MOTTO

DEĞİŞİMİN LİDERİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKALAR KONFERANSI’NDA BULUŞTU
Global Sustainable Brands buluşmaları
kapsamında ‘How Now’ teması ile Park Bosphorus
Hotel’de gerçekleştirilen Sustainable Brands
2015 Istanbul, sürdürülebilir gelecek hedefiyle
düşünen ve çalışan, dünyanın ve Türkiye’nin önde
gelen şirketlerini ve temsilcilerini İstanbul’da
buluşturdu.

Prof. Kashdan’dan bireysel sürdürülebilirliğin
ipuçları

Pozitif Psikoloji biliminin öncülerinden olan;
mutluluk, anlamlı yaşam, psikolojik güçlenme,
liderlik, stres ve sosyal ilişkiler konularında
dünyanın en önemli otoritelerinden Prof. Dr. Todd
B. Kashdan, bireysel sürdürülebilirliğin ipuçlarını
paylaştı. 5 bini aşkın şirket arasında yapılan bir
Dünyanın en önemli 50 konferansı arasında
araştırmanın sonucuna göre en iyi kuruluşların
gösterilen global Sustainable Brands
pozitif enerjiye sahip liderler tarafından
buluşmalarının İstanbul ayağı, gelecek yıl
yönetildiğinin anlaşıldığını belirten Kashdan, “Bir
öne çıkacak önemli projelerin San Diego’daki
lider ekibinde ne kadar enerji oluşturursa ekipteki
konferansta tüm dünyayla paylaşılacağı müjdesiyle
o kişi de aile içinde o kadar enerjik olur. Böyle
tamamlandı.
ekiplerde insanlar maaş artışından ziyade kendini
geliştirmeye önem verirler. Bu şirketlerde nakit
akışının yüzde 45’i lider tarafından oluşturulan
pozitif enerjiyle açıklanabilir” dedi.

Zaroff: “Dünyanın önde gelen tekstil
markaları organik pamuğa geçecekler”

Geliştirdiği eko-moda kavramıyla tekstil ve
perakende sektöründe büyük bir üne sahip
olan Marci Zaroff, konferansta ‘EKOrönesans:
Şık ve Sürdürülebilir Dünya Nasıl Yaratılır?’
başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Şıklık
ve sürdürülebilirlik kavramının birleşme
noktasının anahtarlarını araştıran Zaroff şöyle
Konferans katılımcılarına “Zihninizden çıkın,
konuştu: “Artık modada yeni fikirler yaratmak
hayatınıza girin” diye seslenen Prof. Kashdan,
ve bunları hayata geçirmek gerekiyor. Organik
“Dil, bilince hükmeder. Şirketlerde güvenli bir
ve sürdürülebilir modaya geçiş sağlamayan
markalar gelecek 10 yılda pazarda büyük
dille o bilinci oluşturmak gerekiyor. Futbol,
müzik gibi diyaloglardaki sinerjiyi şirketlerde
kayıplar yaşayacak. Bugün çevreye zarar
veren tehlikeli böcek ilaçları en fazla pamuk
oluşturamıyoruz. Bunun için asıl önemli olan
ekip olarak neler başarabildiğimize odaklanmak
sektöründe kullanılıyor. Çiftçiler böceklerin
ve bu bilinci yaratmaktır” dedi. İnsanların
dayanıklılıkları arttıkça daha fazla ilaç
Peter: “Sürdürülebilirlik bir krizden geçiyor”
başarısızlıktan korktuğunu, ancak başarısızlığının kullanıyor. Bu da hastalıklara ve ölümlere
‘yaratıcılık’ getirdiğini belirten Prof. Dr. Kashdan sebep oluyor. Bugün, ABD’de %84’lük bir
Konferansta benzer bir görüş de Mandalah
sözlerine şöyle devam etti:
kesim organik gıda ve ürün satın alıyor. C&A,
Europe CEO ve İnovasyon Danışmanı Florian
Calvin Klein, H&M gibi dünyanın en önemli
Peter’den geldi. Peter, ‘Markalar Bir Amaç İçin
“Bize empoze edilen bir durum var; iyi hisset,
moda ve tekstil markaları organik pamuk
Nasıl Konumlandırılır?’ adlı konuda katılımcılara kötü hissetme! Bu zamanla hissizleşmeyi
kullanacaklarını tüm dünyaya duyurdular. Bu
seslenerek, “Sürdürülebilirliğin bir krizden
getiriyor. Ve hissetmezsek de boşlukları
yeni bir ekonomi de yaratacak. Örneğin Türkiye
geçtiğini görüyoruz. Yapılanların gerçekten ortak göremeyiz. Bu boşluklar da ürünlerle, hizmetlerle şu an organik pamuk üretiminde dünyada ilk
bir amacı varsa, tıpkı Unilever’in başardığı gibi
3 arasında yer alıyor. Sürdürülebilirliği sadece
doldurulamaz. Her an daha nasıl rahat olurum
konsolide bir hareket olur. İşte o zaman 5 yıl sonra düşüncesi zorluklarla başa çıkmamıza izin
bir pazarlama stratejisi olarak görmekten öte
aynı şeyleri konuşmayacak durumda olabiliriz”
vermiyor. Oysa bizim içimizdeki gerçek gücü
operasyondan tedarik edilmesine kadar her
dedi.
ortaya çıkarmamız gerekiyor.”
alanda yaygınlaştırabilmek gerekiyor. “
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Yeni model düşünür ve paylaşım ekonomisi
analisti Jerry Michalski, marka odaklı inovasyon
şirketi PICNIC’in kurucusu ve stratejisti Alex
Palette, mutlu yaşamı geliştirmeye yönelik
çalışmalarıyla tanınan kıdemli bilim adamı Prof.
Dr. Todd B. Kashdan, geliştirdiği eko-moda
kavramıyla tekstil ve perakende sektöründe
büyük bir üne sahip olan Marci Zaroff, ‘Sorumlu
Girişimcilik’ kavramını ortaya çıkaran Carol
Sanford, Goodvertising kitabının yazarı
sürdürülebilir iletişim uzmanı Thomas Kolster
gibi önemli uluslararası konuşmacılar iki gün
boyunca İstanbul’da oyunun değişen kuralları ve
değişen tüketici davranışları karşısında ortak değer
yaratarak kârlılığı artırmak için ‘şimdi’ ve ‘nasıl’
stratejiler oluşturulması gerektiğini tartıştılar.
Konferansın sürpriz konuğu ise sahne sohbetiyle
yer alan Ayhan Sicimoğlu idi.
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BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!

Diyarbakır’in uğrak alışveriş merkezlerinden
Forum Alışveriş Merkezi ve Adapazarı’nın gözde
alışveriş merkezlerinden Agora Alışveriş Merkezi
en yeni Boyner Mağazalarına ev sahipliği
yapıyor.
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Yeni mağazaları ile büyümeye devam eden
Boyner Büyük Mağazacılık, ürün çeşitliliğinin
yanı sıra avantajlı alışveriş fırsatlarını, satış
ve satış sonrası servis anlayışını, güler yüzlü
personelini, müşteri memnuniyeti önceliğini
ve keyifli ortamını Türkiye geneline taşımayı
hedefliyor.
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Toplam 38 ilde 135 mağaza ile hizmet veren
Boyner Büyük Mağazacılık, hizmet verdiği
bölgelerde istihdam sağlamanın yanı sıra
toplumsal değer yaratmayı da her zaman
öncelikleri arasında tutuyor.
Perakende sektörünün öncü kuruluşu Boyner
Büyük Mağazacılık, mağazalarındaki zengin ürün
ve marka çeşitliliğiyle, müşterilerine her zaman
en iyiyi sunmak için çalışıyor. Koşulsuz müşteri
mutluluğu için kurguladığı kampanyalar ve
avantajlı ürün fiyatları ile müşterilerinin her türlü
ihtiyacını karşılamak üzere çalışan Boyner Büyük
Mağazacılık, büyümeye ve mağazalarına birbiri
ardına yenilikler getirmeye devam edecek.
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PLATO AVM RAMAZAN SOKAĞI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Ramazan Ayı süresince Plato Alışveriş Merkezi'nde hizmet veren Ramazan
Sokağı’nda geleneksel tatlar, eğlenceyle buluştu. Teras alanına kurulan evlerin
birer satış noktasına dönüştürüldüğü Ramazan Sokağı'nda macundan şerbete,
hediyelik eşyadan Hac malzemelerine varan pek çok çeşit ürün yer aldı.
Sultanbeyli'nin alışverişteki tek tercihi Plato
Alışveriş Merkezi, teras alanında kurduğu
Ramazan Sokağı ile ziyaretçilerinden tam not
aldı. Ramazan Sokağı'nın renkli sahnesinde
hafta içi her gün saat 16.00-17.00 ve 21.0022.00 saatleri arasında Karagöz ile Hacivat,
Keloğlan ve Nasreddin Hoca gibi bir çok masal
kahramanını minik ziyaretçileriyle buluşturan
Plato Alışveriş merkezi, yetişkinlere de hitap eden
illüzyonist, ateşbaz, jonglör gösterileri ve hafta
sonu iftar saatlerinde gerçekleştirdiği semazen ve
fasıl etkinlikleriyle 7'den 70'e herkese Ramazan
coşkusu yaşattı.
Macundan şerbete, Hac malzemelerinden
dondurmaya, Osmanlı kostüm fotoğrafçısı,
Hattat ve daha bir çok geleneksel ürün ve lezzeti
bulmanın mümkün olduğu Ramazan Sokağı
bayramın son gününe kadar açıktı.
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Geleneksel hale getireceğiz
Ramazan ayı boyunca her gün
gerçekleştirecekleri animasyonlar, çocuk oyunları
ve gösterilerle ziyaretçilerine keyifli bir Ramazan
ayı yaşatan Plato Alışveriş Merkezi Genel
Müdürü Salih Tolan " Plato Alışveriş Merkezi
'nde ilk kez kurulan Ramazan Sokağı 'nı gördüğü
ilgi sebebiyle geleneksel hale getireceğiz."
dedi. Ramazan ayı boyunca 11.00-23.00 saatleri
arasında hizmet verdiklerini ve Ramazan
Sokağı'nda geleneksel lezzetleri eğlenceyle
buluşturduklarını vurgulayan Tolan, bu aya
özel olarak kurulan ve ziyaretçilerin Osmanlı
kostümlerini giyerek resim çektirebildiği kostüm
standının da büyük ilgi gördüğünü belirtti.
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PALLADIUM’DA DOSTLUK KAZANDI!
Futbol sahalarının efsanevi yıldızı Rıdvan Dilmen ile bilardonun dünya
şampiyonu Semih Saygıner, AVM Partners tarafından yönetilen Palladium
Ataşehir’de ayak bilardosu maçında karşı karşıya geldi. Eğlenceli geçen
maçın sonunda kazanan dostluk oldu.

alladium Ataşehir AVM, Babalar Gününde
futbol ve bilardonun efsane isimlerini
ağırladı. Futbol mu yoksa bilardo mu
soruları arasında oynanan ve Türkçe karşılığı
‘Ayak Bilardosu’ olan ‘BilliardGoal’ etkinliğinde
Rıdvan Dilmen ve Semih Saygıner çok özel bir
maça imza attı.

P

MALl&MOTTO / 17.sayı / Temmuz 2015

Semih Saygıner “Türk insanı hem futbola hem
bilardoya aşina”
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Semih Saygıner maç öncesinde “Rıdvan’ı ancak
taktik kullanarak yenebilirim. Ben ıstakada
iyiyim, Rıdvan ayak topunda iyi, gözüm korkarak
maça çıkacağım” dedi. Türk insanının hem
futbola hem bilardoya aşina olduğunu söyleyen
Saygıner bu nedenle ayak bilardosunun çok
sevileceğini aktardı.

Turnuva Şampiyonu Barcelona’ya gidiyor!

BilliardGoal adıyla Palladium Ataşehir
AVM’de bir hafta boyunca gerçekleştirilen
‘Ayak Bilardosu’ turnuvasının finali Babalar
Günü’nde yapıldı. Şampiyon babaya
Palladium Ataşehir AVM’nin büyük ödülü,
Palladium Ataşehir AVM Müdürü Ayşen
“Dostluk kazandı”
Yerşen, Rıdvan Dilmen ve Semih Saygıner
tarafından verildi. Turnuvanın galibi baba
Çekişmeli geçen maçta ilk seti Rıdvan Dilmen
Farkındalık Stüdyosu tarafından organize
kazandı. İkinci setin galibi ise Semih Saygıner
edilen Barcelona ile muhteşem bir gün
oldu. Her dakikası heyecanlı geçen maçın son
setinde, Dilmen ve Saygıner “Birer set kazandık, geçirecek. Dilediği bir kişi ile birlikte Real
Madrid deplasmanına Barcelona takımının
son setten anlaşarak çekiliyoruz, Babalar
Günü’nde dostluk kazansın” dedi. Usta oyuncular özel jetiyle uçacak ve yine takımın özel
maç sonrasında sevenlerine imza dağıtıp fotoğraf locasından El Clasico heyecanını doyasıya
yaşayacak.
çektirdi.
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SELÜLİTTEN KURTULMANIN 6 YOLU!
Sanem Apa Doğan
Diyetisyen

Özellikle yaz aylarında kadınların
korkulu rüyası olan selüliti 6 adımda
yok etmek mümkün. Diyetisyen
Sanem Apa Doğan, selülitle başa
çıkmanın yollarını anlattı:

“Yeşil çay düzenli kullanıldığında
yağ yakar ve selülit oluşumunu engeller”

Selülitle savaşmanın ilk kuralının
“En bilinen selülit oluşum nedeni kan dolaşım
selüliti tanımaktan geçtiğini söyleyen
bozukluğudur. Bunun yanı sıra hormonal problemler, genetik
Doğan, “Selülit, yağ hücrelerinin
faktörler, yanlış beslenme alışkanlıkları, yeterli su tüketilmemesi,
dokularda birikmesiyle ortaya çıkan
hareketsizlik, alkol tüketimi, ağırlık artışı nedenleriyle de selülit
portakal görünümündeki oluşumdur.
oluşumu gözlenir” diyen Doğan, sözlerine şöyle devam etti:
Genellikle bacak, kalça, diz, kollar ve
göbek bölgesinde oluşur. Kadınlarda
“Beslenmenin selülit oluşumu ile çok yakın ilişkisi vardır. Tam tahıllar ile
östrojen hormonu nedeniyle daha sık sebze ve meyve içeren yani yüksek posalı diyet selülit oluşumunu engeller.
ve çok görülür” dedi. Doğan’a göre, Yeterli C vitamini alımı da yine selülit oluşumunun önüne geçer. Beslenmede
şeker ve şekerli besinlerin azaltılması gerekir. Baharatların dolaşım sistemi
üzerine olumlu etkisinden yararlanılabilir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerin
1- Sağlıklı beslenerek,
her öğünde tüketilmesi selülit oluşumuna engel olur. Sıvı alımının yine
2- Yeterli su tüketerek
selülit oluşumu üzerine olumlu etkisinden faydalanabilirsiniz. Ancak
3- Egzersiz yaparak
burada şekerli içecekler yerine doğal olan bitki çaylarının tercih
4- Stresi azaltarak
edilmesi önemlidir. Yeşil çay düzenli tüketilirse (günde 2-3
5- Günde 7-8 saat uyuyarak
fincan) metabolizmayı hızlandırarak yağ oluşumunu azaltır.
6- Yeşil çay içerek ve vücudu
Özellikle yeşil çay içtikten 30 dakika sonra damarlardaki
temizlemek için posalı, koyu yeşil
dolaşım hızlanır. Bu da selülit oluşumunu engeller.
yapraklı sebzelere beslenmede
Su tüketiminin ise yine doğru miktarda olması
yer vererek selülit sorununu
(günde 2-3 litre) önemlidir.”
ortadan kaldırmak çok kolay.
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“Her 10 kadından 8’inin başı selülitle
dertte. Birçok kadın için buna savaş
açmak oldukça zor geliyor oysa ki
selüliti gidermek sanıldığı kadar zor
değil. 6 basit kuralı uygulayıp, yeşil
çay tüketerek siz de yazın tadını
çıkarabilirsiniz.”
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TEKNOSA, 5 YILDA 60 TON ELEKTRONİK ATIK TOPLADI
TeknoSA, ‘Herkes için Gelecek’ felsefesi ile çevre konusunda insanları
bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kaynakların verimli
kullanılması konusunda çalışmalarını sürdüren TeknoSA, elektronik atıkları
mağazalardaki atık istasyonlarından ve tüketicilerin evlerinden topluyor.
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urulduğu günden bu yana ‘Herkes için
Teknoloji’ felsefesi ile hareket eden
TeknoSA, çevreyi koruma ve bu konuda
insanları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına
devam ediyor. TeknoSA, kaynakların verimli
kullanımı adına mağazalarında, genel merkezde
ve Gebze’deki fabrikada enerji tüketimi düşük
aydınlatma ve ısıtma sistemlerine dönüşümü
yaygınlaştırıyor. Sektörde ilk defa geri dönüşüme
kazandırılan poşetler kullanan TeknoSA, aynı
zamanda mağazalarına kurduğu ‘Atık İstasyonları’
aracılığı ile tüketicilerin elektronik atıklarını geri
dönüşüme kazandırıyor.
ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı) ve TAP (Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) üyesi olan
TeknoSA, 2010 yılından bu yana Türkiye’nin
dört bir yanındaki mağazalarında 60 tona yakın
elektronik atık ve 6 tonu aşan pil topladı.

içimizde benimsiyoruz, çalışanlarımızı
bilinçlendiriyoruz. Kaynakların verimli
kullanılmasına dönük çalışmalar ile sadece
2014 yılında 2,5 milyon TL’ye yakın iç
tasarruf elde ettik. Sattığımız teknolojilerin
yaşam döngüsünü uzatmak için katma değerli
hizmetlere yatırım yapıyoruz. Bu konuda Dr.
Teknolog hizmet paketlerimizi müşterilerimize
öneriyoruz” şeklinde konuştu.
2003 yılından bu yana Türkiye çapında
mağazalar ve tüketiciler ile iletişimde
bulundukları her kanaldan e-atıkların
geri dönüşüme kazandırılması konusunda
bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini
hatırlatan Işık şunları söyledi;

“Tüketicilerimizin sağduyusu ile 2010
yılından bu yana 60 tona yakın e-atık
topladık. Bu konuda hep birlikte almamız
gereken çok yol var. Biz teknoloji
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevre bilincinin perakendeciliğinin lideri olarak bu konuda
yaygınlaştırılmasına dikkat çeken TeknoSA
öncü başlattığımız çalışmaları daha da
Pazarlama Direktörü Cem Işık; “Bu işi önce
ileriye taşıyacağız”.

Cem Işık
TeknoSA Pazarlama Direktörü
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VIAPORT'UN MAYIS AYI ZİYARETÇİ SAYISI
77 İL NUFUSUNU GERİDE BIRAKTI

T

ürkiye’nin en çok ziyaret edilen alışveriş yaşam merkezlerinden biri olan Viaport Asia
Outlet Shopping Center Mayıs ayında yine ziyaretçi rekoru kırdı. 2014 senesini 22
milyon ziyaretçiyle tamamlayan Viaport Asia, 2015 yılı için koyduğu 25 milyon ziyaretçi
hedefine bir adım daha yaklaştı. Şehir nüfuslarına bakıldığında, birkaç Anadolu şehrinin toplam
nüfusuna yakın ziyaretçi ağırlayan Viaport Asia, Mayıs ayında 2 milyon 571 bin 18 kişiyi
ağırladı.
Via Properties tarafından 2008 yılında TEM otoyolu kenarı Kurtköy mevkiinde hayata geçirilen
Viaport Asia başarısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Açık hava konsepti ve Outlet
mağazalarıyla İstanbulluların sıkça tercih ettiği Viaport Outlet Center, Mayıs ayında ziyaretçi
akınına uğradı. 2012’nin Haziran ayında 2 milyon 571 bin ziyaretçi ağırlayan yaşam merkezi,
bu yılın mayıs ayında 2 milyon 571 sayısını yakalayarak kendi rekorunu kırdı.

Daha önce Türkiye’nin en başarılı üçüncü emlak yatırımı ve en eğlenceli alışveriş merkezi
ödüllerini kazanan Viaport Asia yılın misafirlerine yılın her günü sunduğu eğlenceye dönük
aktivitelerle ön plana çıkıyor. Bünyesinde bulunan 15 kişilik animasyon ekibiyle eğlencenin
sınırlarını zorlayan Viaport, lunapark, karting, ponny, sinema ve 8 boyutlu sinemasıyla da
alternatif eğlence alanlarına sahip. 100 bin metrekare alanda, cadde konseptiyle ziyaretçilerine
keyifli anlar yaşatan Viaport, 5 ayrı farklı noktada konumlandırdığı sokak müzisyenleriyle de
eğlenceyi doruğa çıkarıyor.
Marinayla denizle buluşan Viaport, Venezia’yla Avrupa Yakası’na bayrak dikiyor
Via Properties, Tuzla’da hayata geçirdiği vizyon projesi Viaport Marina’yla Viaport ismini taşıyan
yaşam merkezi sayısını ikiye çıkardı. Marina, alışveriş adası, tema park, akvaryum, otel ve iş
merkezinden oluşan 6 fonksiyonlu Viaport Marina’yla denizle buluşan grup, Gaziosmanpaşa’da
yapımı devam eden ve Temmuz ayında açılışının yapılacağı Viaport Venezia’yla Viaport
markasını Avrupa Kıtası’na taşımaya hazırlanıyor.
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Türkiye’nin en eğlenceli alışveriş ve yaşam merkezi
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AYD İKİNCİ DÖNEM EĞİTİMLERİ GAZİANTEP’TE TAMAMLADI!
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AYD’nin, AVM Sektörüne sorumlu
liderlik yapmak ve sektörün sağlıklı
gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla düzenlediği “Yetkinlik
Geliştirme ve Deneyim Paylaşım
Atölyesi” ilk mezunlarını Ankara’da;
ikinci mezunlarını da 23 – 24 Haziran
2015’te yapılan eğitimler sonrasında
Primemall ve Sanko Park’ın
desteğiyle Gaziantep Sanko Park
Eğitim Merkezi’nde verdi.
Ankara ve Gaziantep ayaklarının
tamamlandığı, alışveriş merkezleri müdürleri
ve departman yöneticilerine yönelik olarak
düzenlenen “Yetkinlik Geliştirme ve Deneyim
Paylaşım Atölyesi” ilerleyen dönemlerde
Diyarbakır, Samsun, İzmir ve Antalya
illerinde de gerçekleştirilecek. Üç aylık eğitim
sonrasında ise katılımcılara AYD Başarı
Sertifikası verilecek.

Eğitimler; temel eğitimler ve
mesleki eğitimler olmak üzere
iki kategoriye ayrılıyor.
Temel Eğitimler; AVM kültürü (yatırımın
kuruluş felsefesi), etkili iletişim, liderlik ve
ekip yönetimi, çatışma yönetimi, motivasyon
yönetimi, dikkat yönetimi, personel seçme
ve yerleştirme teknikleri, iş planı, toplantı
yönetimi, sunum teknikleri, zaman ve stres
yönetimi, yaratıcı düşünme ve problem
çözme, pazarlama, raporlama ve kriz
yönetimi eğitimlerini kapsıyor. Mesleki
eğitimler ise; perakende ve AVM, tesis
yönetimi, kiracı, yatırımcı ilişikleri yönetimi,
temel muhasebe ve finans, veri toplama ve
değerlendirme, bütçe yönetimi ve denetimi,
pazarlama ve halkla ilişkiler, AVM ve faaliyet
raporlaması, etkinlik yönetimi ve gelir
yaratma, kriz yönetimi gibi önemli konuları
içeriyor.

Eğitimler için ayrıntılı bilgiye

http://www.ayd.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Alışveriş ve Yaşam Merkezi

SİNAN AKÇIL, PİAZZA
ŞANLIURFA’YI SALLADI!

Özellikle gençlerin ilgiyle takip ettiği Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl, mini konser ve imza
günü etkinliği için ilk kez geldiği Şanlıurfa’da hem kendi coştu hem de sevenlerini coşturdu.

Akçıl daha sonra, mini konserini gerçekleştirmek
üzere Şanlıurfa Piazza AVM’ye gitti.
Konser alanını saatler öncesinden dolduran
Şanlıurfalı hayranları, genç popçunun
görünmesiyle birlikte Akçıl’a sevgi gösterilerinde
bulundu.
Forma ve poşu ile çıktı
Üzerinde Şanlıurfaspor forması, başında
Şanlıurfa’nın yöresel örtüsü olan poşu ile çıktığı
sahnede, hayranlarıyla hemen sıcak bir iletişim
kuran Sinan Akçıl konserinde kendi şarkılarının
yanı sıra Şanlıurfa yöresinin bütün Türkiye’de
tanınıp sevilen “Urfalıyım ezelden”, “Urfa’nın
etrafı dumanlı dağlar” adlı türküleri söyledi.
Sevenlerinin eşlik ettiği Şanlıurfa türkülerinden
sonra genç şarkıcı, kendisini tüm Türkiye’ye
tanıtıp sevdiren eserlerini seslendirmeye başladı.
Akçıl, “Biri bana gelsin”,”Tabi tabi”, “Bu kalp
tak tak atıyor”, “Atma” gibi sevilen eserlerini
hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Burcu Çetinkaya’yı çağırdı
Sinan Akçıl, Piazza'daki konseri sırasında
hayranlarına bir de sürpriz yaptı ve izleyiciler
arasında bulunan ünlü milli rallici Burcu
Çetinkaya’yı sahneye çağırdı. 3 yaşından bu
yana kendisini tanıdığını söylediği Burcu
Çetinkaya ile sohbet eden Sinan Akçıl,
dinleyicilerine “Burcu benim çocukluk
arkadaşım. Kendisi Şanlıurfa’yı çok güzel bir
şekilde temsil ediyor. Eminim ki, kendisiyle
benim gibi sizler de gurur duyuyorsunuzdur”
dedi.
Sürpriz doğum günü
Konserinin ardından imza günü etkinliğine
katılan Sinan Akçıl, burada beklemediği bir
sürprizle karşılaştı. 20 Mayıs'ta doğan şarkıcının,
doğum gününü 10 gün gecikmeli de olsa
kutlamak isteyen hayranları, sürpriz doğum günü
pastasıyla Akçıl’ın karşısına çıktı.
Sürpriz kutlama üzerine çok duygulandığını
belirten sanatçı, pastanın üstündeki mumları
alkışlar içinde üfleyip söndürdükten sonra
“Çok teşekkür ederim. Şanlıurfa’da muhteşem
karşılandım. Bu kadar sevildiğimi tahmin
etmiyordum. Gerçekten Şanlıurfalılar şöhretleri
kadar sıcakkanlı insanlar. Buraya gelmekten çok
mutlu oldum” diye konuştu.
Akçıl, daha sonra hayranlarına tek tek imza
dağıttı. Onlarla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.
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Balıkgöl’ü ziyaret etti
Müziği, besteleri ve albümleriyle her zaman
gündemde kalmayı başaran Sinan Akçıl, yepyeni
şarkılarıyla Şanlıurfa Piazza’da hayranlarıyla
buluşmadan önce ünlü Balıklıgöl’ü ziyaret
etti. Hz.İbrahim’in, Nemrut tarafından ateşe
atıldığı ancak ateşin göle, odunların da balıklara
dönüştüğü anlatılan Balıkgöl’e giden genç
sanatçı, burada Şanlıurfalı vatandaşlarla sohbet
edip balıklara yem attı.
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ÇOCUKLAR TEMMUZ AYINDA
TRUMP AVM’DE BULUŞUYOR RENKLİ
ATÖLYELERDE YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR
Trump Alışveriş Merkezi’nin özel çocuk katında Temmuz ayı boyunca
her hafta sonu birbirinden renkli atölyeler çocukları bekliyor. Çocuklar
el becerilerini geliştirecek atölyelerde kendi tasarladıkları ürünleri yine
kendileri yapacak.
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9 bin m2’lik özel çocuk katıyla ailelerin en çok tercih ettiği
AVM’lerin başında gelen Trump Alışveriş Merkezi’nde
Temmuz ayı boyunca her hafta sonu çocuklar, birbirinden
renkli atölye çalışmalarıyla yeteneklerini sergileyecek, en
sevilen masal kahramanlarını sahnede izleyecek.
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Trump Alışveriş Merkezi’nin özel çocuk katında her
hafta sonu 14.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek
atölyelerde çocuklar eğitmenler eşliğinde kendi
tasarladıkları ürünleri yine kendileri yapacak. Hem el
becerilerini geliştirecek hem de doyasıya eğlenecek. Ayrıca
sahnelenecek tiyatro oyunlarında en sevdikleri masal
kahramanlarını neşeyle izleyecek. Etkinliklerin tümüne
katılım ücretsiz olacak. www.trumpalisverismerkezi.com
Tel: 0212 348 78 67

Trump AVM Çocuk Katı Atölye Programı;
4 - 5 Temmuz : Mini Ramazan Davulu Yapımı Atölyesi
11 - 12 Temmuz : El Aynası Yapımı Atölyesi
18 - 19 Temmuz : Şeker Kesesi Süsleme Atölyesi
25 - 26 Temmuz : Deniz Kabuğu Süsleme Atölyesi

a am MALl&MOTTO

KIRMIZI BESİNLER GÜNLÜK
BESLENMEMİZİN
OLMAZSA OLMAZI!
Enerjinin rengi kırmızı, günlük beslenmemizde
de bulunmalı; menülerimize renk katmalıdır.
Renkli ve sağlıklı bir diyetin en önemli
renklerinden biri olan kırmızı sebze ve meyveler,
kırmızı rengini ‘likopen’ ve ‘antosiyanin’ olarak
adlandırılan doğal pigmentlerden alırlar.
“Domates, greyfurt, karpuz, kuşburnu gibi
kırmızı besinlerde bulunan likopen, pek
çok kanser türüne karşı koruyucu güçlü bir
antioksidandır.” diyen beslenme uzmanı İpek
Ağaca, domatesteki likopenin prostat kanseri,
özefagus, sindirim sistemi, meme, mesane, cilt
kanser riskini de azalttığının savunulduğunu
belirtti.
Domates, işlendikçe vücut tarafından kullanılan
likopenin miktarı da artar. Örneğin domates
suyu, domates püresi, domates salçası, ketçap
veya pişmiş domates sosu tükettiğimizde, çiğ
domatese göre daha fazla likopen alırız. Bunun
sebebi; domatesin hem işlenmiş olması; hem de
bir miktar yağ barındırmasıdır.
Çilek, ahududu; antioksidan özellikteki
antosiyaninleri de bir miktar içermektedir. Ayrıca
bu besinlerin antimikrobiyal etki gösterip, insan
sağlığı için zaralı olabilen bazı bakterilerin
gelişimini engellediği de bilinmektedir.

Kiraz, çilek, ahududu, kırmızı soğan gibi
besinler de antikanserojen ve antioksidan etkiye
sahip quarsetin’den zengindirler.
Kırmızı renkli besinlerde bulunan antioksidanlar,
aynı zamanda bizi kalp hastalıklarına karşı
korumada görev alırlar.
Kırmızı renkli meyve sebze grubunda yer alan
besinler: Domates, Karpuz, Kuşburnu, Çilek,
Kırmızı ahududu, Vişne, Kiraz, Greyfurt,
Kırmızı pancar, Kırmızı lahana, Kırmızı biber,
Kırmızı turp, Kırmızı soğan olarak sırayabiliriz.
Beslenme Uzmanı İpek Ağaca, hergün 2 çeşit
kırmızı besin tüketmeye özen göstermenin sağlık
ve beslenme açasından oldukça önem taşıdığını
söyledi.

İpek Ağaca

Uzman Diyetisyen
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Kuşburnu, tüm renk gruplarındaki meyve ve
sebzeler arasında en yüksek miktarda C vitamini
içeren besindir. Kuşburnundaki C vitamini,
portakalınkinin 8 katı kadardır.
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LEGOLAND DISCOVERY CENTRE AÇILIYOR!

T
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amamı 3 bin metrekarelik bir alanda
3 milyon LEGO® parçası ile Doğu
Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk
LEGOLAND® Discovery Centre’ı, Temmuz
ayı içinde İstanbul’da ziyaretçilerine kapılarını
açıyor. Forum İstanbul’un kalbinde yer alan
LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 3-10
yaş arası çocuklara ve ailelerine yaratıcılık,
renk ve eğlence dolu bir dünya sunacak.
LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’da
heyecanlı 2 LEGO® ride’ı, 4 boyutlu sinema,
LEGO® parçalarının yapım sırrının anlatıldığı
LEGO® Fabrika Turu, Master Model Builder
tarafından yönetilen atölye çalışmaları, temalı
oyun alanları, doğum günleri ve kutlamalar için
özel parti odaları ve İstanbul’un ve dünyanın
önemli simgelerinin inşa edildiği LEGO®
MINILAND alanı ziyaretçileriyle buluşacak.
Topkapı Sarayı, Aya Sofya ve Boğaziçi Köprüsü
gibi İstanbul’un sembol yapıları ve dünyaca
ünlü Taç Mahal, Eyfel Kulesi, Big Ben,
Kolezyum, Özgürlük Heykeli, Mısır Piramitleri
gibi dünyanın en önemli yapıları LEGO®
parçalarından inşa edilerek MINILAND’de
sergilenecek.
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KAZAKİSTAN DOSTYK PLAZA’DA MK ESİNTİSİ
Kazakistan’ın eski başkenti ve en önemli şehirlerinden biri Almatı’da konumlanan, 2014 yılında açılışı yapılan
yeni alışveriş ve yaşam merkezi olan Dostyk Plaza, yılbaşı dekorasyonunda MK Illumination farkıyla yeni
yıla girdi.
Sıcak bir yeni yıl atmosferi yaratmak amacıyla yapılan, Oryantal esintilerin bulunduğu tasarımda, doğa dostu
organik malzemelerden yapılan mum yolu, şık bir evin penceresini andıran devasa perde, garland sarkıtlar,
yıldızlar ve fotoğraf çekilebilecek tema alanlarıyla tamamlanmıştır.
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PRIMEMALL İSKENDERUN’DA MİNİKLERDEN ÇEVRECİ DEFİLE
Prime Development'ın yatırımcısı ve işletmecisi olduğu Primemall
İskenderun AVM, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü “atık defilesi” ile kutladı.

B

irleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran
Dünya Çevre Günü'nün teması "7 milyar
hayal. Bir gezegen. Sorumlu tüketim"
olarak belirlendi. Geri dönüşümlü malzemeler
kullanılarak tasarlanan, enerji tasarrufuna büyük
önem veren Primemall İskenderun AVM de 5
Haziran Dünya Çevre Günü’nü ana temaya uygun
bir mesaj vererek kutladı. İssume Anaokulu
öğrencileri tarafından geri dönüştürülen atıklar
kullanılarak hazırlanan giysiler, 6 Haziran
Cumartesi günü Primemall İskenderun’da
düzenlenen defilede sergilendi. Atıklardan
gelinlik, pantolon, gömlek, elbise tasarlayan
minikler kendi giysilerinin mankenliğini de
yaptı. Çocuklar hem eğlenceli hem de eğitici
bir gün geçirirken alışveriş merkezine gelenlere
de çevreci mesajlar verdi. Büyük ilgi gören atık
defilesi ile minikler İskenderun’dan dünyaya
“sürdürülebilir üretim ve tüketim” çağrısı yaptı.
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Prime Development’in ilk AVM projesi olan
ve 2010 yılında açılan Primemall İskenderun,
yenilikçi ve geri dönüşümlü malzemeler bir
arada kullanılarak tasarlandı. Sürdürülebilirliği
ön planda tutan Prime Development, Primemall
İskenderun’u tasarlarken enerji tüketimini en
aza indirip tasarruf sağlayabilmek için mimar ve
mühendislerle özel projeler geliştirdi.
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MCDONALD’S, TÜKETİCİLERİYLE KALİTESİNİN SIRRINI PAYLAŞTI!
McDonald’s, “McDonald’s Kalitesinin Sırrı” kampanyası kapsamında tüketicileri
ile yürüttüğü şeffaf diyalog anlayışını bir adım daha ileriye taşıyor. Ürünlerinin
doğal ve katkısız malzemelerden üretildiğini vurgulamak, kalite ve gıda güvenliği
standartları konusunda tüketicilerini bilgilendirmek ve akıllarındaki soruları
cevaplandırabilmek amacıyla tasarlanan kampanyanın ilk ayağı ise markanın en
eski tedarikçisi olan Pınar Et’e düzenlenen tüketici gezisi oldu. .

ezinin ev sahipliğini yapan McDonald’s
Türkiye Genel Müdürü Dilek Dölek
konuyla ilgili olarak, “McDonald’s
bugün hızlı servis restoranları sektöründe lider
konumdadır ve hayata geçirdiği birçok uygulama
ile bir referans noktası haline gelmiştir. Bu öncü
konumun bize verdiği birçok sorumluluktan
biri de tüketicilerimizle kurduğumuz şeffaf
diyalog ortamını daha da ileriye taşımaktır. İşte
bu düşünce ile hayata geçirdiğimiz kampanyada
tüketicilerimizi McDonald’s kalitesinin sırrını
paylaşmaya davet ediyoruz,” dedi.
Kampanya kapsamında McDonald’s, zaman
zaman tüketicileri ile bir araya gelerek onları
üretim tesislerinde ağırlayacak, restoranlarında
mutfak turları düzenleyecek ve çeşitli
platformlarda tüketicilerin akıllarındaki soruları
cevaplandıracak.
Pınar Et ile 29 yıllık işbirliği
Kampanyanın ilk ayağı olarak ise McDonald’s’ın
en eski tedarikçisi olan Pınar Et’in İzmir’deki
tesislerine bir tüketici gezisi düzenlendi.
McDonald’s köftesinin üreticisi Pınar Et’in
tesislerini yaklaşık 20 kişiden oluşan bir tüketici
grubu gezdi. McDonald’s Türkiye Genel Müdürü
Dilek Dölek ve Pınar Et Genel Müdürü Tunç
Tuncer’in ev sahipliğinde yapılan gezide,
tüketiciler McDonald’s köftesinin tüm üretim ve
denetim süreçlerini yerinde görme şansına sahip
oldu.
İşbirliği ile ilgili olarak Pınar Et Genel
Müdürü Tunç Tuncer şunları söyledi: “Pınar
Et, Türkiye’nin ilk entegre et tesisi olarak
1985 yılında kuruldu. O günden bu yana
tüketicilerimize lezzetli, güvenilir ve yenilikçi
ürünler sunuyoruz. McDonald’s ile de Türkiye’de
faaliyetine başladığı ilk günden beri, yani 29
yıldır birlikte çalışıyoruz. Pınar Et olarak,
üretim tesislerimizin standartlarını yükseltecek
yatırımları yapmaktan hiç kaçınmayan,
çalışanlarına sürekli eğitim veren ve dünya
standartlarında üretim yapan bir markayız.
McDonald’s’ın tüm dünyadaki et üreticilerini
denetleyen uluslararası saygın ve ileri gelen
bağımsız denetçilerinden de her zaman en
yüksek denetim skorlarını alıyor olmaktan gurur
duyuyoruz. Öte yandan, Pınar Et ile McDonald’s
iş ortaklığının gerek hızlı servis restoranları

sektörüne gerek Türk Gıda Sanayi’nin
gelişimine ciddi katkıları olduğu tartışılmaz
bir gerçektir. Bu 29 yıllık güvenilir ve kaliteli
işbirliği daha uzun yıllar gelişerek devam
edecektir.”

Sektörde mutfaklarını tüketicilere ilk kez
açan marka olan McDonald’s, müşterilerine
ürünleri konusunda daha fazla bilgi edinme ve
mutfaklarını görme fırsatı vermek amacıyla uzun
yıllardır “Açık Mutfak” programını yürütüyor.

“McDonald’s Kalitesinin Sırrı”
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Dilek
Dölek, kampanya ile ilgili verdiği bilgilerde
şunlara da değindi: “Bu kampanya sürecinde
bize destek olacak çok değerli bir rehberimiz
var; McDonald’s’ın tüm dünyada taviz
vermeden uyguladığı kalite standartları. Bu
standartlar; tarladan tepsiye kadar geçen sürecin
her aşamasında taviz verilmeden uygulanan ve
standartların ötesinde daha çok bir anlayıştır.
Bu anlayış bugün bizi sektörümüzde lider ve bir
referans noktası konumuna getirmiştir.”

825 Milyonuncu Köfte Üretildi
Gezide ayrıca Pınar Et tarafından 825 milyonuncu
McDonald’s köftesi de üretildi. 40 milyon
kilograma eşit olan 825 milyon adet köfte, 4
Eyfel Kulesi ağırlığına denk geliyor. Ayrıca
köfteler yan yana diziliğinde Ekvator çizgisini iki
kez dolanıyor.

McDonald’s kalite ve gıda güvenliği çalışmaları
kapsamında; her zaman doğal ve katkısız
malzemeler kullanıyor, ürünlerini taze olarak
ve sadece sipariş üzerine hazırlıyor ve her
McDonald's restoranında gıda güvenliğini
kontrol altına almak için tüm ürünlerini çok
kademeli ve sistematik kontrol safhalarından
geçiriyor.
McDonald’s “Açık Mutfak” Programı
Gezi kapsamında tüketiciler ayrıca McDonald’s
Çankaya restoranında düzenlenen “Açık
Mutfak” turuna da katıldı. Tüketiciler turda
McDonald’s ürünlerinin nasıl hazırlandığını
görme ve mutfaklardaki güvenlik ve kalite
standartlarını yerinde inceleme fırsatını buldu.

Türkiye’de McDonald’s
Dünyanın en değerli markalarından biri olan ve
Türkiye’de ilk kez 1986 yılında hizmet vermeye
başlayan McDonald’s, 2005 yılından bu yana
Anadolu Grubu (Anadolu Endüstri Holding)
çatısı altında faaliyet göstermektedir.
McDonald’s, bugün yaklaşık 261 restoranı ve
6000 civarında çalışanı ile yılda 100 milyon
kişiye hizmet vermektedir. McDonald’s, sunduğu
ürün ve hizmetlerin %98’ini Türkiye’de üretim
yapan tedarikçilerden temin etmektedir. Sağlıklı
bir yaşamın aktif bir hayat tarzı ile desteklenmesi
gerektiğine inanan McDonald’s, gıda güvenliğine
sahip ürünlerin düzenli ve dengeli tüketilmesini
teşvik ettiği gibi tüm dünyada sporun da en büyük
destekçilerinin başında gelir. FIFA ile Dünya
Kupası, UEFA ile Avrupa Futbol Şampiyonası’nın
destekçisi olan McDonald’s, 1976 yılından beri
olimpiyatların da en önde gelen sponsorlarından
biridir.
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ÇOCUKLAR UZAKDOĞU MUTFAĞINI
KIDZANIA’DAKİ SUSHICO’DA DENEYİMLEYECEK!
SushiCo, çocuklara gerçek hayatta
yetişkinlerin sahip olduğu mesleki
rolleri üstlenme ve eğlenerek
öğrenme fırsatı veren Kidzania’da
hizmet vermeye başladı.
Uzakdoğu mutfağını lezzet
meraklılarıyla buluşturmaya devam
eden Sushico, eğitim ve eğlenceyi
bir arada sunan Kidzania’da
gerçekleştireceği keyifli etkinliklerle
çocukların ilgi odağı olacak.

MALl&MOTTO / 17.sayı / Temmuz 2015

Kidzania SushiCo’da Çin, Japon ve
Thai mutfağını yakından tanıma
fırsatı bulacak olan çocuklar, aynı
zamanda düzenlenecek kurslarla
bıçak kullanmadan sushi roll
yapmayı öğrenecekler. Böylece
sushi yapım aşamalarını ve
Uzakdoğu yemek kültürünü birebir
deneyimleyebilecekler.
Akasya Acıbadem AVM içerisinde
bulunan Kidzania, 4-14 yaş arasındaki
çocuklara yaklaşık 90 farklı meslek
birimini deneyimleme fırsatı sunuyor.
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KAYSERİ PARK’IN KAZANANLARI BELLİ OLDU!
Güçlü sesiyle sahnelerde dinleyicilerini coşturmayı en iyi şekilde yapan
Sinan Akçıl, Kayseri Park’ta sevenleriyle buluştu. Oldukça geniş bir hayran
kitlesine sahip olan Akçıl'ın konserine yoğun katılım oldu.

Kayseri Park’ın 4 Nisan’da başlayan ve 9
Haziran’da sona eren “Baharda tablet mi
cep telefonu mu güzel olur?” kampanyasının
talihlileri belirlendi. Noter ve Milli Piyango
yetkilisi huzurunda yapılan çekilişle; Samsung
Galaxy Note 4 Cep Telefonu, Samsung T530
Tablet, Samsung T230 Tablet ve Samsung
T113 Tablet sahibi olacak 20 şanslı ziyaretçi de
belirlendi.

Kayseri Park'ta sürprizler bitmez
Ünlü pop şarkıcısı Sinan Akçıl, Kayseri Park
AVM'de Kayserililerle buluştu. Yeliz Öney’in
sunumuyla noter huzurunda gerçekleşen çekilişin
hemen ardından, sevilen sanatçı Sinan Akçıl, son
albümü “Best of Aşk” da yer alan birbirinden
güzel şarkılarıyla Kayseri Park ziyaretçilerini
coşturdu. Bahar Kampanyası için hazırlanan
etkinlikler kapsamında ziyaretçilere Sinan
Akçıl’ın katılımıyla sürprizlerle dolu bir program
sunuldu. Kayseri Park AVM'ye gelen binlerce
kişinin izlediği konserde özellikle gençler Akçıl'ın
şarkılarıyla coşarken, konseri izleyenler keyifli
bir hafta sonu geçirdiler.

Yeliz Öney

Sinan Akçıl
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82.992 geçerli çekiliş hakkı arasından talihliler
belirlenirken, 5 kişi Samsung Galaxy Note 4 Cep
Telefonu, 5 kişi Samsung T530 Tablet, 5 kişi
Samsung T230 Tablet ve 5 kişi Samsung T113
Tablet’in sahibi oldu.
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DEV İHALE SONUÇLANDI!

“Ankara’nın en değerli arsası sahibini buldu.”
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ANKARA YENİMAHALLE
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Emlak Konut GYO’ya ait Ankara’da Atatürk
Kültür Merkezi karşısında ve Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başlanlığı yanında bulunan yaklaşık
125 bin m2 büyüklüğündeki arsanın satışı için
“Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi
düzenlendi. İhalenin 2. Oturumunda en yüksek
teklifi veren Pasifik Gayirmenkul Yatırım İnşaat
A.Ş. – Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. iş
ortaklığı ihaleyi kazandı.

GYO’nun son ihalelerinden İstinye’deki arsa
satış ihalesi, aynı ihale yöntemi ile bu ihale
bedeline yakın bir tutar ile sonuçlanmıştı.Bu
şekide bakıldığında Ankara’daki söz konusu
arsanın ne derece değerli olduğu anlaşılmaktadır.
Ankara’nın kalbinde en merkezi noktasında
yer alan arsanın büyüklüğü125 bin m2 olup,
üzerinde 560 bin m2 emsal alanlı inşaat
yapılabilmektedir. Arsa konumu, ulaşım
imkanları ve yakın çevresiyle ön plana
çıkmaktadır.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre ihalede
4.194.550.000.-TL+KDV Satış Toplam Geliri
üzerinden Emlak Konut GYO’ya %30 oranında
gelir payı teklifi verildi. Buna göre arsanın satış
Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin sayılı
bedeli 1.258.365.000.-TL+KDV olarak belirlendi. gayrimenkullerinden biri olacak olan
projenin karma kullanımlı olarak ofis,
ANKARA’NIN İSTİNYE’Sİ
rezidans,hastane,beş yıldızlı otel ve konuttan
oluşması planlanmaktadır. Proje özgün
Söz konusu arsa için son yılların en büyük
mimarisi, büyüklüğü ve geniş peyzaj alanları ile
ihalelerinden biri düzenlendi. Emlak Konut
Ankara’nın simgelerinden birisi olacak.

PASİFİK İNŞAAT
İhaleyi kazanan iş ortaklığında pilot
konumundaki Pasifik İnşaat son yıllarda
yaptığı önemli projeler ile gündemdedir.
Son olarak yatırımcısı ve müteahhiti olduğu
Ankara’daki Next Level AVM OfisRezidans projesi mimarisi ve konumu ile
dikkat çekmektedir.
ÇİFTAY İNŞAAT
Ülkemizde maden sektörünün önde
gelen kuruluşlarından olan Çiftay İnşaat,
Türkiye’de üstlendiği önemli projelerde
sergilediği performans ile de sektörde
köklü ve öncü kuruluşlar arasındaki yerini
kısa sürede almış ve yükselmeye devam
etmiştir.

OLUR İNŞALLAH

E t k i n li k / MALl&MOTTO

FİLMİNİN GALASI ANTALYA
DEEPO OUTLET CENTER’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başrollerinde Çetin Altay, Arzu Yanardağ ve Mesut Yar’ın oynadığı bir Akdeniz
komedisi “Olur İnşallah” 5 Haziran’da izleyiciyle buluştu. Kahkaha dolu filmin
galası ise tüm oyuncuların katılımıyla Antalya Deepo Outlet Center’da gerçekleşti.

A

kdeniz’den gelen sıcak bir komedi eşliğinde
gülmeye hazır mısınız? Son dönemin en
komik oyuncuları arasında yerini alan Çetin
Altay, güzel oyuncu Arzu Yanardağ ve köşe yazarısunucu Mesut Yar’ın başrollerini paylaştığı “Olur
İnşallah” 5 Haziran’da vizyona girdi. Antalya’nın
Yaylaalan Köyü’nde çekilen filmin galası da
Antalya’da gerçekleşti. Antalya’nın sevilen alışveriş
merkezi Deepo Outlet Center’da gerçekleşen galaya
filmin oyuncularından Çetin Altay, Arzu Yanardağ,
Mehtap Bayri, Sümer Tilmaç, Ayhan Rüzgar, Müfit
Kayacan ve Mesut Yar katıldı.

Olur İnşallah film ekibi

Olur İnşallah filminin heyecanını yaşayan başrol
oyuncusu Çetin Altay; “Güzel bir film, sıcak bir film,
komik film oldu. Enerjisi çok yüksek. Herkes gelir
inşallah" dedi. Filmin diğer başrol oyuncusu Arzu
Yanar ise; “Olur İnşallah’ı biz çekerken çok eğlendik
ve çok güldüm. Şimdi umarım sinemaseverlerde
izlerken keyifli vakit geçirir” dedi.

Projeleriyle adından sıkça söz ettiren Tolga Baş
gala öncesi verdiği röportajda; “Filmi çekmeden
önce Yaylaalan köylüleriyle sohbet ettik ve daha
sonra görüştüğümüz bazı köylüleri filme dahil ettik.
Antalya yöresine özel şivelerin kullanıldığı filmimize
köylülerimizin katkısını da göz ardı edemeyiz” dedi

Arzu Yanardağ

Çetin Altay

İlk defa galaya geliyorum
Filmde Çetin Altay’ın babası rolünü oynayan başarılı
oyuncu Sümer Tilmaç gala öncesi verdiği röportajda;
“İlk defa galaya geliyorum çok heyecanlıyım” dedi.
Bu değerli oyuncumuz Sümer Tilmaç’ın son rol
aldığı film oldu. Kendisini bu vesile ile birkez daha
rahmetle anıyoruz.
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Antalya’da gerçekleşen çekimlerde oldukça keyif
aldığını belirten Mesut Yar; “Olur İnşallah filminde
Belediye Başkanı olarak rol adım. Belediye başkanı
da filmin fitilini ateşleyen adam. Antalya insanının
sıcaklığını yansıtan çok keyifli bir film oldu.
Yönetmenimiz Tolga Baş ve ekibinin emeğine
sağlık” dedi.
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GUCCI'DEN NEWYORK'TA BİR İLK DAHA
Gucci 2016 Cruise Koleksiyonu, New York’un tanınmış mekanı The Bowery Bar and Grill’de özel bir defile eşliğinde görücüye çıktı.
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Markanın Cruise Koleksiyonu ayrıca Frida Giannini ardından kreatif direktörlüğü koltuğuna
oturan Alessandro Michele’in ilk defilesi olma özelliğini de taşıyor. Defile sonrasında düzenlenen
özel parti ise Gucci Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Marco Bizzarri, Gucci Kreatif Direktör
Alessandro Michele, iDEATH adına MGMT grubundan Andrew VanWyngarden ve Kim Ann
Foxman’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.
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Markanın Cruise koleksiyonunda bulunan şifon plise etekler, vücudu saran mini elbiseler ve
bomber ceketler gerek metalik dokular gerekse dantel detaylarla fütüristik akıma farklı bir
bakış açısı getiriyor. Koleksiyonda sergilenen gül ve fiyonk aksesuarlar, oversized boyutlarıyla
da katılımcılardan tam not aldı. İkonik tasarımların bulunduğu Cruise koleksiyonunda yer alan
acı hardallar, tatlı sorbeler ve metalik renklerin pervasızlığında gündüz ve gece kombinlerinin
vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.
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Defile ve özel partiye Rachel Zoe başta olmak üzere Michael Avedon, Athena Calderone, Petra
Collins, Casey Freemont Crowe, Alexander Dexter-Jones, Nick Darmstaedter, Sophie Elgort,
Alexander Gilkes, Veronika Heilbrunner, Langley Fox Hemingway, Phoebe James, Aaron and
Sam Taylor Johnson, Genevieve Jones, Charlotte Kidd, Leslie Kirchhoff, DJ Kiss, Tali Lennox,
Leigh Lezark, Laura Love, Happy Massee, Mia Moretti, Casey ve Candice Neistat, Harley Viera
Newton, Justin O’Shea, Indre Rockefeller, Vanina Sorrenti, Atlanta de Cadenet Taylor, Max
Vadukul, Max Vallot, Yvonne Force Villareal, Manish Vora, Cleo Wade, Arden Wohl ve Dustin
Yellin gibi isimler katıldı. Defilenin atmosferiyle kusursuz bir şekilde bütünleşen kilimler ve
örme duvarlar ise katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
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PRIMEMALL İSKENDERUN HEYECANI DORUKLARDA YAŞADI!
Sanal gerçeklik sunan teknolojinin yeni oyuncağı “Oculus” Primemall
İskenderun’da meraklılarıyla buluştu. “Oculus” etkinliğiyle ziyaretçiler hem
eğlencenin hem de heyecanın keyfine vardı.

ünyanın ilk sanal gerçeklik cihazı
“Oculus” Primemall İskenderun’da
meraklıların beğenisine sunuldu. “Oculus”
etkinliğinde oyuncular özel bir gözlük ve
kulaklık takarak oyunun içine dahil olup oyunun
kahramanı oldular. Yetişkinlerin ve çocukların
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte özellikle çocuklar
yükseklik korkularını da yenmiş oldular. Babalar
gününde de gerçekleştirilen “Oculus” etkinliği
teknoloji meraklısı babaları geleceğin eğlencesiyle
buluşturdu.

D
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Primemall İskenderun’da 75 TL ve üzeri
alışveriş yapan herkes sanal gerçeklik dünyasıyla
eğlencenin tadını çıkarma şansı yakaladı. 2028 Haziran arasında gerçekleştirilen “Oculus”
etkinliğiyle PrimeMall İskenderun ziyaretçileri
keyifli vakit geçirdi.
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ESKİ SEVGİLİMİZLE FACEBOOK’TA
ARKADAŞ KALMALI MIYIZ?

Sosyal medya ilişkileri bitiriyor!

Eski sevgiliyle arkadaş kalınmaz.

İlişkisi Yok kitabıyla bu soruya cevap bulan
İletişim Uzmanı, Eğitmen ve Sosyal Medya
Danışmanı Nurhan Demirel ise ilişkilerimizin
sosyal medyadaki görünürlüğü konusunda şunları
söylüyor: “Facebook hayatımıza girmeden
önce bir arkadaşımızla kavga ettiğimizde küser,
bir süre görüşmezdik. Daha sonra dayanamaz
affeder, arkadaşlığımıza devam ederdik.
Normal şartlarda da böyle olması gerekmez mi?
Arkadaşlıkta ve aşkta zaman zaman kavgalar,
anlaşmazlıklar, can sıkıcı durumlar yaşanabilir.
Önce darılır, sonra barışırız. Ancak Facebook’un
hayatımızın adeta içine işlemesiyle birlikte
ilişkilere ve arkadaşlıklara da son noktayı
koyma biçimimiz değişti. Örneğin, sevgilimizle
aramızda bir problem olduğunda bunu konuşmak
yerine, onu Facebook’tan silmek gibi tepkiler
sergilemeye başladık... Üstelik sadece sevgililer
de değil, biriyle bir problem mi yaşadık, bir
konuda ayrı mı düştük, ilk yaptığımız hemen onu
Facebook’tan silmek oluyor... Kavga ettiğimiz
arkadaşlarımızı da ‘CTRL+Z’ yapmaksızın
Facebook listemizden silerek hayatımızdan
çıkarıyoruz. Facebook’tan birisini arkadaşlıktan
çıkardığımızda bu davranışımız ‘artık seninle
görüşmek istemiyorum’ anlamına geliyor.
Böylelikle gerçek ilişkiler sanal dünyada bitiyor
ve bir daha görüşmemek üzere yollarımız
ayrılıyor.”

Nurhan Demirel, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Ayrılan iki insanın karakterleri, ilişkilerini
nasıl bitirdikleri gerçek hayatta arkadaş kalıp
kalayacaklarını belirliyor... Facebook’ta da
durum farklı değil ama yine de eski sevgilinizin
arkadaş listesinde olması saatli bir bombanın
üzerinde oturmak gibidir... Size atacağı bir mesaj
ya da fotoğrafınıza yapacağı bir yorum, varsa
yeni sevgilinizden ayrılmanıza ya da Facebook
arkadaşlarınıza karşı zor durumda kalmanıza
neden olabilir. İlişkinin bittiğine inanıyor ve
barışma umudunun olmadığını düşünüyorsanız,
ayrılık konuşmasını yaptıktan sonra bütün
sosyal medya hesaplarınızdan eski sevgilinizi
silebilirsiniz. Biten ilişki sonrasında her ne
kadar arkadaş olarak kalmaya karar verilse de,
yaşanan duygusal bir ilişki sonrasında hiçbir şey
olmamış gibi arkadaşça devam etmek çok kolay
olmayabilir. Eğer bir tarafın sevgisi bitmemiş ve
barışma umudu varsa her fırsatı kollayacak ve
barışmanın yollarını arayacaktır. Bütün sosyal
medya hesaplarınızı yakın takibe alacak, sizi
gölgeniz gibi takip edecektir. Ancak kafanızda
ilişkiyi tamamen bitirmişseniz bu konudaki
girişimler sizi oldukça rahatsız edecektir.
Hayatınıza yeni biri girdiğindeyse herhangi
bir sürprizle karşılaşmamak için en iyisi eski
sevgilinizi hayatınızdan ve sosyal medya
hesaplarınızdan tamamen çıkarmanız.”

Nurhan Demirel
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Aşklar bitse de kolay kolay unutulmaz... Eski sevgilinin ne yaptığı, nerelere
gittiği, kimlerle birlikte olduğu merak edilir hep… Aşk acısı çekilirken
Facebook’un zaman tünelinde geçmişe yolculuk yapılır bazen, bazen de
potansiyel sevgili adaylarının sayfaları didik didik edilir. Peki, eski sevgiliyle
Facebook’ta arkadaş kalmak ne kadar doğru? Eski sevgili Facebook’tan ve
diğer sosyal ağlardan silinmeli mi?
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ANKAMALL, BABALAR GÜNÜ’NÜ
ERKAN PETEKKAYA İLE KUTLADI!
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Yenilenen ANKAmall, ardı ardına ünlüleri
ağırlamaya devam ederken bu kez “Babalar
Günü” için “Paramparça” dizisinin sevilen babası
Erkan Petekkaya’yı konuk etti. Sevenlerinin
kendisini görmek için akın ettiğini gören
Petekkaya, samimi açıklamalarda bulundu.
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ANKAmall’un babalar günü davetlisi olan
Petekkaya, 12 yıl tiyatro yaptığını ve emeğinin
karşılığını anında görmeye alışkın olduğunu
söyleyerek, “böyle bir kalabalık gördüğüm zaman
gerçekten kalbim çarpıyor. Bana böyle bir şey
yaşattığınız için çok teşekkür ederim, ayaklarınıza
sağlık” dedi.
“İnsanları ağlatmak yerine güldürmek çok
güzel bir duygu”
Annesinin de Ankaralı olduğunu ve çocukluğunun
bir kısmının Ankara Gazi mahallesinde geçtiğini
belirten deneyimli oyuncu ,Ankara ile arasındaki
bağın çok güçlü oluşundan söz etti. Petekkaya,
gördüğü yoğun ilgi karşısında bazı hayranlarını
yanına alarak, sahnede olmanın nasıl bir duygu
olduğunu tattırdı. Sohbet havasında gerçekleşen
söyleşide, gerçekte çok iyi bir absürd komedi
oyuncusu olduğunu söyleyen oyuncu, insanları
ağlatmak yerine güldürmenin çok güzel bir duygu
olduğunu ifade etti.

Sevenlerinin sorularını da yanıtlayan Petekkaya,
“el ele vererek güzel ülkemizi dünyanın önde
gelen ülkeleri arasına taşımalıyız.” dedi.
Paramparça dizisi ile büyük beğeni kazanan,
dizide çocuklarına düşkün, fedakar baba
rolünü oynayan Petekkaya, hayranlarından
gelen iltifatlar karşısında çok mutlu olduğunu
belirterek, “eğer sizleri rolüme inandırabildiysem
gerçekten bu çok güzel bir his” diye konuştu.
Petekkaya, gördüğü ilgi karşısında türkü
söyleyerek ANKAmall ziyaretçilerine de sürpriz
yapmayı ihmal etmedi.

MALl&MOTTO / Haberler

FORUM DİYARBAKIR KAPILARINI AÇTI!
Türkiye’nin en büyük alışveriş platformu Multi Turkey’nin yeni alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, ziyaretçilerini
ağırlamaya başladı. Forum Diyarbakır’ın açılışı nedeniyle sahne yarışmalarından konserlere, atölyelerden jonglörlere
kadar birbirinden keyifli etkinliklerin yer aldığı ‘Açılış Festivali’ düzenleniyor.

Multi Turkey’nin ülke genelindeki 15’inci alışveriş
merkezi olan Forum Diyarbakır açıldı. Bölgede
bugüne kadar önemli yatırımlara imza atan
Altındağ Gayrimenkul Yatırım Geliştirme İnşaat
şirketinin yüzde 50 ortaklığıyla hayata geçen ve
toplam 120 milyon Euro yatırım yapılan Forum
Diyarbakır, 54 bin metrekare kiralanabilir alan
üzerinde 135 yerli ve yabancı kuruluştan oluşan
seçkin bir marka karmasıyla hizmet verecek.

MALl&MOTTO / 17.sayı / Temmuz 2015

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.
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Forum Diyarbakır ayrıca, hipermarket, yapı
market, sinema kompleksi, restoran ve kafeleriyle
de Diyarbakırlılara ve çevredeki illere hizmet
sunacak.

Belgü: “Diyarbakır’ın kalkınmasına destek
veriyoruz”

Multi Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi
Belgü, Forum Diyarbakır’ın açılışı nedeniyle
yaptığı açıklamada, “Multi Turkey olarak,
Anadolu’ya iyi projeler götürerek, bölgenin
Forum Diyarbakır, diğer Forum alışveriş
kalkınmasına destek olmak istiyoruz. Forum
merkezlerinde olduğu gibi şehrin dokusuna
uyumlu mimari detaylar taşıyor. Üç katlı yapının, Diyarbakır da bu anlayışın en yeni simgesi.
Forum Diyarbakır ile hem kent için yeni
geleneksel kent duvarlarını simgeleyen bazalt
taşlarından oluşan cephesi, iç avlusu ve kemerleri cazibe merkezi olmaya aday bir mekan
yarattık hem de yaklaşık 1.500 kişiye istihdam
ile şehrin ikonik simgelerinden biri olması
bekleniyor. Çevresinde geliştirilen yollarla rahat ve olanağı sağladık. Forum Diyarbakır’ın hem
kolay ulaşılabilir bir konuma sahip bulunan Forum grubumuza hem de kente hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
Diyarbakır, yaklaşık 1.500 kapasiteli otoparkıyla
ziyaretçilerin hizmetinde olacak.

Altındağ: “Projelerimize Forum Diyarbakır’ı
eklemiş olmaktan dolayı gururluyuz”
Forum Diyarbakır projesine Multi Turkey ile
birlikte imza atan Altındağ Gayrimenkul Yatırım
Geliştirme İnşaat Şirketi Genel Müdürü Selahattin
Altındağ da şunları söyledi: “İnşaat ve turizm
sektöründe imza attığımız sayısız projelere Forum
Diyarbakır ile bir yenisini eklemekten dolayı
gururluyuz. Bu projede Multi gibi uluslararası
deneyime sahip ve sektör lideri bir kuruluşla
birlikte çalışmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz.
Koşullar ne olursa olsun sürekli katma değer
üretmeye, planlı yatırımlarla günden güne
büyümeye ve ileride daha büyük projelere imza
atmaya devam edeceğiz.”

Haberler / MALl&MOTTO

E-POSTA PAZARLAMASI,
MÜŞTERİ ZEKASI İLE YENİDEN TANIMLANIYOR
Müşteri zekası (customer intelligence) ile ilgili bilgi veren optivo Uluslararası
Direktörü Jens Fischler, bu yeni kavram sayesinde e-posta pazarlamasının çok
daha etkili bir boyuta taşındığını söyledi. Fischler, müşteri zekasının, başarılı
bir e-posta pazarlaması için mutlaka yapılması gereken segmentasyonda çok
önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

“Başarılı e-posta pazarlaması, mevcut verinin
kalitesine ve analizine dayanıyor” diye konuşan
Jens Fischler, “Bu, e-posta kanalı kadar, diğer
kaynaklardan elde edilen verilerle de ilgili.
Silo mantığı ile çalışmak artık geride kaldı.
Günümüzde pazarlama departmanları, online
mağaza, sosyal medya ve web analizi gibi
birçok farklı kaynaktan elde edilen verilere
sahipler. Bu verinin nasıl anlamlı bir şekilde
‘tercüme edileceği’ ve hedefler doğrultusunda
kullanılacağı, büyük verinin kendisinden daha
önemli bir hale geliyor” dedi.
Müşteri zekası neler başarabilir?
Müşteri zekası sayesinde şirketlerin
müşterilerini daha yakından tanıma ve daha
iyi anlama fırsatını elde ettiklerini vurgulayan
Fischler, “Bu da müşterilerin bireysel olarak
adreslenmesini ve beklentilerinin bireysel
olarak karşılanmasını beraberinde getiriyor”
dedi ve müşteri zekasının e-posta pazarlamaya
sağladığı başlıca avantajları şu şekilde sıraladı:
Mutlu müşteriler
“Daha önce gerçekleştirilen kampanyalara
ilişkin tüm ayrıntılara sahip olmak, müşterilerle
gelecekte kurulacak iletişimin kişiye özel
olmasını sağlar. Ek olarak, önceki satın almalar
gibi müşteri verisine gerçek zamanlı erişim,
müşterinin beklentilerinin daha efektif biçimde

gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı olur. İyi
ayrıştırılan veri sayesinde, e-postalar kişilerin
beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik tam olarak
düzenlenebilir; doğru kampanya bilgisi, doğru
alıcıya, doğru zamanda ulaştırılır.
Daha verimli
Müşteri zekasının kullandığı basit sorgu
tasarımları, uzun Excel listelerinin ya da
dahili BT kaynaklarının kullanılmasına gerek
bırakmıyor. Önceden hazırlanmış değerlendirme
seçenekleri sayesinde, raporlar da verimliliği
artıracak şekilde kişiye özel ve hedeflenmiş
olarak hazırlanabiliyor.
Maliyetleri düşürüyor
Modern şirketlerin yüksek beklentilerini
karşılamak üzere geliştirilen üst düzey bir
e-posta pazarlama yazılımının parçası olarak
müşteri zekası, ayrıntılı analizlerde de ek
maliyetleri azaltıyor. Karmaşık analizler için
zaman harcamak yerine, tamamen kampanya
konseptine odaklanmak mümkün oluyor.
Daha yüksek geri dönüş
Müşteri beklentilerinin daha iyi adreslenmesi,
satışlarda artışı da beraberinde getirir. Müşteri
zekası sayesinde, müşterilere iletilen teklifler
kendileri ile daha ilgili olurken, sağlanan
bilgi de daha ayrıntılı oluyor. Böylece e-posta
pazarlaması için yapılan yatırımın geri dönüşü
de yükseliyor.
Segmentasyon her şeydir
Müşteri zekası, öncelikle toplanan verilerin
hedeflenmiş aksiyonlara dönüştürülmesinde
kullanılmalı. Bunun için de e-posta pazarlama
yazılımı içindeki tüm müşteri aktivitelerinin ve
gereksinimlerinin düzenli olarak incelenmesi
gerekir. Profesyonel sistemler, demografik,
davranışsal ve işlem tabanlı müşteri bilgisini
sürekli olarak işlerler. Böylece yeni segmentler

Jens Fischler
Optivo Uluslararası Direktörü
oluşturulması sağlanır. İyi bir segmentasyon
sayesinde, hedef müşterilere ilişkin bilgiler ham
veri yığını içinden kolaylıkla çekilebilir.
Müşterinin ilgisini farklı yöne çekmek
Müşteri zekası sayesinde, müşteri ilişkilerini
yönlendirmek de kolaylaşır. Örneğin, konuya
ilgi göstermeyen ya da aktif olmayan müşteriler,
tanımlanabilir ve hedef bir segmentasyon içine
alınabilir. Müşteriler, mevcut statüleri, aksiyonları
ve tercihlerine göre önceden tanımlanan
segmentlere yerleştirilerek sınıflandırılabilir.
Veri havuzlarının entegrasyonu
Başarılı bir müşteri zekası için, çeşitli
kaynaklardan elde edilen verinin entegre edilmesi
ön koşuldur. CRM, web analizi ya da mağaza
sistemleri de e-posta iletişiminde kullanılabilir.
Bu, müşterilerin adreslenmesinde bütünsel
bir yaklaşıma olanak tanır. Farklı kaynaklar
arasındaki takasın karşılıklı olması, adreslemenin
de sürekli bir dönüşüm içinde olmasını sağlar
ve e-posta pazarlama her zaman doğru bir
konumlandırma üzerinde çalışır.”
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E

-posta pazarlama şirketi optivo’nun
Uluslararası Direktörü Jens Fischler,
e-posta pazarlama alanında yeni
bir kavram olan müşteri zekası (customer
intelligence) ile ilgili bilgi verdi. Fischler,
müşteri zekası sayesinde, e-posta pazarlama
faaliyetinin başarıya ulaşması için gerekli
olan segmentasyonun tam anlamıyla
sağlanabildiğine, böylece müşteri ilişkilerinde
sürdürülebilir ilişkiler kurulabildiğine dikkat
çekti.
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UNUTULMAZ BİR TATİL DENEYİMİ
GRAND PRESTIGE HOTEL&SPA’DA SİZLERİ BEKLİYOR

Manavgat/Side’de, Sorgun ormanları ve Titreyengöl arasında konumlanan Grand Prestige Hotel&Spa
kusursuz yaz tatili hayalinizi gerçekleştiriyor. Doğayla iç içe göl kenarı yürüyüşleri yapabileceğiniz ve
sıcak kumların enerjisiyle rahatlayabileceğiniz, yeşilliklerle çevrili Grand Prestige Hotel&Spa denize
yakınlığıyla da misafirlerini memnun ediyor.
Deniz ve Toros Dağları manzaralı odalarda gürültüden uzak kalarak dinlenebilir, spa seanslarıyla tüm
yorgunluğunuzdan arınabilirsiniz. 510 m2 büyüklüğündeki havuzu ve aquaparkıyla hizmet veren
Grand Prestige Hotel&Spa tenis kortu, masa tenisi, plaj voleybolu gibi spor imkanlarıyla da hareketli
geçecek bir tatili müjdeliyor.
Tüm öğünlerde açık büfe hizmeti sunan Grand Prestige Hotel&Spa, A’la Carte restoranlarında dünya
mutfaklarından lezzetleri derleyerek hazırladığı menüleriyle göze ve damağa aynı anda hitap ediyor.
Güzel bir yemek sonrası eğlenmek isteyenler için ise 300 kişi kapasiteli Niagara Diskosu’nda güncel
ve nostaljik müzikler bir arada sunuluyor.
Bu yaz bambaşka bir tatil deneyimi yaşamak ve sevdiklerinizle iyi geçirmek isterseniz Grand Prestige
Hotel&Spa tam donanımlı tesisiyle hizmetinizde.
www.grandprestige.com
Adres: Titreyengöl 07600 Manavgat – Antalya – Türkiye
Telefon: 444 24 65
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YAZ TATİLİNDE DİŞ AĞRISINA
KARŞI ALINACAK 5 ÖNLEM
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve
Periodontoloji Ana Bili Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman,
stresli ve yoğun geçen günlerin ardından beklenen yaz tatili planlarınn
zamansız gelen diş ağrısıyla bozulmasını önlemek için 5 önemli tavsiyede
bulundu.
İşte o tavsiyeler;
1-Eğer sık olarak diş veya dişeti problemi
yaşıyorsanız tatile gitmeden en az 2 hafta
önce diş hekiminize giderek genel bir
kontrol yaptırmanız faydalı olabilir. Diş
hekiminiz tatilde size sorun yaratabilecek
problemleri tespit ederek geçici de olsa
çözümler üretmeye çalışacak, böylece tüm
sene beklediğiniz tatiliniz için endişeleriniz
ortadan kalkacaktır.
2-Günlük olarak kullandığınız tüm ağız
hijyeni ürünlerinizi, yani diş fırçası, diş
macunu, diş ipi, ara yüz fırçası ve varsa
ağız duşunuzu tatilde yanınızda götürmeyi
unutmayın. Günlük ağız bakımınıza tatilde
de ara vermeden devam edin. Günde 2 kere
diş fırçalamayı ve ara yüz temizliği yapmayı
ihmal etmeyin.

4-Dişiniz veya dolgunuz tatilde kırılırsa ya
da tatilde diş ağrınız tutarsa, en kısa zamanda
bir diş hekimine başvurun. Hekiminiz gerekli
gördüğü halde antibiyotik veya ağrı kesici
kullanmanızı önerebilir. Ancak diş hekimine
gidene kadar ağzınızı ılık suyla çalkalamak
ve dişinizi temiz tutmak faydalı olacaktır.
Dişinizin üzerinde gıda artıkları birikirse
ağrınız daha da artabilir, dolayısıyla diş
fırçalamayı ve hatta diş ipi kullanmayı ihmal
etmeyin.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman

5-Asla ağrıyan dişinizin üzerine veya
etrafına aspirin ya da ağrı kesici koymayın,
dişetinizde ve ağız içinde ciddi yaralara yol
açabilirsiniz. Ağrıyan dişinizi ya da kırılan
dolgunuzu sakız vb bir madde ile asla
kapatmayın, apseli dişlerde durumun daha da
kötüleşmesine yol açabilirsiniz.
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3-Tatile gittiğiniz yerlerde bilmediğiniz
gıdalar tüketmeyin, özellikle yapışkan
gıdalardan uzak durun.
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YERLİ KİTAP
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YERLİ DVD

YERLİ MÜZİK

A A

1
2
3
4
5

A

PIRLANTA
DEMET AKALIN
BANGIR BANGIR
GÜLŞEN
TOPRAK KOKUSU
ŞEVVAL SAM
SUS PUS
CEZA
KENDİ CENNETİM
NİLÜFER

1
2
3
4
5

KOCAN KADAR KONUŞ
NEVRA SEREZLİ - MURAT YILDIRIM - EZGİ MOLA

1
2
3
4
5

ABDULLAH GÜL İLE 12 YIL
AHMET SEVER

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL
GÜLNİHAL DEMİR - KEMAL KURUÇAY
MUCİZE
TALAT BULUT - MERT TURAK
RECEP İVEDİK 4
ŞAHAN GÖKBAKAR - İRFAN KANGI
AŞK SANA BENZER
FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT

ESRARENGİZ BAHÇE
JOHANNA BASFORD
KONSTANTINIYYE OTELİ
ZÜLFÜ LİVANELİ
GİZEMLİ ORMAN
JOHANNA BASFORD
TRENDEKİ KIZ
PAULA HAWKINS

Y

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

POWER HITS 2015
KARMA
HAPPY HOUR 2
KARMA
NR 1 DANCE HITS 2015
KARMA
METRO FM KARMA 2015
KARMA
BEST OF HARIS ALEXIOU - LIVE RECORD
HARIS ALEXIOU

AMERICAN SNIPER - KESKİN NİŞANCI
BRADLEY COOPER
FIFTY SHADES OF GREY - GRİNİN ELLİ TONU
DAKOTA JOHNSON - JAMIE DORNAN
THE IMITATION GAME : ENIGMA
KEIRA KNIGHTLEY - BENEDICT CUMBERBATCH
INTERSTELLAR - YILDIZLAR ARASI
MATTHEW MC CONAUGHEY - ANNE HATHAWAY
BIRDMAN - BIRDMAN VEYA CAHİLLİĞİN UMULMAYAN ERDEMİ
EDWART NORTON - MICHAEL KEATON

FIFTY GREAT SHORT STORIES
MILTON CRANE
ENGLISH GRAMMER TODAY - TÜRKÇE AÇIKLAMALI
MURAT KURT
İNGİLİZCE DİL KARTLARI
JOSE ENRIQUE SOTO
IT’S NOT HOW GOOD YOU ARE,IT’S HOW GOOD YOU WANT TO BE
PAUL ARDEN
NEGOTIATE TO WIN
PATRICK COLLINS
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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
Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor
ve dış ilişkilerinizi, başarınızı destekleyecek
yönde kullanmak istiyorsunuz. Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük
yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak
şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz..
Hislerinizi kontrol etmeyi öğrenmeli ve kendinizi iyi yönetmelisiniz. Fazla konuşmadan,
daha köklü ve somut davranışlar içine girmelisiniz. Çevrenize yaklaşma planları gülücükler dağıtmaya devam ederken; gizli hedeflerinize de akıllıca planlar yapmalısınız. Cesur
tavırlar içinde olacaksınız. Bu dönemde sizi
dizginlemek oldukça zor olacak.

A
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Mesleki ilişkiler nedeniyle iş seyahatleri ve
bu bağlamda ani fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Finans Gezegeniniz Merkür’ün
etkisiyle, birden fazla işlerle uğraşacak veya
iş teklifleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Bu ay her şeyi tek başınıza yapmak
istiyor ve başarınızda kimsenin payı olsun
istemiyorsunuz. Garip bir inatçılıkla hareket
etmek için her türlü beceriye sahipsiniz. Çünkü girdiğiniz ortamlarda karşı cinsin ilgisini
üzerinize çekeceksiniz. Size uzun zamandır
ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına
şahit olabilirsiniz.
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YENGEÇ
Araştırmacı yönünüzü körükleyen aktiviteler
içinde bulunurken, detaylar üzerinde yoğunlaşarak başarıyı yakalayacaksınız. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu
bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal
yaşantınızda farklı konumlar elde edecek,
dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz. Bu dönem çevrenizden beklemediğiniz avantajlar
elde edebilirsiniz. Ailenizin büyükleri tarafından destek göreceksiniz. Ailenizden kalan bir
eski ev veya mülk varsa, onların tamiratı, alım
satımı gündeme gelecektir.

Bulunacağınız ortamlarda, çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Güçlü, etkileyici
kişilerden hoşlanıyor ve bu tür kişilerle işbirliği yapmak istiyorsunuz. Bu dönemde, zeki
ve entelektüel genç beyinlerden hoşlanıyor
fakat, güçlü ve kendinizden yaşça büyük kişilerle de ortaklıklar kurmak istiyorsunuz. Kariyerinizi etkileyebilecek kişilerle yakınlaşmak
isteyeceksiniz. İşinizle ve ortaklıklarla ilgili
yararlı olacak, sizi yüceltecek kişileri seçme
konusunda son derece beceriklisiniz.

Kafanızın bir kenarında beklettiğiniz olayları yeniden başlatacaksınız. Gücünüzü ispat
etmenin ve yaşam sınavlarınızdan geçirmek
için uygun bir dönem. Kozmik etki, istekleriniz doğrultusunda size destek veriyor. Gireceğiniz topluluklarda toplumsal olaylarla ilgilenecek ve ciddi girişim isteyen çalışmaların
öncülüğünü yapacaksınız. Fikir tartışmalarından hoşlanıyor ve meraklı yönlerinizi çevre
ilişkilerinizle tatmin etmek istiyorsunuz. İlişkiler konusunda istediğiniz rahat şartlar sizin
için çok önemli olacak.

A
Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji
var. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin
size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize
çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin
etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir.
Uzak idealleri ve yolculukları kapsayan çalışmaların planları içinde olacaksınız. Yıllardır
beklediğiniz fırsatların gündeme gelmesiyle,
çalışmalarınız yüksek bir aktivite kazanacaktır. Kariyerinizi destekleyici yolculuklar yapacaksınız.

YAY

A A
Birlikte çalıştığınız kişileri sınayacak ve disiplinli çalışmalar sağlamak adına motive edeceksiniz. Güçlü beraberlikler kuracaksınız.
Her şeyin en mükemmelini yapmak istiyorsunuz. Bu özelliğiniz bazılarınız için olumsuz bir
tablo gibi algılanabilir fakat siz kendi doğrularınıza o kadar inanan bir kişisiniz ki, bazı çevre unsurlardan tepki alabilirsiniz. Hiçbir şeye
aldırmaz görünecek ve bildiklerinizden ödün
vermeyeceksiniz. Dostlarınızın sırlarını saklamak isteyecek ve bu konuda taviz vermek
istemeyeceksiniz.

AKREP
Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar
içindesiniz. Bu ay, yüksek hedefleriniz var.
Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir
şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatırken,
yetkinizi kullanacağınız mesleklerde başarılı
olacaksınız. Bireysel çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar yapacak ve yaptığınız yolculukların yurt dışı menşeli olmasına dikkat
edeceksiniz.

A

Bu ay gereksiz harcamalarınızı dengelemelisiniz.. Sadece kazanmayı düşünmüyor, gerçek anlamda zenginliği getirecek konularla
kafanızı meşgul ediyorsun.. Para eviniz fazla
aktif olmamasına rağmen, finans evinizde Finans evinizdeki Plüton , farklı çevreleri gündeme getirecek.. Bu konularda bilinçli hareket
ederek, çevreniz tarafından takdir göreceksiniz. Hedeflerini kararlı bir şekilde belirlersen;
istediğin kazançlar için, daha baştan avantajlı
duruma geçersin. Daha önce dostlarınıza
yaptığınız parasal yardımları da takip etmenizde yarar var.

Hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız
ön plana çıksa bile, oto kontrolünüz sürekli
olarak sizi tetikte tutacak. Yakınlarınızın ve
sevdiklerinizin hakkını savunurken, yardım
etme duygularınız sizi rahatlatacak. Duygusal
yaşantınızda abartılardan uzak kalmalısınız.
İlişkilerinizdeki pürüzleri fazla büyütmemeli
ve olayları kendi akışı içinde değerlendirmelisiniz. Proje ürettiğiniz konularda açılma ve
büyüme söz konusu olacak. Bazıları ziyaretinize gelecek veya siz onlarla ortak yolculuklara çıkabileceksiniz. Değişik ülkelerin farklı
kişileri merak konusu olacak.

KOVA

BALIK

Entelektüel
konularda
daha
belirgin
çalışmalar içine gireceksiniz. Meraklı yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda
istediğiniz performansı yakalayacaksınız.
Ön planda olma isteğiniz doğrultusunda
çalışmalar yaparken, karizmatik ve çekici
davranışlarınızla dikkat çekecek, toplumda
göze çarpacaksınız. Fakat sizin iddiacı
taraflarınızı da ortaya çıkaracak. Düşüncelerinize
ve kendinize güveniyorsunuz. İletişim konusunda son derece aktif, hareketli ve bilgili
yönlerinizle ön plandasınız.

Birçok projeyle yakından ilgilenecek, iş sahasında ilerlemek adına birçok insanla tanışacak, yeni ortamlara girecek, zekanızı ve
cesaretinizi gösterebilecek deneyimler yaşayacaksınız. İş görüşmeleri gündeme gelecektir. Bu hareketlilik o denli fazla olacaktır ki, sizler bu dönemde sürekli yollarda, görüşmeler
yapan, elinde ajandasıyla notlarını karıştıran
bir hale gelebilirsiniz. İşinizden elde ettiğiniz
gelir konusunda oldukça hassas davranabilir,
haklarınızı elde etmek adına girişimci olabilirsiniz.
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Heidi Klum, Giselle, Claudia
Shiffer, Sylvie van der Vaart gibi
pek çok dünya yıldızının güzellik
koçu, Qportre uzmanlarından,
Serena Goldenbaum, düğün ve plaj
makyajının püf noktaları ile 2015 yaz
makyajı trendlerini açıkladı.
2015 yazında; allık, ruj ve far
rengi olarak kayısının, gözlerde
ise turkuaz, mavi, mor ve hatta
beyaz renkli eyeliner’ların ön
plana çıktığını vurgulayan Serena
Goldenbaum, dudaklar için ise
pembe, portakal veya dut rengi
seçimiyle kadınların olabildiğince
çılgın davranabileceğini belirtti.
Goldenbaum, yaz düğünlerinde ve
plajda makyaj için önerilerini ise
şöyle sıraladı:

1. Yaz günlerinde yoğun ve ağır makyaj
yapmayın. Fazla pudra ve fondöten, sıcak
ve terlemenin etkisiyle, cildinize yağlı bir
görünüm verebilir.

6. Düğün makyajınızın altını pudrayla fazla
boğmayın, sadece alın burun ve çenenin
yağlı görünmesini önleyecek miktarda pudra
kullanmaya özen gösterin.

2. Plaja gitmeden önce yüzünüzdeki nemi
depolamak ve dengeyi sağlamak için cildinize
nefes aldıracak ve sizi canlı hissettirecek daha
hafif formüle sahip bir ürün kullanın. Ve tabi
ki sizi güneşin zararlarından koruyacak SPF
30 içeren bir ürün olmalı.

7. Düğün törenlerinin bu yaz vazgeçilmez
renkleri; gözler için güle bakan altın rengi,
kaşmir ile renklendirilmiş altın, allık için gül
veya bronz altın, dudaklar için gül, bal, konyak
veya kayısı rengi.

3. Yüzünüzde kapanması gereken noktalar
için, yoğun olmayan, hâttâ sıvı bir fondöten
kullanın. Alın, burun ve çenenizdeki
parlamaları yok etmek için ise pudra kullanın.
4. Yaz dönemindeki düğün davetlerinde suya
dayanıklı ürünler kullanın. Yüzünüzde hafif ve
renkli malzemeler, gözde ise kesinlikle suya
dayanıklı siyah bir maskara tercih edin.
5. Düğün makyajınızın sert çizgiler veya
kontür ile keskinleşmesine izin vermeyin,
yumuşak geçişli bir görünüm olmasına dikkat
edin.

8. Tüm gün yüzünüze yapışan kir ve makyajı
temizlemek için akşam saatlerinde cildinizi
temizlemeyi ihmal etmeyin
9. Tüm yüzünüzü makyaj malzemelerine
boğmaktansa, nokta atışı yapın. Kapanması
gereken bazı pürüzler varsa, sadece bu noktaları
örtün.
10. Plaja giderken makyaj yapacağım diyorsanız;
suya dayanıklı renkli likit bir eyeliner ve/veya
maskara ile gözlerinizi belirginleştirebilir,
krem allık ile yanaklarınızı hafifçe renklendirip
dudağınızı da gloss ruj veya renkli mat bir ruj ile
canlandırabilirsiniz.
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DÜNYACA ÜNLÜ GÜZELLİK KOÇU
SERENA GOLDENBAUM’DAN YAZA ÖZEL 10 ÖNERİ
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AKMERKEZ CINEMAPINK YENİ YÜZÜYLE
“YILIN YENİ SİNEMASI” ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU
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Türkiye’de ilk kez kullanılan ses ve görüntü teknolojileri ile Akmerkez
Cinemapink, The International Cinema Technology Association (I.C.T.A.)
tarafından “Yılın Yeni Sineması” seçildi.

98

Sinema sektörünün teknoloji ile ilgili
tüm alanlarından profesyonelleri bir
araya getiren The International Cinema
Technology Association (I.C.T.A.)
tarafından sinema sektörünün en’lerinin
seçildiği yarışma geçtiğimiz günlerde
Barcelona’da gerçekleştirildi. Yarışmadan
‘Yılın Yeni Sineması’ ödülüyle dönen
Akmerkez Cinemapink böylece dünyanın
en iyi sinemalarından biri olarak tescillendi.
Barcelona’da yapılan törende, Cinemapink’in
ödülünü Cinemapink Genel Müdürü Selim
Yavuzoğlu aldı. Ödülle ilgili konuşan
Yavuzoğlu “Akmerkez Cinemapink, bizim en
prestijli değişimlerimizden biri oldu. Yenilenen
yüzünün uluslararası öneme sahip bir kurum
ve otoriteler tarafından bu ödüle layık
görülmesi ise bizi gururlandırdı” diye konuştu.
Dünyada yeni kullanılmaya başlanan ve
Türkiye’de ilk defa kullanılan Sony Digital
Cinema 4K görüntü sistemi ve 36 surround
speaker + 2 surround subwoofer ile 3 boyutlu
ses deneyimi yaşatan Dolby Atmos ses sistemi
eşliğinde Aziz Sarıyer kreatif danışmanlığında
yenilenen Akmerkez sinema salonları konforlu
bir ortam sunuyor. Akmerkez sinema salonu
koltukları ise sinema konforunu en üst düzeye
ulaştırmak adına seyircinin perde ile en yüksek
konsantrasyona ulaşabilmesini sağlıyor.

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 DÜLLERİNİ 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!

NE

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

YORK’DA YENİ YIL KUTLAMALARINA KATILMA ŞANSI!

NEW YEAR’S EVE IN NEW YORK CITY
Get access to cordoned o 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!

2015 VICTORIA’S SECRET FASHION SHO

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.

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

İZLEME ŞANSI!

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

Visionary conceptual festive lighting in every aspect.

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

www.mk-illumination.com

Dostyk Plaza / KAZAKİSTAN

