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Herkese merhaba,
Yapraklar, ağustos sonuyla kendini asfaltlara bırakmaya başladı.
Okullar ayın sonunda açılacak. Kurban Bayramı sonbaharın en hareketli
anına geldi. Ve tüm yaz ne kadar da çabuk geçti diye düşünebilirsiniz.
Asıl koşturma şimdi başlıyor. Alışveriş ve yaşam merkezleri bu yazı,
geçtiğimiz yazlara göre en iyi şekilde kotardı. Avantajları ve dezavantajları
olan bir dönemden geçtik.
Tatillere çıkanlar ya da çıkamayanlar diye ikiye ayırırsak ekonomiyi yine
tüketim hızla aktı. Gazetelerin ekonomi sayfalarında AVM’lerin cirolarının
arttığı yönünde çıkan istatiksel haberler yer aldı.
Peki en çok ne satın aldın? Daha doğrusu parayı nereye harcadık?
Genel alışverişler yine en üst sıralarda, giyim hemen arkasından geliyor.
Gıda tüketimi ise üçüncü sırada. Bu demek oluyor ki ilk sırayı es geçerek
söylüyorum. Giyinip kuşanıp gezdik. Özellikle sosyal medyada zaten
herkesin kendi kişisel sayfasında bu belli oluyor.
Peki bunu nasıl kullanırız?
Hedef kitle ne olursa olsun. Duygular, düşünceler belli. Herkes kendini
göstermek istiyor. Beğenilmek istiyor. Ve bununla da hava atmak istiyor.
Kurumların ise farklı kampanyalarla bunu en iyi “bende yaparsın” demesi
gerekiyor.
Yeni sezona az kaldı. Herkes yıl sonu öncesi bütçelerini en doğru şekilde
harcamaya çalışırken işte bu açığı iyi düşünsün derim.

Eylül sayımızda tüm değişimi ve sektörün içinde yaşananları
Mall&Motto farklıyla okumaya devam edebilirsiniz.
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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JLL DÜNYA BAŞKANI COLIN DYER;
“YABANCI YATIRIMCILARIN DİKKATLE İZLEDİKLERİ
TÜRKİYE’YE İNANCIMIZ TAM”

80 ülkede kurumsal gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren
JLL’in Dünya Başkanı Colin Dyer, JLL Türkiye tarafından düzenlenen
etkinlikte konuştu. Uluslararası yatırımcılar için siyasi ve ekonomik ortam ile
güvenlik konusunun önemli olduğunu belirten Dyer, “Yabancı yatırımcılar
bu konularda Türkiye’yi dikkatle izliyorlar. Biz, büyümeyi sürdürdüğümüz
Türkiye’ye inanıyoruz” dedi.
JLL Türkiye’nin iş ortaklarına ve müşterilerine yönelik
düzenlediği etkinlikte konuşan JLL Dünya Başkanı Colin
Dyer, yabancı yatırımcıların ekonomik ve siyasi ortam
ile güvenlikle ilgili konularda kendilerini “iyi” hissetmek
istediklerini söyledi. Dyer, “Uluslararası yatırımcıların şu
anda dikkatle takip ettikleri bu konularda Türkiye’nin iyi
bir performans göstereceğine şüphe yok” dedi.
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80 ülkede kurumsal gayrimenkul danışmanlığı alanında
faaliyet gösteren JLL’nin büyümeye yönelik yatırımlarını
sürdürdüğünü belirten Dyer, “Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz
yüzde 15’lik büyümeyi bu yıl da yakalayacağımızı
düşünüyoruz. Farklı şirketlerle birleşerek güçlenmek de
stratejimizin bir parçası. Bunun en yeni örneklerinden birini
de Türkiye’de AVM Partners ile sergiledik. AVM Partners
ile JLL Türkiye arasında gerçekleşen güç birliği, Ülke
Başkanı Avi Alkaş’ın liderliğine olan güvenimizin yanı
sıra Türkiye ekonomisine ve büyümeye yönelik fırsatlarına
olan inancımızı da açıkça gösteriyor” diye konuştu.
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Colin Dyer

JLL Dünya Başkanı

TÜRKİYE EKİBİ
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Avi Alkaş
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Ülke Başkanı
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Colin Dyer

JLL Dünya Başkanı
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Gülşen Gölgeçen

Bilal Büyükhatipoğlu

Capacity AVM’de Sirk Atölyesinde Buluşalım
Bakırköy’ün en gözde Alışveriş ve Yaşam Merkezi Capacity AVM, 17
Ekim -8 Kasım tarihleri arasında her haftasonu küçük ziyaretçilerini
Sirk Atölyesi ile buluşturuyor.
Kapılarını açtığı günden bu yana birbirinden özel etkinliklere ev
sahipliği yapan Capacity AVM, “Sirk Atölyesi” aktivitesiyle minik
ziyaretçilerini Palyaço, Sihirbaz, Jonklör ve Kukla gösterileri ile
buluşturuyor.

Capacity Alışveriş Merkezi’nde İnsan Vücudunun Eşsiz Uyumunu
Keşfetmeye Hazır mısınız?
Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam merkezi Capacity Alışveriş
Merkezi küçük ziyaretçilerini hem eğlenceli, hem eğitici benzersiz bir
etkinlikle buluşturmaya hazırlanıyor.
“Body Adventure” etkinliği ile 01 – 11 Ekim tarihleri arasında Capacity
Alışveriş Merkezi’ne gelen minik ziyaretçilerini 3.5 metreyi aşan
yüksekliği, 15 metrelik uzunluğuyla devasa bir insan vücuduna
girip mideden bağırsaklara, dişlerden beyne uzanan eğlenceli bir
yolculuğa çıkarıyor.

Tüm organların detaylı bir şekilde anlatılıp, vücudumuzla ilgili 100
Küçük ziyaretçiler palyaço gösterileri ve sihirbazların sihirli showlarını
ilginç
gerçeğin bilgilendirilmelerinin yapılacağı ve görsel alanların
seyrederken, kukla atölyeleriyle de hem eğlenip hem öğrenecekler.
oluşturulacağı bu eşşiz etkinlikte beyaz önlükleri ile minik ziyaretçiler
Capacity Alışveriş Merkezi, B1 katı havuz alanında kurulacak sirk
kendileri için hazırlanan sertifikalarını almanın mutluluğunu
çadırında 14:00-16:00 saatleri arasında küçük ziyaretçilerine keyifli
yaşayacaklar.
saatler yaşatmaya hazırlanıyor.
Atölye saatlerinde özel olarak tasarlanan “organlarımız nerede?”
17 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında her haftasonu eğlenceli ve eğitici
yeleklerini
giyecek Capacity Alışveriş Merkezi’nin minik misafirleri,
sirk atölyelerinde unutulmaz anlar yaşamak için tüm misafirlerimiz
hafta
sonu
ise
resim boyama ve oyun hamuru atölyelerinde eğlenceli
davetlimizdir.
saatler geçirecekler.
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SMG’DEN MARKA İMAJINA UYGUN
YASAL MÜZİK YAYINI
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Metin Levi
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Sahra Yazgan

Cihan Aksoy

Fatih Yaşar

Doğru müzik seçiminin pozitif etkileri kanıtlanmış durumda. Markanın
imajıyla örtüşmeyen, profesyonel olarak seçilmemiş müzikler ise tüketici
üzerinde negatif etki yapıyor.
Müziğin türü, yüksekliği ve temposu, mağazadaki müşterileri rahatlatarak
ya da tam tersi harekete geçirerek, ortamla kurdukları duygusal bağ üzerine
direkt etki sağlıyor. SMG’de müzik departmanını yöneten müzisyen Metin
Levi ve müzik alanında hepsi profesyonel olan ekip arkadaşları Cihan Aksoy,
Sahra Yazgan, Fatih Yaşar ile SMG’nin en önemli hizmetleri olan müzik ve
anons yayınları hakkında konuştuk.
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Yasal müzikten biraz bahsedebilir miyiz?

SMG olarak verdiğiniz hizmetleri yakından
tanıyabilir miyiz? Mağazalara müşteri
çekecek ne tür çalışmalara imza atıyorsunuz?
Metin Levi: Dünya markalarından küçük
işletmelere kadar, hizmet verdiğimiz tüm
firmaların müşterileriyle kurumsal kimliği
arasında bağ kurmasına yardımcı olacak,
müzik, anons ve reklam yayınları konusunda
hizmet veriyoruz. 2009’dan beri sektör lideri
olarak, ideal ve hesaplı çözümlerle, kendi
yazılımımız ve uzman ekiplerimizi kullanarak
AVM’ler, perakende mağazaları, restoran
ve kafeler, otomobil showroomları, spor ve
sağlık merkezleri gibi halka açık yerlerde
hizmet sunuyoruz. Hizmetimizin en önemli
özelliği; Türkiye’de daha önce uygulanmamış,
özel olarak geliştirdiğimiz bu müzik iletim
metodunu kullanarak, yayınları tek merkezden
yönetiyor olmamız. Yayınları %100 yasal ve
kesintisiz olarak gerçekleştiriyoruz. İnterneti
sadece ilk yükleme yaparken ve güncellemeleri
yapacağımız sırada kullanıyoruz. Streaming
(internet üzerinden sürekli akış) metodu ile
yayın yapmıyoruz. Bu yüzden yayınımız,
internet kotalarını harcamıyor, kasa işlemlerini
yavaşlatmıyor, günlük iş akışına engel olmuyor.
Müzik meslek birliklerinden müziklerin dijital
olarak iletilmesi konusunda ilk yetki alan
firma olmamızın yanısıra, bir süredir üzerinde
çalıştığımız, müzik yayınları arasında reklam
yayını projesini geliştirdik ve uygulamaya
başladık. Tüketiciyle birebir ilişkinin en görünür
olduğu alan olarak AVM’ler zaten müzik
yoluyla tüketici ile bir iletişim kuruyor. Proje,

Cihan Aksoy: Öncelikle müşterimizin hangi
müzik meslek birliği ile anlaşması varsa buna
göre içerikler sağlıyoruz. Anlaşması yoksa da
müzik meslek birlikleri ile gerekli anlaşmaların
yapılması konusunda yönlendirme sağlıyoruz.
Türkçe-yabancı popüler müzikler yayınlamak
isteniyorsa, Müyap, Mesam, MSG ve Müyorbir
müzik meslek birliklerine telif bedelleri
ödenmesi gerekiyor. Ücretlendirme, firmanın
hangi sektörde olduğuna, hangi ilde ve kaç
metrekare olduğuna göre hesaplanır. Bu bedeller
yıllık anlaşmalarla meslek birliklerine ödenir.
Telif bedelleri firmaların sorumluluğundadır.
Daha ekonomik bir yol istenirse de, sahip
olduğumuz doğrudan lisanslama yetkisiyle
yurt dışından aldığımız katalogdan içerikler
sunabiliyoruz. Yayın yaptığımız tüm noktalar
için sertifika verebiliyoruz. Müzik meslek
birliklerinin yapacağı tespit sonrası da
gerekli dokümanları hazırlayıp müşterimize
gönderiyoruz. Ayrıca müşterimiz ile imzalanan
sözleşmemizle de, sadece bizim kanalımızdan
yayın yapma durumunda yasal sorumluluğu
üstleniyoruz. Elbette bunları avukatlarımız
nezdinde hazırlıyoruz ve gerektiğinde ücretsiz
avukat desteği sunuyoruz. SMG olarak
müşterimiz olsun olmasın her firmaya bu konuda
ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Ticari bir ortamdaki müzik, neden önemli?
Sahra Yazgan: Gerek ticari internet
mağazasında, gerekse sokaktaki mağazada
doğru müzik stratejik olarak kullanıldığında
tüketicinin bilincinde özel bir alışveriş deneyimi
yaratırken, aynı zamanda marka imajı yaratmakta
ve dolayısıyla hedef kitleyle duygusal bir
bağ oluşturabilmektedir. Tüketiciler satın
alma kararlarında aklın yanı sıra duyularını
da dinliyor. Beş duyuya hitap eden duyusal
pazarlamanın önemi ise her geçen gün artıyor.
Dünya çapındaki üreticiler ses unsurunu
marka stratejisinde kullanmaya giderek daha
fazla özen gösteriyor. Sesin etkili bir şekilde
kullanılması tüketicinin satın alma kararında
pozitif etkiler oluşturabiliyor. Bu konudaki en
etkili örneklerden biri Coca-Cola reklamlarında
kullanılan ve herkesin zihnine kazınan, şişe
kapağının açılma sesi. Müzik, tüketicinin zaman
algısını etkileyebiliyor. Araştırmalar gösteriyor
ki; alışveriş yaparken, restoranda yemek yerken
ya da otelde ortamın atmosferini iyi ya da
kötü yapan pek çok faktör var. Ancak müziğin
tüketim tercihlerine etkisinde önemli bir yer
tuttuğu kanıtlamış durumda. 1992 yılında yapılan
bir araştırmada, loş ışık ve klasik müzik ile
mağazada oluşturulan atmosferin, müşterilerin

satın alma isteği üzerinde olumlu etkisi olduğu
saptanmış. Herrington ve Capella tarafından
yapılan başka bir araştırmada beğenilen müziğin,
harcama ve alışveriş ortamında kalma süresini
artırdığı ortaya çıkarıyor. Örnekleri çoğaltmak
mümkün ama doğru müzik kullanımının satın
alma davranışlarını doğrudan etkilediği artık
bilinen bir gerçek. Hatta mağaza çalışanlarının
motivasyonunu ve performansını da etkileyen bir
faktör olduğunu söylemek mümkün.
İnsanın müziği algılayışındaki en önemli
faktör nedir?
Fatih Yaşar: İnsanların müzik dinleme biçimleri
incelendiğinde görülecektir ki, bir müzik
parçasının her anı eşit derecede keyifli uyarıya
yol açmaz. Müzik parçasının bazı kısımları
özellikle beğenilir ve yeniden dinlendiğinde o
kısımlar beklenir. Bu “zirve periyotları” parçanın
çoğunluğunu oluşturuyorsa o parçayı severiz ve
yeniden dinlemek isteriz. Bu zirve periyotları
çok uzun bir parçanın ortasına saklanmışsa
aynı derecede istekle dinlemeyebiliriz ya da o
kısmına ulaşmak için ileri sarabiliriz. Eğer bu
zirve periyotlarından hiç yoksa, diğer deyişle,
keyif verici müziksel veri parçanın hiçbir yerinde
yoksa, o halde bu parçayı genellikle bir daha
dinlemek istemeyiz. Müziğin insan beyninde
yol açtığı karmaşık etkilerin (özellikle işitsel
korteks tarafından okunduktan sonrakiler) sırrı
bu “zirve” noktalarındadır. Kimi zaman bize
güzel bir anıyı hatırlattığı için, kimi zaman
sevdiğimiz bir tadı aklımıza getirdiği için, kimi
zaman ise sadece zirve periyodunun işitsel
korteksteki tercümesinin bize verdiği anlık keyif
nedeniyle bazen parçaları dinlerken bu zirve
noktaları hiç bitmesin isteriz. Zirve anlarının her
bireyde sınırsız derecede çeşitlilik gösterebilmesi
de bu zirve anlarının işitsel korteks tarafından
“okunmasından” sonra oluşabildiğini
desteklemektedir.
Müzik sadece “hoş zaman geçirmek, rahatlamak
veya heyecanlanmak” için dinlenen ses
dizilerinden ibaret değil; müzik doğrudan
beynimizi biçimlendirici ve hayatımızı
yönlendirici bir etkiye sahip.
Müzik bireyden bireye nasıl değişiklikler
gösterir?
Metin Levi: İlkel kabilelerden en gelişmiş
ülkelere kadar her toplumda müzik, insan
yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Müzik bazen bizi neşelendirir, zaman zaman
dans ettirir, bazen hüzne boğar, bazen de yıllar
öncesine götürür. Müziğin (ses dalgalarının)
beyinde yürüdüğü yollara bakılarak kalp hızını,
kan basıncını ve buna bağlı olarak kişinin
kaygı (anksiyete) seviyesini etkileyebildiğini
ileri sürmek mümkündür. Bu düzenlemelerin
tam olarak nasıl yapıldığını açıklayacak yeterli
derecede veri yok. Ancak bu değerlendirmeler
sadece ses dalgalarının işitsel kortekse, diğer
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aynı sistemin reklam için de kullanılabileceği
fikrinden doğdu. AVM’lerde ortak alanda reklam
yayını hem ulusal markalara yeni bir reklam
mecrası kazandırmış oluyor hem de AVM için ek
kazanç olanağı sunuyor.
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deyişle, beynin müziği “okuduğu” alana ulaşana
dek geçtiği yollarda yaptığı düşünülen etkilerdir.
Müziğin işitsel kortekste “okunmasından”
sonra bilinen devam yolları dışında, ne gibi ileri
uyarılar verdiği ve uyarıların bireyden bireye
nasıl değişiklik göstereceği konusu bir sırdır.
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imajına uygun bir müzik listesi, profesyonel
ekibimiz tarafından firmaların sektörü, hedef
kitlesinin cinsiyeti ve yaşı gibi verileri baz
alınarak hazırlanıyor. Mesela; günün ilk
saatlerinde orta tempoda şarkılar kullanırken,
öğleden itibaren ve özellikle iş çıkış saatlerinde
müzik listelerini hızlandırıyoruz. Bu saatlerde
Sesin doğru şekilde kullanılması ziyaretçilerin
özellikle insanları mutlu eden, insanları
tüketiciler olma sürecinde satın alma kararlarını
yormayacak, tam tersine enerji vererek iyi
hızlı ve pozitif yönde etkileyebiliyor.
hissettirecek müzikler çalmaya dikkat ediyoruz.
Gün içinde yayınlanacak, birkaç ayrı tarzda
Son yıllarda nöromarketing pazarlamanın en müzik listeleri yapıp hem mağaza müşterilerini
önemli unsurlarından biri oldu. Siz bu konuda hem de mağaza çalışanlarını mutlu etmeye
ne düşünüyorsunuz?
çalışıyoruz. Mağazadaki müşterileri rahatsız
etmeyecek, alışveriş yaparken iyi hissetmelerini
Cihan Aksoy: Perakendeciler, tüketici
sağlayacak, mağaza çalışanlarının da motive
davranışlarını gösteren araştırmalara
olmalarını sağlayacak müzikler kullanmaya
göre stratejilerini belirliyor. Örneğin,
dikkat ediyoruz. Müzik listesini oluşturduktan
hareketli ve neşeli müziklerin çaldığı bir
sonra, yayına almadan önce müziklerin yüklü
mağazada müşterilerin daha fazla alışveriş
olduğu linki müşterimizle paylaşıyoruz. Bu
yaptığı bilgisinden hareketle, mağazalarda
linkten şarkıları dinledikten sonra görüşlerini
kullanılan müzikler marka ve pazarlama
alıyoruz. Onaylandığı taktirde yayına alıyoruz.
departmanları tarafından özenle seçiliyor.
Anonslarda da, aynı müzik yayınında olduğu
Yine taze ekmek kokusunun güven verdiği
gibi, noktaya özel yönetebiliyoruz. İstenilen
ve acıktırdığı bilgisiyle, pek çok marketin
şubede ve istenilen saatlerde müşterimizin
ekmek departmanlarına taze ekmek kokusu
gönderdiği anonsu yayına alabiliyoruz.
yayan spreyler sıkılıyor. Bu durum alışverişi
Ayrıca müşterilerimizin anons ve jingle
canlandırdığı gibi, pek çok firma için de önemli
prodüksiyonlarını gerçekleştirebiliyoruz.
bir pazar oluşturuyor. Mağazadaki koku, müzik,
Müşterimiz tarafından iletilen kampanya
hatta personelin duruşu bile müşterinin satın
metinlerini bünyemizde çalışan seslendirme
alma davranışı üzerinde etkili oluyor. Sesin doğru sanatçıları tarafından seslendirmesini yaptırıp
şekilde kullanılması ziyaretçilerin tüketiciler
yayına alabiliyoruz.
olma sürecinde satın alma kararlarını hızlı ve
pozitif yönde etkileyebiliyor. Müzik, birçok
Zincir mağazalarda her mağaza ve şehir için
sektörde marka kimliğinin bir parçası olarak
standart müzik yayını mı yapılıyor?
kullanılması yanında, mağaza içi veya AVM
içinde zaman geçiren tüketicinin zaman algısıyla Fatih Yaşar: Bu tamamen firmadan firmaya göre
oynayabiliyor. Araştırmalara göre, müşteriler
değişkenlik gösterebiliyor. Kullandığımız teknik
hızlı tempolu müzikler çalan mağazalarda, yavaş altyapı sayesinde istendiği takdirde tüm şubelerin
tempolu müzik çalanlara oranla daha fazla satın
müzik listelerini ayrı ayrı yönetebiliyoruz.
alma eğiliminde olduklarından mağazalarda hızlı Örneğin; İzmir’deki hedef kitleniz, başka bir
tempolu; ziyaretçilerin merkez için daha fazla
şehirdeki hedef kitlenizle örtüşmeyebiliyor.
vakit harcamasını sağlamak için de alışveriş
Marka kimliğini korumak isteyen ve bu konuda
merkezi içinde yavaş tempolu müzikleri tercih
taviz vermek istemeyen müşterilerimiz tüm
ediyor.
şubelerde aynı müzikleri kullanabiliyor. Ama
bunun yanında farklı dinamikleri dikkate alan
firmalar o şehirlerin sosyo-ekonomik yapılarını
da düşünüp farklı müzik tarzlarını yayınlara
ekleyebiliyorlar. Bu nedenle firmaya bu konuda
nasıl ilerlememiz gerektiğini soruyoruz.
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Çalışanların performansını arttırmak için
tercih edilen müzik türleri nelerdir? Bu
konuda saat önemli bir faktör müdür?

Yayına giren müzik listelerinin
oluşturulmasından biraz bahseder misiniz?
Bu süreçte nelere dikkat ediyorsunuz?
Anonslarla ilgili süreci de anlatır mısınız?
Sahra Yazgan: Çalışmalara başlamadan önce
çalışacağımız firmanın hangi sektörde olduğunu
öğreniyoruz. Hizmet verdiğimiz markaların

Metin Levi: Deneyimlerimize dayanarak
hareketli müziklerin çalışanları daha motive
ettiğini söyleyebiliriz. Bazı çalıştığımız firmalar
günün belirli saatlerinde hareketli müziklere
yer verirken bazıları bu müziklerin çalışanlar
üzerinde pozitif etkisini düşünerek tüm gün
boyunca çalmasını istiyorlar. Saat yayın akışı
konusunda dikkate aldığımız bir faktör. Günün
her saatinde aynı psikolojide ve modda değiliz.
Bu yüzden çalacağımız müziklerin o saatlere

uygun olması gerekiyor. Sabah saatlerinde
ne insanları rahatsız edecek kadar hızlı ne de
uyutacak kadar yavaş müzikler çalmamaya
özen gösteriyoruz. Örneğin; öğlen yemeği
sonrası tempoyu biraz arttırırken, iş çıkış
saatlerinde insanların yorgunluğunu alacak ve
biraz hareketlendirip enerji verecek müzikler
kullanıyoruz.
Mağazalarda veya AVM’lerde müzik listesinin
güncellenme süresi nedir? Listelerin güncel ve
popüler olması önemli bir etken midir?
Cihan Aksoy: Genelde her hafta listelere minör
dokunuşlarda bulunuyoruz. O hafta hit olmuş
yeni bir şarkı var ise onu listelere eklerken,
modası geçmiş veya artık çok fazla çalınan
şarkıları da listelerden çıkarıyoruz. Her ay veya
iki ayda bir ise listelerde majör değişiklikler
yapıyoruz. Ya listeyi tamamen değiştiriyoruz ya
da müşteriyle iletişime geçip ne tarz müzikler
isteniliyor, ne tarz yorumlar ve geri bildirimler
alınıyor ise o konuda hemen çalışmalara
başlıyoruz. Listelerin her zaman popüler ve
güncel olması önemli bir etken olmayabiliyor.
Örneğin; 35-50 yaş aralığında hedef kitlesi olan
bir mobilya mağazasında belki daha fazla 70 ve
80’li yılların hit parçalarına yer verirken, daha
hafif konsepti olan bir kafede günün en popüler
pop şarkılarını yayınlayabiliyoruz.
Şimdiye dek gerçekleştirdiğiniz projelerden
örnekler verecek olursanız, nerelerde ve hangi
çalışmalarda SMG imzası bulunuyor?
Metin Levi: SMG olarak, şu an 4000’e yakın
noktada müzik ve anons hizmeti veriyoruz.
Boyner-YKM, Camper, Kiğılı, Derimod, İnci
gibi yaklaşık 200 perakende markasının tüm
mağazalarında müzik yayını hizmeti verirken,
Trump AVM, Sapphire Çarşı, Palladium AVM,
Aqua Florya, Buyaka AVM, Next Level AVM,
A Plus Ataköy AVM, Mall of İstanbul gibi
100’e yakın AVM’ye müzik yayını hizmeti
ulaştırıyoruz. Reklam yayınında ise, şu an müzik
yayını hizmetimizin devam ettiği ve sistemin
kurulu olduğu AVM’lerden çoğu ile reklam yayın
hakları sözleşmesini yapmış bulunuyoruz.
Müşterileriniz size nasıl ulaşabilir,
hizmetlerinizden faydalanabilir?
Müşterilerimiz bizlere, satis@smg.com.tr
mail adresinden veya 0212 352 16 62 no’lu
telefonlarımızdan her zaman ulaşabilirler.

Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 1/1 34349 İstanbul
www.smg.com.tr
facebook.com/SMG.MusicforBusiness
twitter.com/music_4business
instagram.com/smg_musicforbusiness
linkedin.com/company/smg-music-for-business

VICTORIA'S SECRET MELEKLERİ
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CINECITTA'YA YAZ GÜNÜ KAR YAĞDIRDI
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ictoria's Secret'in melekleri bu sefer İtalya'nın
Yeşilçam'ı Cinecittà'ya indiler. Roma'da
bulunan dünya sinemasına Casablanca ve BenHur gibi tarihin en önemli yapımlarına ev sahipliği
yapmış Cinecittà'da kış tatilinin reklam filmini
çeken melekler yaz ortasında kar yağdırdıkları
prodüksiyon ile ilgi odağı oldular. Yönetmenliğini
Michael Bay'in üstlendiği reklam filminde yeni
meleklerden Stella, Martha, Alessandra, Elsa ve
Romee rol alırken kış sezonunun heyecan verici
ilk karelerini sergilediler.
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HAZİRAN 2015’TE AVM CİRO ENDEKSİ %4,9 ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin Haziran ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Haziran
2015 döneminde 2014 Haziran ayına göre %4,9 artarak 171 puana ulaştı.
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AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında %14,4
oranında artış gösterdi. Endeks ikinci çeyrekte 175 puana ulaştı.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Haziran 2015’te bir önceki yılı aynı ayına göre 8 puan
arttı ve verimlilik m2 başına 652 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 801 TL, Anadolu’da ise 553 TL olarak
gerçekleşti.
Çeyrek bazında da m2 başına düşen cirolarda artış yaşandı. AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen
cirolar 2015 yılının ikinci çeyreğinde 2014 yılı ikinci çeyrek verileri ile karşılaştırıldığında %14,2 artarak 666
puana ulaştı.
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Haziran ayında en yüksek ciro artışı diğer ve teknoloji kategorilerinde gerçekleşti.
Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Haziran döneminde kategoriler bazında ciro endeksi
%5’lik bir artış gösterdi. En yüksek ciro artışı ise diğer alan cirolarında %24’lük artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın
Haziran ayı ile karşılaştırıldığında endeks teknoloji kategorisinde %16, ayakkabı kategorisinde %4, yiyecek
kategorisinde ise %3’lük artış gösterdi. Aynı dönemde giyim cirolarında %2, hipermarket cirolarında ise %7’lik
bir düşüş yaşandı.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
Bir önceki dönemin aynı ayına göre ziyaret sayısı endeksinde, %3,0’lık bir düşüş gözlendi.
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Haziran 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinde bu dönemde
%3,0’lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ziyaret sayısı endeksi ikinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı
dönemiyle karşılaştırıldığında %2,4’lük bir artışla 100 puana ulaştı
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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AVM Endeksi Haziran 2015 ve ikinci
çeyrek sonuçlarını değerlendiren
AYD Başkanı Hulusi Belgü “AVM
endeksi Haziran 2015 döneminde
bir önceki yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında %4,9 oranında
arttı. İkinci çeyrek verilerine
baktığımızda da ciro artışının
%14,4’e ulaştığını görüyoruz. Bunun
yanı sıra teknoloji harcamalarının
geçen seneki taksit ve kredi
kartlarındaki kısıtlamalar sonrası
tekrar artışa geçtiği görülüyor. Seçim
sonrası belirsizliklerin yaşandığı bir
dönemde gelen ciro artışı sevindirici.
Ancak bir önceki ay olan Mayıs
ile karşılaştırıldığına metre kare
başına düşen ciroların düşmesi ve
yine Haziran döneminde ziyaret
sayısındaki düşüş insanların bu
dönemde tüketim konusunda daha
temkinli davrandığını gösteriyor”
dedi.
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SİVAS’A 200 MİLYON TL’LİK
YENİ AVM YATIRIMI
15 ülkede 2,5 milyar dolardan fazla gayrimenkul yatırımı bulunan Prime
Development, Sivas Yatırım Ortaklığı AŞ iş birliğiyle yeni alışveriş
merkezi(AVM) projesinin temelini Sivas’ta attı. 200 milyon TL’lik yatırımla
hayata geçirilecek Primemall SivasPark AVM, Sivas şehrinin ilk AVM’si
olacak. 35 bin metrekare kiralanabilir alana sahip Primemall SivasPark, 2016
yılının üçüncü çeyreğinde 120 mağaza ile hizmet verecek.
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2007 yılından bu yana Türkiye’de alışveriş
merkezlerine yönetim, kiralama ve danışmanlık
hizmeti veren Prime Development, sahip olduğu
tecrübe ve birikimini farklı projelerde devam
ettiriyor. Prime Development ve Sivas Yatırım
Ortaklığı AŞ, Anadolu’nun en köklü kentlerinden
Sivas’ın ilk alışveriş merkezi Primemall
SivasPark için düğmeye bastı. Toplam perakende
hacmi 711 milyon avro civarında olan Sivas’ta,
Primemall SivasPark alışveriş merkezi kapsadığı
hizmet alanıyla 650 bin kişiye ulaşacak.
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Toplamda 35 bin metrekare kiralanabilir alana
sahip proje içerisinde; süpermarket, yerli ve
yabancı markaların bulunduğu mağazalar,
sinema ve restoranlar, eğlence alanları yer
alacak. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 120
mağaza ile hizmet vermeye hazırlanan projenin
mimari tasarımı A Tasarım tarafından yapılıyor.
Sivas şehrinin simgesi haline gelen Selçuklu
mimarisine ait motiflerden esinlenerek tasarlanan
projede yerel dokuya ait izleri görmek mümkün.
Ortak alanlarda iç bahçeleri, teras alanları, doğal
gün ışığı alan koridorları ile ferah ve konforlu bir
ortam sunulacak.
İç Anadolu bölgesinin güçlü kentlerinden
Sivas’ta, stratejik bir noktada yer alan Primemall
SivasPark, Ankara – Erzincan Çevreyolu ile
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın arasında, Farabi
Caddesi’nin üzerinde bulunuyor. Sivas’ın ilk
alışveriş merkezi olarak şehre değer katacak olan
proje, farklı zaman geçirme olanakları ile kentin
sosyal hayatına renk getirecek.
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MALl&MOTTO / 19.sayı / Eylül 2015

Artuğ Çetin; “Biz, bir projeye
başlayıp onu bitirdikten sonra da
ikinci projeye başlamayı kendimize
çalışma pratiği yapmıştık. Fakat Sivas
için biraz ara verdik. Şimdi Sivas için
kolları sıvadık. Global bir firma olarak
Sivas projemizde de tamamı bölge
halkından olacak personel istihdam
etmeye devam edeceğiz. Bizce
dokuyu bulmak için bu çok önemli.
Ayrıca lokasyonda bizim için önemli.
Zira doğru lokasyondan yatırım yapıp
asırlarca orada ticaret yapılmasını
istiyoruz. Bir diğer özelliğimizde
yatırımı şehrin merkezine yapmıyor
olmamız. Biz o bölgedeki esnafı da
düşünüyoruz. O esnaf mevcudiyetini
korumalı bizim amacımız pazarı
büyütmek. Sivas projesinde ilk defa
Alman yatırımcı grup olarak 7 yıl
sonra bir Türk yatırımcı ile ortaklık
kurduk. Şimdiden projenin %50 si
doldu. Mimari olarak da Selçuklu
mimarisini baz alarak şehrin dokusuna
göre hareket ettik. Tasarımı Gök
Medrese’den esinlenerek yaptık.”
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En büyük pay Türkiye’ye
Primemall İskenderun, Primemall Antakya
ve Primemall Gaziantep alışveriş merkezi
projelerinin ardından Sivas’a gerçekleştirilen
yeni yatırım ile ilgili Prime Development
CEO’su Dr. Artuğ Çetin; ‘‘15 ülkede 2,5 milyar
dolarlık gayrimenkul yatırımları bulunan
Almanya merkezli grubun Türkiye ayağıyız.
Grup şirketimiz bugüne kadar yatırımlarının en
büyük kısmını Türkiye için kullandı.’’ dedi.
Dr. Artuğ Çetin; Anadolu’da artan AVM talebine
yanıt vermek için yatırımlarına bir yenisini daha
eklediklerini söyleyerek “Prime Development
olarak dördüncü yatırımımız olacak Primemall
SivasPark projesi bizim için farklı bir öneme
sahip. Uluslararası bir yatırım grubu olarak
ilk kez yerel bir yatırımcı ile ortak bir projeye
imza atıyoruz. Türkiye’de buna benzer ortaklık
yapılarının gelişebilmesi için bu güç birliğinin
örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Prime
Development’ın bilgi birikimine ve profesyonel
bakış açısına güvenen ve yerel gücünü bizimle
birleştiren Sivas Yatırım Ortaklığı AŞ’ye
teşekkür etmek istiyorum” dedi.
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Sivas’ın ilk alışveriş merkezi olacak Primemall
SivasPark’ın hem Prime Development hem de
Sivas için büyük önem taşıdığını ifade eden
Çetin “200 milyon TL’lik yatırım bedeli bulunan
yeni AVM projemizi hızla tamamlayarak 2016
yılının üçüncü çeyreğinde hizmete açmayı
hedefliyoruz. 35 bin metrekare kiralanabilir
alana sahip olacak 4 katlı alışveriş merkezimizde
yaklaşık 120 mağaza ile hizmet vereceğiz’’ diye
konuştu.

30

Haberler / MALl&MOTTO
1 milyar dolarlık yatırım hedefi
Primemall SivasPark alışveriş merkeziyle
Sivas’ın ekonomisine, sosyal yaşamına ve
istihdamına katkıda bulunmayı hedeflediklerini
belirten Çetin; ‘‘25 milyon ziyaretçi, 500
mağaza ve 5 bin kişilik istihdam rakamları
ile kapattığımız 2014 yılının ardından 2015
de yeni yatırımlarımız ile birlikte çok verimli
geçiyor. Prime Development olarak yaptığımız
alışveriş merkezi yatırımlarında alanında uzman
ekiplerle başarılı ve fark yaratan çalışmalara
imza atıyoruz. Türkiye’de kiralama, merkezi
yönetim, mimari projelendirme alanlarında
görev almış, perakende sektöründe tecrübeli bir
ekiple çalışmak bizim en büyük avantajımız. Bu
yatırımlarımızı önümüzdeki yıllarda da devam
ettirmek ve 10 yıllık süreçte Türkiye’de 1 milyar
dolarlık AVM yatırımı gerçekleştirmek istiyoruz’’
dedi.
Çetin, Prime Development olarak şirket
politikası gereği yatırım yaptıkları illerde
yerel yatırımcıların da mağaza kiralayabilmesi
amacıyla “Franchise Günleri” düzenlediklerini
anlatarak bu çalışmaya Sivas’ta da devam
edeceklerini kaydetti. Çetin “Sanayi ve Ticaret
Odası’nın da desteği ile mağaza kiralamak
isteyen yerel yatırımcılarla ulusal markaları
buluşturuyor ve bayilik almak isteyen
yatırımcılara imkan yaratıyoruz” ifadelerini
kullandı.
Dr. Artuğ Çetin’in ardından Sivas Yatırım
Ortaklığı AŞ adına konuşan Osman Yıldırım
“Sivas için bu proje çok büyük önem taşıyor.
Yatırımın şehrimize yapılmış olması hem
ekonomik açıdan hem de yaratacağı istihdam
olanakları açısından çok kıymetli. Prime
Development ile işbirliğimize ileriki dönemde
farklı şehirlerde, farklı projelerde devam
edebiliriz. Bu proje ile Alman bir yatırımcıyı
Türkiye’ye getirdik. Bu girişim Anadolu’daki
diğer yatırımcılara örnek teşkil etmeli.
Anadolu’nun duygusallığı ile Avrupa’nın
profesyonelliğini bir araya getirdik.” dedi.

Osman Yıldırım(Sivas Yatırım ortaklığı AŞ) Sivas Ticaret Odası başkanı;Sivas ta 13 yatırımcı
bir araya geldik. Bu 13 arkadaş kendi alanlarında şehrin önde gelen esnafları. Anadolu da örnek
teşkil edecek bir proje ile dışarıya göçü engellemek için bu projeye start verdik.Ana amacımız
Anadolu'ya örnek olmak yön vermek.Almanların profesyonelliği ile Anadolu'nun duygusunu
kaynaştırmak.

Prime Development’ın yatırımını ve yönetimini
üstlendiği Primemall Antakya 2009 yılında,
CNBC International Property Awards tarafından
“Best Retail Development of World ödülü aldı.
2013 yılında ‘farklı’ mottosuyla açılan ve farkını
ortaya koyan Primemall Gaziantep Avrupa
Gayrimenkul Ödülleri tarafından Avrupa’nın ‘En
İyi Perakende Geliştirme’ ve ‘En İyi Perakende
Mimari’ ödüllerine layık görülmüştü. Türkiye’nin
önde gelen firmalarının katıldığı ‘Sign of
the City’ ödülü ile 2014 yılında bir kez daha
ödüllendirildi. Primemall İskenderun projesi ise
PerAModa 2014 Ödülleri’nde “Anadolu'da Yılın
En Başarılı AVM Projesi” ödülünü aldı.

C. Serhat Türkkan

Osman Yıldırım
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Prime Development’tan ödüllü
projeler
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HISTORIA AVM TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI

Ü

nlü sanatçı Sinan Akçıl 1 Ağustos cumartesi
günü Historia AVM’de hayranlarıyla
buluştu. Oldukça yoğun geçen konser
Farkındalık Stüdyosunun organizasyonuyla
gerçekleştirildi.
Bodrum’dan ayağının tozuyla AVM’ye
geldiğini söyleyen Akçıl; ‘Gazetecilere 2 gün
yakalanmamak için çok kaçtık. Hatta son gece
yemekteydik, gazetecilerin geldiğini öğrenince
bizi antik yoldan kaçırdılar. Gazeteciler
sayesinde Türk arkeoloji tarihine bir kez daha
hayran kaldım’ dedi.
Aynı yoldan daha önce de Naomi Campbell
kaçırılmıştı.
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Kendisini izlemeye Kuzey Irak’tan gelen
Türkmenler ve Arap hayranlarının da geldiğini
öğrenen Akçıl, ‘Es-Selamu Aleykum’ diyerek
selamladı.
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ÇİLEK'E, LAS VEGAS FUARI'NDAN EN İYİ STANT ÖDÜLÜ

ürkiye’yi bebek, çocuk ve genç odası
kavramlarıyla tanıştıran Çilek, dünya
çocuklarının da odalarını süslemeye
devam ediyor. Yurt içinde olduğu kadar yurt
dışında da yoğun ilgi gören Çilek Odaları, son
olarak 2-6 Ağutos tarihleri arasında Amerika
Birleşik Devletleri’nde gerçekşen Las Vegas
fuarına damgasını vurdu. Özel stand tasarımı
ve eğlenceli sunumlarıyla görenleri kendine
hayran bırakan Çilek, jüri tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucu, katılımcı yüzlerce
firma arasından, fuarın en iyi standı seçildi.

T

Fuarda, Amerika Birleşik Devletleri başta
olmak üzere aralarında Meksika, Panama,
Ekvador, Honduras, Bolivya gibi Latin
Amerika ülkelerinin de bulundugu toplam 105
firma, Çilek standını ziyaret etti. İleriki yıllar
için uzun soluklu iş birliklerinin temellerinin
atıldığı fuar, bir çok yeni pazarın kapılarını
açtı.
Çilek Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çilek,
başarılı geçen Las Vegas Fuarı ardından şu
şekilde konuştu; “Dünyaca ünlü bir fuarda,

yüzlerce marka arasında, özel jüri tarafından
yapılan değerlendime sonucu, en iyi stant ödülü
almak bizi mutlu etti. Hem ürünlerimizle hem
de duruşumuzla beğenilen bir Türk markası
olmak bizi gururlandırıyor. Fuar süresince
başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere 100’ü
aşkın ülkeden firma yetkilileri ile görüştük.
Görüşmelerimizin pazarda verimli yeni
işbirlikleri ile sonuçlanacağına inanıyoruz.
Bizim için çok olumlu geçen bir fuardı.
Las Vegas Fuarı’na önümüzdeki yıl tekrar
katılmayı planlıyoruz.”
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Bebek, çocuk ve genç odası’nda öncü marka olan Çilek, geçtiğimiz haftalarda Amerika’da
gerçekleşen, dünyaca ünlü Las Vegas fuarına odalarıyla damga vurdu. Çilek standı, özel jüri
tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, özel tasarımıyla, yüzlerce firma arasından, fuarın
en iyi standı seçildi.
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Selda Eremsoy 22 Yıldır bölgenin kalkınmasına
Capitol İcra Kurulu Üyesi

ve istihdamına katkıda bulunuyoruz.

R ö p o rt aj / MALl&MOTTO
O günden bu yana, Türkiye’deki alışveriş
merkezi kültüründe ve alışveriş alışkanlıklarında
büyük değişimler yaşandı, Capitol AVM olarak
her zaman yeni kalmak ve trendleri yakalamak
ve trendlerin öncüsü olmak için çalışıyoruz.

Capitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Anadolu
Yakası’nda açılan ilk alışveriş merkezi olarak
22 yıldır bölgenin kalkınmasına ve istihdamına
katkıda bulunuyor.

Capitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi, gündemi
ve global hareketleri takip ederek, her zaman
güncel olmayı başaran organik bir yapıya sahip.
Bu organik yapı, kendine has geleneksel çizgisini
koruyarak daimi ziyaretçilerinin alıştıkları
konforu sunarken, sürekli inovasyonlarla kendini
yenileyen ayrıcalıklı yerini de koruyor.

Yurtdışında yaşanan küresel değer artışı, yurt
içinde ise çeşitli faktörler doların değer
kazanmasına ya da kaybetmesine sebep
oluyor. Elbette ki bu dalgalanmalar
çeşitli yönlerde sektör üzerinde
etki yaratıyor. Bizde yaptığımız
etkinlikler ve kiracılarımızla
yakaladığımız uyum ile oluşan
bu negatif baskıyı en hafif etki
ile geçiriyoruz.

Öncelikle ihtiyaç duyulan eğitimin verilip,
bu çerçevede performans değerlendirmesi
yapılmasını, tüm bu çalışmalar sonucunda
çalışanların kariyer planlarının hazırlanmasını ve
yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesini tercih
ediyoruz.
1993 Yılında Anadolu yakasının ilk AVM'
si olarak açıldınız. Ardından bu yakada
onlarca AVM açıldı Açılan yeni AVM' lerin
rekabet noktasında bölgeye neler kattı ?
Anadolu yakasında yeni açılacak AVM' leri
de düşünürsek bölge doyum noktasına ulaştı
mı sizce? Anadolu yakası ve İstanbul özelinde
ayrı ayrı birer değerlendirme alabilir miyiz?
22 yıl önce kapılarımızı ilk kez ziyaretçilerimize
açtığımızda, Anadolu Yakası’nın ilk ve tek
alışveriş merkeziydik.

Capitol cesur iş ortaklarının ve değerli
ziyaretçilerinin memnuniyetini yaratmak
üzere 22 yıldır kesintisiz olarak yapılandırma
çalışmalarını devam ettiriyor.
Bu çalışmaların meyvesi olarak; 2006
yılında Uluslararası Alışveriş Merkezleri
Konseyi ICSC (International Council
of Shoppings Centers) tarafından
"Yenilenen Alışveriş Merkezleri"
dalında "Avrupa'nın En iyi Projesi"
ödülünü aldık.
Türkiye'ye getirilen bu
büyük ödül, Capitol'ün cesur
iş ortaklarının ve değerli
ziyaretçilerinin memnuniyetini
üzerine kurulu vizyonumuz
ve 22 yıldır kesintisiz olarak
devam eden yapılandırma
çalışmalarının ürünüdür.

Sektörde profesyonel
yönetici istihdamı
konusunda çeşitli
serzenişler bulunmakta.
Kalifiye personelin
yetişmesi için geçmesi
gereken süreçler konusunda
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Etkin iletişim ve etkili eğitim
programları gerçekleştirdiğimiz
çalışanlarımızla; “Capitol Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’ni daha üst seviyeye
nasıl taşıyabiliriz, her geçen yılda bir üst
seviyeye nasıl ulaşabiliriz?” sorusu üzerine
birlikte hedeflerimizi çiziyoruz. Bu süreçte
ihtiyaç duyulan eğitimlerle, çalışanlarımızın,
çalışarak öğrenme süreçlerini devam ettiriyoruz.

Capitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak
Anadolu Yakası’nın ilk alışveriş merkezi olma
özelliğini gerçekleştirdiği projeler ve aldığı
ödüllerle de pekiştiriyor.

Bu anlamda Capitol hem köklü hem de
yeniliklerin öncüsü bir alışveriş markasıdır.
Değişimin yanında olan duruşumuz sayesinde
ilk günden bu yana gelişimimizi sürekli kıldık
ve insanların hayatlarında vazgeçilmez bir yer
edindik. Anadolu Yakası’nın ilk alışveriş merkezi
olarak, ilk olmanın avantajını uzun vadeli
marka yönetimimiz ile değerlendirdik. Müşteri
memnuniyetine verdiğimiz önemi kanıtlayan
projelerimiz ile ulusal ve uluslararası alanda
aldığımız ödüller de bizi daha iyisini yaratmaya
zorlayan en büyük motivasyon kaynağımız oldu.
AVM' lerde yapılan pazarlama etkinlikleri
hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne tür
etkinlikler hem kapı girişi hem de ciro artışını
sağlıyor?
Anadolu Yakası’nın ilk alışveriş merkezi olmak,
bizi farklı ve ayrıcalıklı kılan öğelerin en

Ayrıca sahip olduğumuz
inovatif bakış açısı ile hayata
geçirdiğimiz ve Türkiye’de emsalini
bulamayacağınız CapGetir projemiz,
2009 yılında Alışveriş Merkezleri
ve Perakendeciler Derneği tarafından
düzenlenen AMPD 2009 Ödüllerinde
“Yılın Müşteri Memnuniyeti Projesi”
seçildi. Bu ödül, değişim süreci içerisinde
müşteri memnuniyetini her zaman ön planda
tuttuğumuzun bir göstergesidir.
Capitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak;
ödüllü projeler ve hizmetlerimizin yanı sıra
sergi, seminer, müzik dinletisi, kitap okuma
seansları gibi kültür sanat etkinliklerine
ve özellikle çocukların kişisel becerilerini
geliştirebilecekleri kişiselleştirme atölyelerine
öncelik vermeyi tercih ediyoruz.
Yeni yıl, Sevgiler Günü, Anneler Günü,
Babalar Günü, Öğretmenler Günü, gibi
özel günlere yönelik yürüttüğümüz
kampanyalarımız ve etkinliklerimiz
ziyaretçilerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor.
Önümüzdeki dönemlerde de bizleri şimdiden
heyecanlandıran, ulusal ve uluslararası ödül
alabilecek nitelikte kültür sanat etkinlikleriyle
ziyaretçilerimize Capitol’de unutulmaz anlar
yaşatmaya devam edeceğiz.
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Sektörel bir bakış açısıyla değerlendirirseniz
2016 beklentilerinizi ve özellikle dolar ve
euro yükselişinin kiracılar üzerindeki negatif
baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

başında geliyor. Capitol olarak sunduğumuz
hizmetlerimiz, gerçekleştirdiğimiz kültür sanat
etkinlikleri, sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk
projeleri ve özel dönemlerde yarattığımız
dekor ve event ağırlıklı tasarımlarımız ile
bambaşka bir atmosfer yaratıyoruz.

35

MALl&MOTTO / 19.sayı / Eylül 2015

MALl&MOTTO / Haberler

36

MALl&MOTTO / 19.sayı / Eylül 2015

Haberler / MALl&MOTTO

37

MALl&MOTTO / R ö p o rt aj

Yonca Aközer

Alkaş Genel Müdürü
AVM Yönetiminde nitelikli personel ve
deneyim konusunda ne düşünüyorsunuz?
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Mesela bir pazarlama müdürünün AVM
yönetimine girmesi durumunda standart
yaklaşım dışında yaratıcılığını ortaya koyacak
işler yapması gerekir. Bu durum, kuşkusuz
AVM’lerdeki yöneticilerin tümü ve personel için
de geçerli.

38

Bir başka konu olarak, uluslararası markaların
yurtdışı örneklerinden yararlanmalarına
dikkat çekmek istiyorum. Oysa ki, pazarlama
stratejileri, söz konusu ülkelere özel. Biraz
daha ülkemize özel, şehrimize özel pazarlama
planlarının yapılması gerekiyor. Bunun için de
çok ciddi veri toplamak gerekir. Kuşkusuz, ilk
olarak müşteriyi anlamak gerekiyor. Müşteriyi
anlayabilmenin en önemli yöntemlerinden biri de
teknolojiden iyi yararlanmak.
Tüm bunlar, aslında bir deneyimin sonucu.
Deneyimli kişilerin sektöre yeni girenlere
deneyimlerini aktarmaları gerekiyor.
İşin teknoloji kısmında ise yeni isimlerin

Bizim en büyük sıkıntımız Türkiye olarak
yaptığımız işi pazarlayamamak
deneyimlilere göre çok daha tecrübeli olduklarını
düşünüyorum. Bu nedenle sektöre giren
yenilerin, teknolojiyle neler yapılabileceğini, ne
tür yaratıcı çalışmaların ortaya konulabileceğini
deneyimli isimlere aktarmaları gerekir.

da fazla bir şey ifade etmiyor. Aslında tam da bu
yüzden olağan durumun çok daha üstünde bir
performansla çalışmak gerekiyor.

Bence çok önemli bir yere deyindiniz. Şu
açıdan söyledim sektörün takribi 10 yıllık
bir geçmişi var. Yeni bir avm açıyorum ben,
buraya sektörden deneyimli birini bulmam
için mutlaka bir transfer yapmam gerekiyor
bir, ikincisi üniversite ve yüksek okullarda
AVM bölümleri kondu fakat şu anda 22 – 25
yaşında mezunlar veriyor. Bu insanı da alıp
AVM’nin başına koyamazsınız dolayısıyla
sektörde sürekli bir yer değiştirme söz
konusu.. Ahmet, bir gün X grubunda yarın Y
grubunda öbür gün de Z grubunda…

Peki bu konuda, siz bünyenizde bir akademi
kurmayı hiç düşünmediniz mi? Bir takım
kurslar belirleyelim, AVM ‘deki pazarlama
müdürü, idari asistan gibi tam üst yönetici
olmamış jenerasyonu alalım. Workshoplar
da yaşanmışlıklarla anlatarak çeşitli AVM
müdürlerini çağırarak işte ben böyle bir
kriz yaşamıştım, bu kriz anında böyle bir
şey yaptım. Sonuçları burada hani demin de
bahsettiğiniz gibi deneyip paylaşarak .Çünkü
öyle enterasan olaylar yaşıyoruz ki : X bir
AVM DE Ses Grubunun olduğu bir yerde
pazarlama planına bir müzikal koymak
istiyor.

Transferlerde bile deneyim 10 yıl. Çünkü,
Türkiye’nin AVM deneyimi 13 yıl ile sınırlı. Ben
2002’de bir AVM Müdürü olarak işe başlamış
olsaydım bugün sadece 13 yıllık deneyimim
olacaktı. Bir AVM’nin çok daha ileri aşamalara
ulaşabilmesi için 13 yıllık deneyim, aslında çok

Alkaş bünyesinde yapmayı düşünmedik ama
böyle bir eksikliğin olduğunu sektördeki
isimlerle sık sık konuşuyoruz. Bildiğim kadarıyla
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği’nin
(AYD) ICSC ile birlikte bir akademi projesi söz
konusu. Bu projelerde Avi Alkaş’ın çok ciddi
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Ben şöyle söyleyeyim, sonuç da Türkiye’ de ki
400 civarı AVM’nin hangisinin iş görüşmesine
gidildiği zaman, nedir sizin kariyeriniz?
diye sorulduğun da; işte ben Alkaşın x,y,z
seminerlerine katıldım. Burada pazarlama,
risk, kriz yönetimi,ebitta karlılık gibi 4 farklı
konuda eğitim aldım, işte bu da Alkaş’
dan aldığım sertifika dediğim zaman ben
bu 400 AVM’nin hiçbirisinin de Alkaş dan
imzalı bir sertifikanın sümen altı yapacağını
zannetmiyorum. Çünkü bunu X firması
yaparsa bu ticari bir olay. Tamam bunun
bir maliyeti var. İnsanların gitmesi gelmesi
gibi ama bence sektör de gerçekten ciddi
bir eksiklik çünkü sizde sürekli sektördeki
insanlarla konuşuyorsunuz bende günde en
az 10 farklı AVM’nin 10 farklı departmanı ile
konuşuyorum. İK’sından tutunda, finansına
kadar işte fatura ödenmedi demek için ama
hakikaten kalibrasyonu yüksek, kalifiye insan
yok. Şöyle yok diyorum: alttan gelmiyor.
Gerçekten ciddi bir sıkıntı var. İfade ettiğiniz
doğru. Konuya bir de başka bir açıdan bakmak
mümkün. Mesela, Türkiye’ye bugün yabancı bir
yatırım grubunun gelmesi ya da AVM sayısının
çok daha yüksek noktalara çıkması durumunda
yönetici olarak bulabileceğimiz insan sayısı çok
az. Dolayısıyla bu durum, sektör içi transferlerin
çok yüksek olmasını beraberinde getiriyor.
Aslında AVM sektörünün çok eski bir geçmişinin
olmaması ve dolayısıyla tecrübeli insan sayısının

yetersizliğinin yanı sıra bir başka soruna da
işaret etmek gerekiyor. Mesela, AVM yöneticiliği
sektör tarafından yeterince pazarlanamıyor.
Genç neslin; AVM yöneticiliğini kariyer planı
olarak görebileceği çalışmalar yapmak gerekiyor.
AVM yöneticiliği çok ciddi ve dinamik bir iş.
Ancak, yine de, yeni neslin son 5 yıl içinde AVM
yöneticiliğini, bir kariyer planı olarak görmeye
başladığını söylemek mümkün.
Sivas’da yeni bir AVM yapılıyor, Van
da,Van’ın ilk AVM’ si yapılıyor. Bizim sektör
olarak Sivas da ve Van da bu projeler için
orada yerleşik yaşayacak AVM Müdürlerine,
pazarlama müdürlerine, İK müdürlerine,
operasyona da ihtiyaç var.

Bunun en önemli somut kanıtlarından biri,
geçen yıl Turkish Brands standının kurulmuş
olması. Birleşmiş Markalar Derneği öncülüğünde
Turkish Brands kuruldu. Ve geçen yıl 150
metrekarede 8 Türk firması kendisini uluslararası
markaların ve yatırımcıların dikkatine sundu.
Doğru. Ancak, bu noktada az önceki tespite
Turkish Brands standı çok büyük bir ilgi gördü.
dönüp bakmak gerekiyor. Van, ilk AVM’sini
Ancak, biz, sadece dışarıdan gösterilen ilgiyle
kazanırken, bu şehire giderek eğitim verilmesi
yetinmedik. İlgiyi maksimize etmek ve sonuç
gerekiyor. Sadece gençleri değil, eğitimli ve
odaklı bir durum yaratabilmek için Turkish
perakende konusunda uzmanlaşmış kişileri de
Brands standında yer alan Türkiye markaları
kapsamalı bu eğitim süreci. Ve başta da ifade
için uluslararası yatırımcılardan B2B randevular
etmeye çalıştığım gibi eğitim, AVM’lerde
aldık. Yani, 8 marka için uluslararası görüşmeleri
uygulanması gereken ana stratejinin yanı sıra
birebir Alkaş olarak biz ayarladık. MAPIC
şehre özel yaklaşımları da kapsamalı. Ancak, bu
2014 tamamlandığında 8 firma, 520 uluslararası
alanda iyi projelerin ortaya çıktığını söylemek
görüşme yapmıştı. Sonuçlar gerçekten de çok
mümkün. Mesela, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları iyi oldu. O sonuçlardan birini Kiğılı Yönetim
Derneği ve Birleşmiş Markalar Derneği, şehir
Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’nın ifadesinde
şehir gezerek eğitim sürecini başlattı.
de görmek mümkün. MAPIC’e, Alkaş Yönetim
Kurulu Başkanı Avi Alkaş’ın zoruyla girdiğini
Bu noktada Fransa Cannes’da düzenlenen ve
söylemiş; hemen ardından da eklemişti: “Ama,
bizim Alkaş olarak Türkiye temsilcisi olduğumuz Çin’deki ortağımızı MAPIC’te bulduk”.
MAPIC Fuarı’nda ulaştığımız aşamanın altını
çizmek gerekiyor. Bundan 9 yıl önce MAPIC’in
Bir diğer sonuç, 18-21 Kasım tarihleri arasında
Türkiye temsilciliğini aldığımızda ne tür
Fransa Cannes’da gerçekleştirilecek MAPIC
kazanımlar sağlayacağını anlatırken, yeterince
2015’teki Turkish Brands standının 300
inandırıcı bulunmadık. Düşünün, dünyanın
metrekareye yükseltilmiş olması. Ve bugün
en önemli perakendecileri ve AVM yatırımcı
itibariyle 12 Türkiye markası bu stantta yerini
grupları başta olmak üzere pek çok global isimler aldı. BMD ile birlikte; Avva, Chakra, Collezione,
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bir katkısı olduğunu belirtmeliyim. Kuşkusuz,
eğitim müfredatı oluşturulacaktır ama, ben,
sektörden tecrübeli isimlerin sadece başarı ya
da başarısızlık hikayelerini anlatmalarının bile
akademi öğrencilerine büyük katkısı olacağını
düşünüyorum.

bir araya geliyor. Ortalama olarak her yıl 74
ülkeden katılım oluyor. Ve katılımcılar; dünya
çapında markalaşmış isimler. Ve neredeyse
fuarın düzenlendiği ilk yıllardan bu yana; yani
20 yıldır bu fuara katılıyorlar. Benzer bir durum
dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan ve
yine Fransa Cannes’da düzenlenen MIPIM
Fuarı için de geçerli. Düşünün, bu fuarlara
dünyanın 89 ülkesinin yatırımcısı katılıyor.
Ve siz, MAPIC’te 3 gün, MIPIM’de 4 gün
boyunca dünyanın en önemli yatırımcılarıyla
bir araya geliyorsunuz. Bugün bir perakendeci
ya da gayrimenkul yatırımcısı olarak yeni
pazarlarda yer almak, pazarlardaki gücü daha
da sağlamlaştırmak ve doğru adamı bulmak
için ülke ülke gezmek yerine hepsi de doğru
adamlardan oluşan ve dünyanın yatırımcısının
bir arada olduğu bir fuara katılmak kuşkusuz;
çok daha doğru bir adım. Sonuçta 1 ülkeyi 1 gün
de gezemezsiniz ve bu 1 gün içinde doğru adamı
bulamazsınız. Oysa ki MAPIC ve MIPIM’de
hedef pazarlar ve onların doğru yatırımcılarıyla
arka arkaya görüşmeler yapabiliyorsunuz.
Biz, katılımcılarımız adına uluslararası
yatırımcılardan B2B randevular alıyoruz ama,
firmalarımıza da “Lütfen dersinizi çalışın,
minimum 5 randevu alarak gelin” diyoruz.
Ancak, bu 9 yıllık süreç içinde hem çabalarımız
sonucunu vermeye başladı hem de markalarımız
yurtdışı yürüyüşlerini hızlandırırken MAPIC’in
nasıl bir anlam taşıdığını tam olarak anladı.
Türkiye’de markalaşmış ama, yurtdışında
markalaşmak isteyen ve mağaza sayısını artırmak
isteyen firmalarımız artık MAPIC Fuarı’nı
vazgeçilmez görüyor.
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Damat Tween, Faik Sönmez, Hatem Saykı,
Karaca Porselen, Kiğılı, Mavi, Penti, Mudo
ve So CHIC; Turkish Brands standında yerini
alan markalarımız. Sayının 20’ye yükselmesini
bekliyoruz.
PD’ yi biliyorsunuz Sivas da farklı bir
proje döndürmeye çalışıyor. Türkiye de ilk
ortaklıklarını yaptılar. Sivas Ticaret Odası
başkanı aynı zamanda Sivaslı 13 iş adamı bir
araya gelmişler, Sivas girişimi diye bir yapı
oluşturmuşlar, PD sonuç da kendi yönetiyor,
sahibi kendisi ilk defa bir ortaklık kuruluyor
ve bence oda bir örnek model . Bunun gibi bir
Türk yatırımcısının Hamburg da yada Dubai
de arsa sahipleri müteşebbisleri bir araya
gelip beraber bina kurması muhteşem bir şey
olur.
Aslında, AVM kısmında yurtdışında hayata
geçirilen son derece iddialı ve güzel projelerimiz
var. Ancak, sözünü ettiğiniz türden bir yatırıma
dair niyetlerin olduğunu ve bunun da bir süreç
gerektirdiğini belirtmem gerekiyor. Siz de çok
iyi biliyorsunuz, başta perakende markalarımız,
yurtdışına açılırken çekingen davrandı, böyle bir
yatırımı risk olarak gördü.
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Ancak, biz Alkaş olarak bu niyetteki
yatırımcılarımız için gerçekten bir köprü
kurabiliriz. Yurtdışında AVM yatırımı yapıp
işletmek isteyen yatırımcılarımız için hedef
pazarlarda doğru insanlarla toplantılar organize
edebiliriz. Mesela, Hindistan nüfusuyla ve
değişen tüketim alışkanlıklarıyla devasa ve
geleceği çok parlak bir ülke. Ülkenin Alışveriş
Merkezi Yatırımcıları Derneği ile bizim Alışveriş
Merkezi Yatırımcıları Derneği’nin bir araya
gelerek bir AVM yatırımının hayata geçirilmesi
ve Türk markalarını buraya taşımak gibi pek çok
proje söz konusu olabilir.
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alınması gereken bir çalışma yaptı. Ben, Türkiye
perakendecilerinin ödüle başvurmaları halinde
ödül kazanacaklarından eminim. Ve bu global
çapta bir başarının tescili ve yeni pazarlara daha
kolay ulaşım anlamına geliyor.
Bunda şu neden olabilir mi ? Bu işin oscarı
yerine ICSC konduğu için, herkes ICSC’i
hedef almış kendine MAPIC ’i anlatalım .
MAPIC ’in bir ICSC kadar yada HERMES
kadar önemli olduğunu sektörde prestijli
olduğunu, Armada ile yaşadığınız yol
hikayesini, anlatılacak bir başarı hikayesine
dönüştürelim. Beraber motivasyon yaptık,
beraber karar verdik gibi.

“MAPIC’e gel ve şu şu yatırımcılarla tanış”
sözümüze “Ama, beni herkes tanır” diye cevap
verebiliyor. Ama, bu fuara 8.400 kişi katılıyor
ve öylesine önemli bir fuar ki, katılım ücreti
970 euro. Tedarikçi ve yatırımcı için ise rakam,
1.090 euro. Bu rakamlar, MAPIC’in önemini
bilen insanlar için çok da önemli değil. Mesela
JLL’den MAPIC’e 5 kişi gidiyor, Koton’dan ve
pek çok markadan da katılım yine yüksek…
Doğru ekip ve doğru insanlar geliyor, oradan
çıkacak sonuç ekonomiye değer katacak
kişiler geliyor.
Zaten bunun için buraya geliyorlar. Düşünün,
Cannes’daki fuar alanı yetmiyor, alanın
çevresindeki bütün kafeler toplantı alanı haline
dönüşüyor. Benzer bir durum oteller için de
geçerli. Mesela bundan 3 yıl önce Ali Babacan’ı
götürdük. 20 kişilik özel yabancı yatırımcı ile
toplantı yaptı. Ve Ali Babacan son derece güzel
pazarladı Türkiye’yi.

ICSC çok önemli ama MAPIC de çok önemli.
Aslında ICSC, MAPIC’in taşıdığı önemin çok
farkında. Fakat, ICSC’yi sosyal sorumluluk
içeren, sektöre bilgi veren ve know how işleyen
bir yer olarak düşünmek gerekiyor. MAPIC ise
daha ticari bir fuar. Ama, ödül verdiği aşamada
Peki görüşmeyi düşünüyor musunuz ?
zaten artık başka bir aşamaya geliniyor. MAPIC’i Yurtdışına gittiğimiz zaman hepimiz Türkiye
ticari bir fuar olarak nitelendirmemin nedeni, 74 ekonomisine katkı vermeye çalışan fahri insanlar
Ben, bunu zaten MAPIC’te yapıyorum. Ve tabii
ülkenin yatırımcısıyla bir araya geliyor olmanız.. oluyoruz aslında. Türkiye temsilcisi oluyoruz.
ki MIPIM’de… Ancak, globalleşme dediğimiz
Fuara en son 400 kişi katılmıştık. Bu 400 kişi,
şeyi artık içselleştirmemiz gerekiyor. Bu konuda
Yok o kadar, ağırlıklı olarak Amerika ve
Türkiye temsilcisi olarak konuşuyor.
önemli bir yol kat ettik, ama kesinlikle almamız
Avrupa.
gereken daha çok yol var. Globalleşmeyi
Bu arada MAPIC ve MIPIM fuarları arasındaki
içselleştirmek, belli bir büyümeye ulaşınca,
MAPIC’e ise dünyanın 74 ülkesi katılıyor. Ve bu farkın altını çizmek gerekiyor. Ana organizatör
“Acaba daha başka ne yapabilirim” sorusunu
Reed Midem, 27 yıl önce yapılmaya başlamış.
sormak demektir. Yani, “yandakinin ne yaptığını” ülkeler; tüm kıtalardan. Şimdi Ortadoğu’nun da
ağırlığını artırmaya başladığını görüyoruz fuarda. Ama, AVM ve perakendeci kısmının ayrı bir
düşünmeden, kendi global anlayışınla kendinle
Bu yıl, MAPIC’e İran’ın katılması son derece
fuar ile ele alınması gerektiği düşünülmüş.
yarışıyor olman…
önemli bir gelişme
Bugün, MAPIC 21 yıldır düzenleniyor. 74 ülke,
8500 ziyaretçi, 2400 perakendeci; fuarın global
Mesela, MAPIC 2014’te Armada’nın ödül
Bana dün birisi sektörün içindeki en
çapta ulaştığı başarının somut kanıtı. Tabii,
alması, bu anlayışın bir sonucudur. Armada
prestijli ödüller nedir diye sorsaydı ICSC ve
Burger King, Zara gibi onlarca global markanın
Alışveriş ve İş Merkezi Müdürü Çiğdem
HERMES derdim. Bugün sorsalar MAPIC ‘i düzenlendiği ilk yıldan bu yana katılıyor
Ayrancıoğlu Gönen ile MAPIC Ödülleri’ne
de söylerim, bu benim eksikliğim.
olmaları; fuarın başarısının bir diğer kanıtı.
başvuruları hakkında konuştuk, sonuçta
Bu arada belirtmek gerekiyor; Black Stone’un
başvuru yaptılar ve global bir ödülün sahibi
Bizim en büyük sıkıntımız Türkiye olarak
Türkiye’ye gelmesinde MAPIC’in çok büyük bir
oldular. Benzer bir durum, Koton için geçerli.
yaptığımız işi pazarlayamamak. Bu, sizin
etkisi olmuştur. Bu örneği, Türkiye’ye yatırım
2008’de global çapta bir ödülün sahibi oldular.
sözünü ettiğiniz konu için de geçerli. Mesela
çekmesi açısından da MAPIC’in taşıdığı önemi
Ve eminim ki, şu anda bu ödülle birçok kapıyı
bazı markalarımız ödül sürecinden vazgeçtim,
ortaya koymak adına verdim.
açabiliyor. Aslında Armada, bu açıdan örnek
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TORUNLAR GYO’NUN PERAKENDE CİROSU %9 ARTTI

ürkiye’nin en büyük yerli AVM yatırımcısı
Torunlar GYO, Mall of İstanbul, Torium,
Zafer Plaza, Korupark, Antalya DeepoOutlet’te
2015 yılının ilk yarısında (23 Mayıs 2014’te açılan
Mall of İstanbul hariç) birebirde geçen yılın aynı
dönemine göre perakende cirosunu %9.1 artırdı.
Torunlar GYO portföyünde yer alan AVM’ler,
Mall of İstanbul’unda katkısıyla 2015 yılının ilk
yarısında 26.1 milyon ziyaretçi trafiğine ve 929
milyon TL perakende cirosuna ulaştı. Torunlar
GYO portföyünde yer alan 7 alışveriş merkezi ile
378 bin 201 metrekare kiralanabilir alanı yönetiyor.

T

Torunlar GYO Varlık Yönetiminden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Mall of İstanbul

Torunlar GYO’nun kontrolündeki AVM’lerin
performansına da değinen Dündar, “Çeyrek
bazda değerlendirdiğimizde, birebirde perakende
satışlarında ilk çeyrekte yıllık %10.3 olan büyüme,
ikinci çeyrekte %7.9 olarak gerçekleşti. Bu
yavaşlamada ikinci çeyreğin son ayı Haziran’da
gerçekleşen genel seçimlerin ve gıda hariç
Ramazan ayında perakende kanadında yaşanan
cirosal düşüşün etkili olduğunu gözlemliyoruz.”
dedi.
İlham İnan Dündar, yılın üçüncü çeyreğinde
turizmin perakende sektörünü canlandırdığını
vurgulayarak; “Özellikle Ortadoğu ve Türki
Cumhuriyetlerden gelen turist sayısının artması,
yaz aylarında ciro yükselişini yakalamamızı
sağladı. Son çeyrek ise iç pazar açısından
perakendede iyi geçecektir. Biriken enerji dışa
vurulacak, 2014’ten başlayarak alışverişini
erteleyen tüketiciler frenden ayağını kaldıracaktır.
Türkiye genelinde AVM'lerde geçen yıl 75 milyar
lira ciro gerçekleşirken, 2015 yılında 90 milyar
lira ciro hedeflenmektedir.” değerlendirmesinde
bulundu.

Torium
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Perakende sektörü ile ilgili görüşlerini dile getiren
Torunlar GYO Varlık Yönetiminden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar:
“2015 yılının ilk üç ayında Türkiye ekonomisi
reel %2.3 büyürken, perakende cirosu Haziran
ayında geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak
%6.2 büyüdü. Alışveriş merkezleri, kentlerin
ekonomisine ve sosyal yaşamına yön veren stratejik
yatırımlar olarak ön plana çıkıyor. Sektörün önemli
markaları, alışveriş merkezlerinde pazar paylarını
ve iş hacimlerini büyütüyor. Yılının ilk altı ayında
11 yeni AVM açıldı ve sektöre toplam 351 bin 92
metrekare kiralanabilir alan eklendi. 2015’in ilk beş
ayında kredi kartı ve banka kartı ile yapılan 208.4
milyar TL harcamanın 40.6 milyar TL’si AVM ve
marketlerde harcandı ve geçen yıla göre %24.4
artış kaydedildi.” dedi.

İlham İnan Dündar

41

MALl&MOTTO / R ö p o rt aj

Erman Çalışır

Carole Hakko

C.Serhat Türkkan : Şimdi önce Eylül’de İTÜ
C.Serhat Türkkan : Bildiğim kadarıyla siz İTÜ
Maslak Stadyumu’nda bir organizasyon var. Bu
Fest’i de yaptınız. Orada ki muhteşem sistemin
organizasyonu biz niçin yapıyoruz? Amacı nedir? aynısı burada da olacak mı?
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Carole Hakko : Bu sene Bir Dilek Tut Derneği,
Make-A-Wish® Türkiye’nin 15. kuruluş yılı
olduğu için özel etkinlikler yapıyoruz. Çünkü
bizim Misyonumuz 3-18 yaş arası hayati tehlike
taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların
bir dileğini yerine getirmek... Çocuklarımızın
ve ailelerinin bu zorlu zamanlarında hayata
tutunmaları ve yaşama olan güçlerini
desteklemek için. Onun için sağolsun Dejavu
ve Sinan Akçıl sayesinde güzel bir konser
hazırlanıyor. Biz inşallah daha fazla çocuğun
dileğini gerçekleştireceğiz.
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C.Serhat Türkkan : Yani çocukların dileklerini
gerçekleştirmek için yapıyoruz.
Carole Hakko : Evet.
C.Serhat Türkkan : Dejavu işin neresinde?
Erman Çalışır : Dejavu da Sinan Akçıl’ın
sahibi olduğu ve ortak olduğu Akçıl Prodüksiyon
, bu işin tamamen organizasyonu , prodüksiyonu
yani sanatçıların organize edilmesinden ,sessahne - ışık düzeni kurulmasına ,sponsorluk
çalışmalarına , saha management’ına , biletlerin
satılmasına kadar işin tamamına sahip konumda.

Erman Çalışır : Aynısı olacak. Sahne düzeni
ve dışarıda ki aktivite alanlarının hepsi olacak.
Sağolsunlar bu konuda bir çok sponsorumuz
var bu konuda ana sponsorumuz Tahincioğlu ,
Tahincioğlu ana sponsorluğunda stadyumun üst
tarafında da etkinlik alanı olacak. Power FM ‘in
çeşitli etkinlikleri olacak. Diğer sponsorlarımızın
etkinlikleri olacak yani buna tek günlük mini
festival diyebiliriz aslında. Burada oraya gelecek
kişileri hem eğlendirip , hem de işin sonunda
asıl amacımız olan tüm gelirlerin çocukların
dileklerini yerine getirilmesine ufak bir katkıda
bizde bulunmuş olalım.

şiddet için tshirt yapacağım dolaşacaksın diyor.
Peki bu işi yaptın kaç kadın şiddetten kurtuldu?
Yada Down Sendromlu çocuklar için maç yaptın.
Tamam bu maçı yaptıktan sonra ne döndü belli
değil. Ama sizin yaptığınız işin en güzel tarafı
hemen sonuç var. Bunun olması lazım işte.
Sonuçlarını hemen görüyor olmanız.
C.Serhat Türkkan : Peki 2152 dileği
gerçekleştirdiniz. Yıllık bir hedef belirlediniz
mi? Yoksa random olarak gelen rakamlarla mı bu
oluşuyor?

Nihan Özhüsrev : Son 5 senede 1000 dilek
gerçekleştirdik. Her sene 2012 yılından beri
% 10 artışla devam ettik. Bu seneyi 2200 ile
bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki sene 2500
olacak hedefimiz ve gibi 2018’de de 3000.
C.Serhat Türkkan : Az önce bu dernek 15 yıldır çocuğumuzun dileğini gerçekleştireceğiz. Bu
var dediniz. Şöyle bir rakam var mı elinizde biz
şekilde arttıracağız.
15 yıldır kaç çocuğu mutlu ettik?
C.Serhat Türkkan : Birde bir şeyi merak
Carole Hakko : 15 Yıl içinde 2000 den fazla
ediyorum. Daha önceki yaptığımız sohbetlerde
dilek gerçekleştirdik.
de biraz da baktım siz dilek yerine getirirken
şöyle ben bir bardak su istiyorum değil. Öyle
Nihan Özhüsrev : Şuanda tam 2152 deyiz.
güzel gerçekleştiriyorsunuz ki işin kurgusu var
prodüksiyonu var. Bunu nasıl bir ekip yapıyor?
C.Serhat Türkkan : Çok iyi bir rakam. Bu
Carole Hakko : Dilek çocuğumuz dileğinin
çok önemli .Çok fazla sosyal sorumluluk işiyle
gerçekleştirildiği günün kahramanı oluyor.
uğraşan kişiler var. Fakat bizim hep sizinle
Ve onun ailesi de tabii ki. Bizim amacımız
konuştuğumuz konu bunların hiçbir tanesi elle
çocuk için hiçbirşeyin imkansız olmadığını ona
tutulur gözle görünür olmuyo , mesela kadına
göstermek, kanıtlamak... . Dileği gerçekleşirse,
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doğal olarak artık hayatta herşeyin mümkün
olduğunu düşünecek, hayati tehlike taşıyan bir
hastalığı yenmek dahil.
C.Serhat Türkkan : İmkansız diye bir şey
yoktur bunu görsün ki mücadele gücü artsın.
Carole Hakko : Çünkü genellikle çocuklara
dileklerini sorduğumuznda, gerçekleşmesinin
imkansız olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bazen
değişik şeyler isteyebiliyorlar. Onlar için bu
dileklerin gerçekleşmesi belki imkansız ama
bu dileklerin gerçekleşebildiğini gördükten,
yaşadıktan sonra artık herşey imkanlı olabilir.
Senaryo yapıyoruz.
C.Serhat Türkkan : Nasıl bir creative ekip var?

Nihan Özhüsrev

C.Serhat Türkkan : Siz yokken Make-AWish ekibiyle çok keyifli bir toplantı yaptık.
Birkaç küçük anekdotlar anlattılar. Mesela bir
prenses olayında onlarca insanın çalıştığı, çeşitli
kurguların yapıldığı..yani çok basit bir şey değil
bu.
Carole Hakko : Evet kesinlikle... Basit değil
ama yaratıcılık çok önemli Zaten bir çocuğun
hayalinin gerçekleştirme planlaması hem
bizler hem de gönüllülerimiz için çok eğlenceli
bir şey. Bu manada bizim her zaman sınırsız
düşünmemiz lazım. Hem çocuğumuz hem de aile
için unutulmaz sihirli bir anı yaratmak burada
esas...
C.Serhat Türkkan : Ayrıca bildiğim kadarıyla
Make-A-Wish’in global bir tarafı da var.
Carole Hakko : Evet, Make-A-Wish bugün
38 ülkede faaliyet gösteren çok büyük bir
organizasyon Hepimizin misyonu aynı..
Uluslararası bir organizasyon olduğumuzdan
birbirimize destek de veriyoruz Tam da
bahsettiğim konu ile ilgili MaNga’dan çok iyi
bir örnek verebilirim. Bir çocuğumuz Hollanda
‘dan gelecekti. MaNga ile tanışmak istiyordu.
Son dakika doktor izin vermedi. MaNga’dan
üç kişi Hollanda’ya gittiler ve dileğini orada
gerçekleştirdiler.
C.Serhat Türkkan : Siz kaç yıldır bu
organizasyonda sınız?
Carole Hakko : Başladığından beri, on seneyi
geçmiştir.
C.Serhat Türkkan : Şöyle özel bir şey sormak
istiyorum. 2000 tane çok güzel hikaye var. Peki
bunların içerisinde sizi en çok etkileyen desem.
Carole Hakko : Hepsi. Her çocuk benim için
çok önemli.
Serhat Türkkan : Tabiki de hepsi ama sizi en
çok hangisi mutlu etti?

Carole Hakko : Tek bir tane yok çok var.
Örneğin bir çocuğumuz vardı veKapadokya’ya
gidip uçan balona binmek istiyordu, orada 3-4
gün geçirdik, inanılmaz güzeldi. Ayrıca bir tane
çocuk Savarona’nın kaptanı olmak istemişti.
Onu da gerçekleştirdik. Bütün Savarona’yı
kapatmış gibi hoş geldin diye karşılandı. Bir tane
çocuğumuz One Direction grubundan Harry ile
tanışmak istemişti. Harry o zamanlarda maalesef
Avustralya’da konserde olduğundan kendisine
özel bir video gönderdi, çocuğumuz o videoyu
gördüğünde:”Artık beni biliyor, inanmıyorum...”
diyerek ağladı neredeyse. Biliyor musunuz,
gerçek mutluluk o anlarda işte çocuklarımızın
gözlerinde saklı...
Nihan Özhüsrev : Benim aklıma bir şey
geliyor çünkü epey kafayı yormuştuk ona.
Bir çocuğumuz Finding Nemo’yu izlemiş. Ve
dileği kaplumbağalarla yüzmekmiş. Bayağı
düşündüğümüzü hatırlıyorum kaplumbağa ile
bir çocuğu nasıl yüzdürecektik? Kaplumbağaya
yaklaşamıyorsun. Ne yapalım ne edelim
derken biri akıl etti İzmir’ de bir üniversitenin
su ürünleri fakültesi var. Kaplumbağalar da
hastalanabiliyor ve orayı aradık biz , onlar çok
büyük bir tanka koyuyorlarmış. Çok büyük
devasa bir akvaryumun içine koyuyorlarmış.
Aradık kendimizi tanıttık. Çocuğumuzunn dileği
kaplumbağa ile yüzmek, nasıl ayarlayabiliriz
dedik. Onlar da tankın içine hasta kaplumbağanın
yanına aldılar hasta çocuğumuzu, beraberce
yüzdüler Muslera’ya penaltı atmak isteyen bir
kızım vardı mesela. O da çok değişik bir dilekti.
Kız çocuğu üstelik, bana dediği doktorunun
bu hastalığı yenme ihtimali ellibin de birmiş,
halbuki kendisine göre Muslera’ya penaltı
atmak milyonda bir...Milyonda bir olabiliyorsa
ellibinde bir de olur artıkdiye düşündüğünü
söyledi. Yani bizim mantığımız da bu aslında.
Bu dediğimiz de hayati tehlike taşıyan bir
hastalık. Bir de şunu söylemek istiyorum.
Toplumda biraz değişik bir kanı var, bBizler
ölüm döşeğindeki çocukların son arzusunu

yerine getirmiyoruz. Yapmadığınız ne dersek
belki de bu. Çocuklar gerçekten kötü durumda
olabiliyor. Belki de bir hafta sonra kaybediyoruz
çocuğu, . Dileğini gerçekleştirdikten sonra. Ama
biz bu şekilde düşünmek istemiyoruz. Çünkü
dünyada inanıyoruz ki bir umut geni var ve ben
inanıyorum ki iki bin otuz küsür de bu bulunacak
ve biz o zaman diyeceğiz ki Make-A-Wish’te
çalışanlar olarak biz bunu biliyorduk zaten.
C.Serhat Türkkan : Zaten siz çok net ifade
ettiniz. Bu örnekler de bunu pekiştirdi.
Carole Hakko : Bizim en son etkinliğimiz
olarak 15. Yıl kutlamaları çerçevesinde bir gala
yaptık Antonis Ramos ‘la martta.Davetlilerimiz
arasında 2005 yılında gerçekleştirdiğimiz bir
dilek çocuğumuz da vardı. Kendisi tamamen
iyileşmiş ve amatör olarak müzik yapmaya
bile başlamıştı. Onun dileği 10 sene evvel bir
elektrogitar sahibi olmaktı ve gelin görün ki bu
dileği onu sadece hayatta tutundurmadı aynı
zamanda hayatına pozitif anlamda bir yön verdi
bu gerçekten de süper bir şey.
C.Serhat Türkkan : Çok güzel anlattınız. Bunu
ifade ederkende ben şimdi sizinle görüştükten
sonra birçok kişiye bu derneği anlatıyorum.
Herkesin algısı şu sizin dediğiniz gibi çocuk
ölecek son isteğini yapalım.
Carole Hakko : Çok net olarak hayır dememiz
lazım. Çünkü öyle değil.
C.Serhat Türkkan : Siz onun örneğini de
verdiniz. Bunu çok iyi anlatmak lazım.
Nihan Özhüsrev : Umut , neşe , hayata
tutunma gücü bu üç bacak üzerine kurulu
aslında Bir Dilek Tut Derneği’nin misyonu.
Bu aynı zamanda insanı yarına taşıyan bir
şey. Bir çocuk yarınını hayal edemiyorken
10 sene sonrasını planlayabiliyorsa biz
orada birşeyler başarabiliyoruz demektir. Bir
dileğimiz vardı mesela deniz subayı olmak
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Carole Hakko : Hep beraber çalışıyoruz.
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olarak başvurabileceği gib ayrıca çocuk olarak
da başvuru yapmak isterlerse bizimle irtibata
geçebilirler. Aradıkları tüm soruların yanıtını
web sitemizde bulabilirler. Sponsorluk yapmak
isteyen şirketlerde yine web sitemizden
başvurabilirler. Bizim değişik sosyal
sorumluluk paketlerimiz var. Bizim amacımız
çok insan bizim işimizi bilsin , desteklesin ve
daha fazla çocuk dileğini yerine getirelim.

Erman Çalışır

Carole Hakko

isteyen bir çocuğumuz vardı, dileğini Tuzla’da
gerçekleştirdik onun Çocuğumuz bildiğiniz
dümene geçip kruvazör kullandı. Bütün gün
dersler aldı , yemek duasını yaptı. Diploma
törenin de ufak bir kılıcı bile vardı. Gitti hiç
unutmuyorum Afyon’dandı aile , Tuğamiralin
yanına , ufacık da boyu var, çekiştirdi : ‘’Amca
ben on sene sonra buradayım’’ dedi. Babası
ağlamaya başladı. Babası biz on gün sonrasını
düşünemiyoruz çocuk on yıl sonrasının planını
yapmaya başladı dedi.
C.Serhat Türkkan : Ama sizin dilek sayesinde
yapmaya başladı o planı.
Carole Hakko : Evet onun gücü bu.
Erman Çalışır : Umudun gücü işte. Dünyayı
yaşarken aslında hergün o umutla sürekli
bağdaşmıyoruz ama bağdaştığınız zaman
hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlıyorsunuz
birdenbire.

C.Serhat Türkkan

Nihan Özhüsrev : Türkiye’de her sene
2500 – 3000 tane çocuk hayati tehlike
taşıyan hastalığa yakalanıyor. Biz 200
dilek yapıyoruz dedik demek ki aslında
yüzeyi kazımıyoruz bile. % 10 için çok
sevinçliyiz ama %90 ulaşamadığımız ,dileğini
gerçekleştiremediğimiz , gerçekleştiremeyip
kaybettiğimiz belki de bir sürü çocuk var.
Tüm bunları gerçekleştirebilmek için desteğe
ihtiyacımız var.

eğer bu projeden alnımızın akıyla çıkarsak ki
çıkacağız. İnşallah daha güzellerini de yeni sene
2016 da daha büyük bir proje yapacağız daha çok
çocuğun dileğini gerçekleştireceğiz.
Carole Hakko : Almanya da , Hollanda
da ve Avusturalya da çok Türk var. O Türk
C.Serhat Türkkan : Ben çok daha iyi olacağını çocukların bazıları da buraya gelmek istiyor.
düşünüyorum. Çünkü back raundunuza
Ünlü bir kişi ile tanışmak istiyorlar.
bakıyorum İTÜ muhteşem bir işti. Orada da
yaptığınız bir çok yabancı sanatçı işi vardı.
Nihan Özhüsrev : Pakistan’dan çocuklarımız
Onlarıda ben biliyorum. Gerçekten muhteşem bir var. Kıvanç Tatlıtuğ ile tanışmak istiyorlar.
iş olacak.
Çünkü Aşk-ı Memnu orada çok beğenilmiş
bir dizi.
Carole Hakko : İnşallah.
Carole Hakko : Ünlü kişler de bize çok destek
C.Serhat Türkkan : İddialı konuşacağım hiç
veriyorlar. Sinan Akçıl gibi. Sinan muhteşem
kimse böyle bir line out’u bir araya getiremez.
bir insan, bizi tuttu ve bizimle yanyana.
Dışardan birisi bu yazıyı okudu etkilendi
dokunmak istedi bu işe. Ne yapması gerekiyor?
C.Serhat Türkkan : Son olarak söylemek
istedikleriniz.
Carole Hakko : Bizim Web sitemizi ziyaret
edebilir. Gönüllü olmak isteyenler bölümüne
Carole Hakko : Tek başımıza ilerleyemeyiz.
girebilirler. Biz sürekli eğitim veriyoruz. Gönüllü Destek gerekiyor.
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C.Serhat Türkkan : Ben bu konuda o kadar
çok şey öğrendim ki tüm fikirlerim değişti. Şöyle
düşünüyordum gerçekten son günlerinde mutlu
olsun. Diye düşünüyordum. Şu andan sonra
gerçekten kutsal bir iş yapıyorsunuz, anladım.
Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Peki
bu konserden sonra hedef?
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Carole Hakko : Hedef daha fazla çocuğun
dileğini yerine getireceğiz. Dejavu bizim sürekli
yanımızda.
Erman Çalışır : Bundan sonra da her türlü
projelerinde Sinan Akçıl’ın gönül elçisi olduğu
gibi bizde organizasyon tarafında gönüllü
olarak istedikleri herşeye açığız.
Carole Hakko : İnşallah her sene böyle bir
konser yapabiliriz.
Erman Çalışır : Bu konser sayesinde bence
Türkiye de çok önemli bir kesime make a
wish’in varlığı daha doğru anlatılacak diye
düşünüyorum. Bilenler daha doğru anlayacak.
Bilmeyenler de bilmiş olacak. Bilinirlik yanı sıra

Carole Hakko

Alışveriş ve Yaşam Merkezi

YASEMİN ŞEFİK İLE İKİ KOLTUK’TA
MUHTEŞEM KONUKLAR
EKİM AYINDA HER PAZARTESİ SAAT : 13.00 - 15.00 ARASI

SİNAN AKÇIL
5 EKİM

CANLI YAYIN!

FİLİZ ÖZKOL
12 EKİM

19 - 26 EKİM SÜRPRİZ KONUKLAR

? ?

SÜRPRİZ!

SÜRPRİZ!

YASEMİN ŞEFİK

CANLI YAYIN!
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PERAKENDENİN BÜYÜK AKTÖRLERİ
MAPIC ÖNCESİ BULUŞTU
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Avi Alkaş
JLL Türkiye Ülke Başkanı
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Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı ve bu
yıl 18-20 Kasım günleri arasında dünyanın en
büyük uluslararası perakende ve gayrimenkul
fuarı olarak 21’inci kez Fransa Cannes’da
düzenlenecek MAPIC 2015 öncesinde
Türk perakende sektörünün liderleri bir
araya geldi. MAPIC 2014’te ilk kez kurulan
“TurkishBrands” standının altında yerini alan
Türk perakendecileri, dünya markası olma
kararlılıklarını ve bu noktada MAPIC’in taşıdığı
önemin altını çizdi. Toplantıya Alkaş Yönetim
Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı
Avi Alkaş, Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer,
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim
Kurulu Başkanı ve Penti Yönetim Kurulu
Başkanı Sami Kariyo, BMD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Mavi CEO’su Cüneyt
Yavuz, BMD Genel Sekreteri Ekrem Utku,
Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yönetim
Kurulu Başkanı Füsun Kuran, Kiğılı Yönetim
Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Orka Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu,
Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar,
Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu,
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz
ve Faik Sönmez İş Geliştirme ve Bilgi Sistemleri
Müdürü Berkan Çiçek katıldı.
Bu yılki konsepti “Dijitalin Perakende Sektörüne
Etkisi” olarak belirlenen MAPIC 2015’te 74
ülke ve 100 şehir temsil edilirken, 700 stantla
2 bin 400 perakendeci, 2 bin 300 geliştirici
ve 340 yatırımcı şirket bir araya gelecek. 8
bin 400’ün üzerinde ziyaretçinin ağırlanması
beklenen fuarda çarpıcı gelişmeler söz konusu.
BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve
Almanya ile yürüttüğü müzakerelerde anlaşmaya
varan İran, MAPIC 2015’e İran Mall ile
katılıyor. Anlaşma sonucunda Türkiye dâhil Batı
ülkelerinin İran’a MAPIC sırasında büyük bir
ilgi göstermesi bekleniyor. Yurtdışı adımlarını

hızlandıran Türkiye perakende sektörü için bir
diğer önemli gelişme, MAPIC 2015’te Onur
Ülkesi olarak seçilen ABD’nin en büyük karma
projesi Hudson Yards ile katılımı. Türkiye
perakendecileri de, yabancı katılımcılar ile
fuarda pek çok birebir randevu gerçekleştirecek.
İran dışında MAPIC 2015’e katılan büyük AVM
yatırımcıları arasında ayrıca BAE’den Majid Al
Futtaim, Katar’dan Place Vendome, Nijerya’dan
South Energy, Çin’den Wanda Group,
Singapur’dan CapitaMalls Asia, Avrupa’dan
Hammerson, Westfield, Klepierre, UnibailRodmacove Sonae Sierra da bulunuyor.
Türk markaları aranan isimler arasına
girecek
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye
Ülke Başkanı Avi Alkaş, ticari gayrimenkul
pazarının dünyadaki en önemli araçlarından
biri olan MAPIC’te, bu yıl çok daha büyük bir
katılım olacağını vurgulayarak: “MAPIC 2015’in
uluslararası iş bağlantılarının sağlanmasında
çok güçlü bir zemin oluşturulacağına inancım
tam. Bunu, MAPIC 2014’te de gözlemlemiştik.
Türkiye’nin yatırım açısından ne kadar cazip bir
lokasyon olduğu görülürken, Türk perakendecisi
de dünyadaki yeni yatırımlarına zemin sağlamak
için pek çok görüşme gerçekleştirdi. Uzak
olmayan bir gelecekte dünyanın perakendedeki
yıldız şehirlerinde ve yıldızlaşacak şehirlerinde
Türk markalarının aranan isimler arasına gireceği
kesin. Ayrıca, Türkiye’nin dünyaya İstanbul
dışında da yeni yıldız şehirler ekleyeceği de
bir bu kadar kesin. İşte tüm bu hedefler ve
beklentilerin gerçekleştirilmesinde MAPIC, en
önemli platformlardan biri olacak.”
Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise, Onur
Ülkesi ABD olarak seçilen MAPIC 2015’e bu
yıl İran’ın ilk kez katıldığını belirterek, dünyanın
perakende liderleri kadar yatırımcı gruplarının da
MAPIC’e ilgisinin giderek arttığına dikkat çekti.
TurkishBrands standındaki gelişmelerin de altını
çizen Aközer, “2014’te ilk kez kurulan Turkish
Brands standına 8 firma katıldı ve markalarımız
520’den fazla birebir randevuyla uluslararası
yatırımcı ve master franchise’lar ile görüştü.
Güçlü temsil ve gerçekleşen birebir randevuların
da etkisiyle sayının 20’ye yükselmesini
bekliyoruz. Şu an itibariyle sayı 11’e ulaştı.
TurkishBrands standında uluslararası temsili
tercih eden firmalarımız şimdilik Avva, Chakra,
Collezione, Damat Tween, Faik Sönmez,Karaca
Porselen,Kiğılı, Mavi, Penti, Mudo ve So
CHIC.” diye konuştu.

Yonca Aközer
Alkaş Genel Müdürü
MAPIC 2014’teki 520’den fazla birebir
randevunun Türk markalarının uluslararası
hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol
üstlendiğini belirten Aközer, “Türk ekonomisinin
giderek yükselen gücünü ortaya koyabilmek
kadar markalarımızın eriştiği üretim ve kalite
gücüyle yurtdışına açılımlarına destek olabilmek
için bu yıl da pek çok randevu alacağız.” dedi.
Aközer’in altını çizdiği bir diğer konu, Alışveriş
Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin
gelenekselleştirdiği “TurkeyInvestors
Networking Dinner”ın bu yıl 18 Kasım’da
Majestic Otel’de düzenlenerek bir kez daha Türk
markalarını uluslararası sektör liderleriyle bir
araya getireceği oldu.
“Türk markalarının büyük yürüyüşünde en
önemli platform MAPIC”
BMDYönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo,
gelecek 10 yılda herkesin Türk markalarının
büyük yürüyüşüne tanıklık edeceğini
vurgulayarak, “Bu sırada yeni işbirlikleri kurmak
ve yeni hedef pazar araştırmaları yapmak için
MAPIC’e katılım önemli. Yurtdışına açılmış
veya yeni pazarlar hedefleyen markalarımız
için MAPIC doğru platformdur.”dedi. Kariyo,
2004’te BMD önderliğindeki Turkish Brands
standında ilk kez bir araya gelen 8 markanın
dünyanın pek çok bölgesinden çok sayıda
işbirliği teklifleri aldığını anımsatarak,
“BMD düzenlediği etkinliklerle Türkiye’nin
ortalama büyümesinin yaklaşık 4 katı büyüyen
markalarımızın yüksek katma değerli ihracat
yaptıklarını ortaya koydu.” diye konuştu.
İran’ın MAPIC 2015’e katılmasını, perakende
sisteminin gelişmesi ve uluslararası markalara
açılmasında önemli bir adım olarak nitelendiren
Kariyo, şöyle konuştu: “MAPIC’te Türk
markaları da geçtiğimiz aylarda Tahran’ın en
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Yurtdışı operasyonlar için MAPIC, doğru bir
mecra

büyük AVM projesi için BMD aracılığıyla
İstanbul’da İranlı yatırımcıyla başlattıkları
temaslarını ilerletecek. İran pazarına ne kadar
erken girersek rekabette de o kadar ileride
olabiliriz.”
BMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, BMD üyesi
markaların 90 ülkede 3.000’den fazla sayıda
mağaza sayısını 2023 itibariyle yeni pazarlar,
ülkeler ve bölgelerle 20.000’e yükseltme
hedefiyle hareket ettiğine dikkat çekerek,
bu çerçevede 2014-2015 yıllarında BAE,
Kazakistan, Polonya ticaret turlarından sonra
yeni hedef olarak İran’ı belirlediklerini açıkladı.
Yavuz, bu noktada MAPIC’in önemine işaret
ederek, “Yurtdışına açılmayı hedefleyen,
yurtdışına açılmış olan ve yurtdışında büyümeyi
planlayan markalar için MAPIC doğru bir
platformdur. MAPIC, B2B toplantılar ve
networking imkânıyla Türk markalarının
yabancı yatırımcı grupları ve franchise
kuruluşlarıyla bir araya gelmesinde önemli bir
aracı. Geçtiğimiz yıllarda MAPIC sırasında
BMD’nin önderliğindeki oturumlarda
yabancı perakendecilerin Türkiye’ye ve
Türk markalarına büyük önem verdiklerini
gördük. Diğer yandan 2014’te 8 markamızla
oluşturduğumuz TurkishBrands standı da çok
ilgi çekti. Birçok ülkeden yatırımcı, özellikle
marka ismi belirterek Türk markalarına erişmek
üzere MAPIC’te BMD ile irtibata geçtiler. Bu
yıl stand alanımızı daha büyüterek daha fazla
sayıda markamızı bu etkinliğe dahil edeceğiz.”
diye konuştu.
TMD Yönetim Kurulu Başkanı ve RMK
Classis CEO’su Füsun Kuran, dünyanın en
büyük perakende ve gayrimenkul fuarı olarak
ifade ettiği MAPIC sayesinde dünyadaki tüm
perakende bağlantılı gayrimenkul yatırımlarını
takip edebildiklerine dikkat çekti. Ayrıca
MAPIC’te tüm TMD üyeleri ve markalarla
bir araya gelebildiklerini de belirten Kuran,
“Alkaş’a sektörümüz için böyle önemli bir
fuarın temsilciliğini yaptığı için kendim ve
Tescilli Markalar Derneği adına teşekkür
ederim” diye konuştu.

Abdullah Kiğılı
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı
“Türk malını rekabetçi ortamda sunmak
ve dünya ile rekabet etmek istiyoruz”
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah
Kiğılı, MAPIC’i Türk markalarını dünya
perakende sektörü ile buluşturan çok önemli
bir platform ve en prestijli fuarlardan biri diye
nitelendirerek, MAPIC’te sektörün, global
AVM yatırımcıları ve franchise’lar ile bir
araya gelerek işbirliği imkanı yakaladığını
vurguladı. Kiğılı, “Türkiye’nin dünya moda
perakendesindeki imajı hızla yükseliyor. Bu
ivmeyi sürekli kılmak için sektör oyuncuları
ve tasarımcıları olarak varlığımızı fuarda
hissettirmek büyük önem taşıyor.” dedi.
Kiğılı olarak MAPIC’e katılmayı global
hedefleri açısından önemsediklerine dikkat
çeken Abdullah Kiğılı, şöyle konuştu:
“Türkiye’nin 2023’te 10 dünya markası
çıkarmak hedefi var. Biz de bu 10 firmadan
biri olmak istiyoruz. Dolayısıyla, yurtdışında
Türk malından Türk markasına geçiş yapıp
yayılarak farklı ülkelere ve şehirlere Türk
bayrağını dikmek, Türk malını rekabetçi
ortamda sunmak ve dünyayla rekabet etmek
istiyoruz. Yurtdışında 28 mağaza ve 9 satış
noktasıyla 5 yıl gibi kısa bir sürede ilerledik.
2015 sonuna kadar 6 mağaza daha açacağız.
Dünya markalarının yer aldığı bu prestijli
fuarda yer almanın, yurtdışı operasyon
süreçlerimize ivme kazandıracağına
ve uluslararası alandaki varlığımızı
güçlendireceğine inanıyorum.”
Abdullah Kiğılı, MAPIC 2014’te başta
BAE ve Katar olmak üzere yatırımcılarla
görüştüklerini belirtirken, Avrupa ve Rusya
pazarlarından yoğun ilgi gördüklerini
kaydetti. Orka Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, MAPIC’i
perakende sektöründen uluslararası
yatırımcıların ve profesyonellerin katıldığı
en önemli buluşma noktası olarak
nitelendirdi. Orakçıoğlu, “Alışveriş merkezi
yatırımcılarının global projelerle katıldıkları
ve gayrimenkul sektörünün en önemli olduğu
kadar en büyük bu buluşma platformunda
görünür olmak çok şeyler kazandırabilir”
dedi.

Yılmaz Yılmaz
Koton Yönetim Kurulu Başkanı
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz,
MAPIC’i Türk perakendesinin yurtdışı açılımı
için verimli kullanılması gereken bir platform
sözleriyle nitelendirdi. Koton’un yurtdışındaki
gelişimini planlarken ve gerçekleştirirken
MAPIC Fuarı’nda buluştukları uluslararası
alışveriş merkezi yatırımcıları ile kurdukları
ilişkilerden çok fayda gördüklerinin altını çizen
Yılmaz, “Son 10 senedir hemen hemen her sene
daha da artan bir kadro ile fuara katılıyoruz.
2008 yılında ‘Perakendede Başarı Hikâyesi
Ödülü’nü alan ilk Türk markası olma gururunu
da MAPIC’de yaşadık.” dedi.
Faik Sönmez Yönetim Kurulu Başkanı Mete
Sönmez, satış ağlarını uluslararası pazarda daha
da genişletmek ve yeni işbirlikleri sağlamak
amacıyla MAPIC’e katılacaklarının altını çizdi
ve şöyle konuştu: “Geçen yıl Turkish Brands
standında 8 Türk markası bir araya gelmişti. Hem
ülkemiz hem de markalarımız temsil edilmişti.
Bu sene Turkish Brands standında daha güçlü
şekilde 20 firma bir araya gelerek markalarımızı
ve ülkemizi MAPIC’te temsil edeceğiz.”
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Cüneyt Yavuz
Mavi CEO’su

Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu,
Mudo’nun yurtdışı hedeflerine ve MAPIC’in
bu hedefe ulaşmadaki önemine dikkat çekti.
50 yılı aşkın geçmişleri, 120’den fazla
mağaza ve operasyon güçleriyle Türkiye’de
yarattıkları başarıyı yurtdışına taşıyacaklarını
vurgulayan Taviloğlu, şöyle devam etti:
“Diğer ülkelerde de mağazalar ve cornerler ile
büyümeye devam etmek istiyoruz. Bu yüzden
son 1 senedir altyapımızı oluşturarak yeni bir
ekiple hazırlıklarımızı tamamladık. Turquality
programına dahil olduk. Mudo’nun hedefi,
alt markaları ile birlikte veya ayrı ayrı bir
sistem ile mağazalaşmaktır. Bunu franchise,
corner ve ownstore olarak 3 farklı şekilde
gerçekleştirebiliriz. Amacımız, Türkiye’de
olduğu gibi girdiğimiz ülkelerde de lovemark
olabilmektir. Halihazırda başladığımız ve
potansiyel yurtdışı operasyonumuz için MAPIC’i
doğru bir mecra olarak görüyoruz. Bu yüzden
MAPIC’in bize doğru bağlantıları sağlayacağına
inanıyoruz.”
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HOTİÇ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
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77 yıldır ayakkabı modasına yön veren Hotiç, büyüme politikasını istikrarlı
bir şekilde devam ettiriyor. 2010 yılında 52 olan mağaza sayısını 124'e
çıkararak büyüme hızını son 5 yılda %138 oranında artırmış oldu.
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Anadolu’nun çeşitli illerinde ve büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde
açtığı mağazalar ile müşterilerine daha hızlı ulaşmayı hedefleyen Hotiç,
Edremit Novada AVM ve İstanbul Via Venezia AVM’de açtığı iki yeni
mağazası ile Türkiye genelinde toplam 124 mağazaya ulaştı.
Kıbrıs Lefkoşa ve Magosa, Irak Erbil mağazalarından sonra Azerbaycan
Bakü'de 4. yurt dışı mağazasını Temmuz ayında açıyor.
Farklı yaşam tarzlarına uygun, özgün tasarım, toplam kalite ve marka kimliği
ile öne çıkan lider ayakkabı markası olma hedefi ile Hotiç, her geçen gün daha
da gelişmeye ve büyümeye önem vermektedir.

E t k i n li k / MALl&MOTTO

SOMA'LI ÇOCUKLAR SUALTI HAYALLERİNİ
İSTANBUL AKVARYUM'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

roje kapsamında hayalleri İstanbul’u ve İstanbul'un simgesi
haline gelmiş yerleri görmek olan çocuklar İstanbul’a geldi. Bir
nebze olsun çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvayan
İstanbul Akvaryum 40 çocuk ve onların ailelerinden oluşan toplam 60
kişilik Soma grubunu akvaryumu görmeleri için davet etti.

P

Akvaryumu gezen, deniz hayatı ve canlıları konusunda uzmanlardan
detaylı bilgi alan ve akvaryumun maskotu Sharki ile tanışan grup
bol bol fotoğraf çekilerek güzel anlarını unutulmaz kıldı. Güzel bir
gün geçirmesi için açılan kollar mutlu bir günün sonunda sarılıp
vedalaşarak kapandı.
Florya sahilinde yer alan dünyanın en büyük tematik akvaryumu
İstanbul Akvaryum 16 farklı coğrafik bölgeyi anlatan temalandırılmış
alan ve 1.000 metrekare büyüklüğünde gerçek bir Amazon Yağmur
Ormanı alanına sahip. İstanbul Akvaryum’da 64 adet tank içerisinde
irili ufaklı 1500 türden, 17000 kara ve deniz canlısı yaşıyor.
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Soma’da 2014 yılında meydana gelen maden faciasının birinci yıl dönümünde,
faciayı hatırlatmak, bir daha olmamasının sağlanması için toplumsal duyarlılık
yaratmak ve en önemlisi de şehit madencilerin çocuklarının kurdukları
hayallerin yerine getirilmesi, çocukların bir nebze de olsa yüzlerinin gülmesi
için “SOMA’NIN HAYALLERİ VAR” adlı proje geliştirildi.
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HOUSTON BİR MELEĞİMİZ VAR
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Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Sara Sampaio yepyeni Body by Victoria
koleksiyonunun lansman turu için Houston, Texas’taydı. Sara Sampaio,
Houston’da şehir turunun ardından Houston Galleria, Willowbrook Mall ve
Woodlands Mall alışveriş merkezlerindeki Victoria’s Secret mağazalarında
markanın hayranlarıyla buluştu. Yeni Victoria’s Secret Meleği ayrıca
Victoria’s Secret Body Care koleksiyonunu ve yeniden sunulan popüler
parfüm Tease’i de tanıttı.

Haberler / MALl&MOTTO

212 İSTANBUL POWER OUTLET
ÖDÜLLERE DOYMUYOR

212 İstanbul Power Outlet uluslararası ödüllerle gerçekleştirdiği projeler
özelinde başarılarını taçlandırmaya devam ediyor. Uluslararası İş dünyasının
en önemli ödülleri arasında yer alan “Internatıonal Busıness Stevie Awards”
Yarışması’nda Askıda Kitap projesi ile Gümüş , Erdoder projesi ile Bronz
ödüle layık görüldü.

dip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm
AŞ’nin yatırımcılığını yaptığı, Jones Lang
LaSalle’nin kiralamasını ve yönetimini
üstlendiği 212 İstanbul Power Outlet,Hermes’ten
gelen 10 ödülden sonra ,Uluslararası İş
dünyasının en önemli ödülleri arasında yer
alan “Internatıonal Business Stevie Awards”
Yarışması’nda Askıda Kitap projesi ile Gümüş ,
Erdoder projesi ile Bronz ödüle layık görüldü.

E

Bu yıl her sektörden 3,700 adayın katıldığı
yarışmada 212 İstanbul Power Outlet; “Askıda
Kitap” ve “Erdoder” projeleri ile “Kurumsal
Sosyal Sorumluluk ” kategorisinde Yılın Projesi
ödüllerinin sahibi oldu.
212 Avm Sosyal Sorumluluk Projelerine
Önem Veriyor!

Internatıonal Busıness Stevie Awards
Uluslarası İş dünyasının en itibarlı ödülleri
arasında gösterilen Stevie Awards, 2002
yılından beri kurum ve kişilerin başarılarını
ödüllendirmek ve teşvik etmek amacı ile ‘Yılın
Şirketi’, ‘Yılın Pazarlama Kampanyası’,’En
iyi Ürün ve Hizmet’ ,’Yılın Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Projesi’ni de içeren bir çok
kategoride ödül vermektedir. Bu yıl 60’dan
fazla ülkeden 3.700 adayın bulunduğu ve iş
dünyasındaki en seçkin ve yaratıcı projelerinin
ödüllendirildiği ‘Stevie Award’ ismini
Yunancada ‘Taçlandırma’ anlamına gelen
‘Stephen’dan almaktadır.

Zehra Tümkaya

Kıdemli AVM Müdürü
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Her Kitap Anadolu'da Yeni Bir Hayat, sloganı
ile ünlü yazarları kitap severleri ile buluşturan,
’Askıda Kitap’ sosyal sorumluluk projesine ve
ünlü isimlerin bir araya gelip, kurulan standlarda
satış yaparak gelirinin Erdoder'e bağışlandığı
sosyal sorumluluk projesine başından beri çok
inandıklarını belirten 212 İstanbul Power Outlet’
in Bölge Müdürü Zehra Tümkaya, bu özgün ve
yaratıcı projeler ile sektörde farklılaştıklarını ve
markaları ile hedef kitleleri arasında güçlü bir
bağ oluşturduklarını ifade etti.
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MISS POEM KIŞ KOLEKSİYONU
“PLAY WITH COLORS BE FASHION”
Miss Poem, 2015 - 2016 Sonbahar - Kış koleksiyonunda “Play with Colors
Be Fashion” temasıyla kışın kasvetini sıcak renklerle dağıtıyor...
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odanın trendlerini belirleyen marka Miss
Poem, sonbahar – kış koleksiyonunda sıcak
renklerle yaratıcı ve özgün bir tarz yaratıyor.
Kasvetli kış günlerinde, renklerin ışıltısıyla
tarzınız ön plana çıkıyor. Renklerde siyah beyaz
hakimiyetinin yanı sıra asit yeşili, haki, erguvan,
saks, kiremit ve toprak tonlarının hakim olduğu
bir renk yelpazesi sezona damgasını vuruyor.
Kumaşlarda jakarlar, etnik desenli kumaşlar,
süetler, deriler, kendinden dokulu kaliteler,
kadife, triko görünümlü örmeler, kaşkorse
dokularla özgün bir tasarım göze çarpıyor. “Play
with Colors Be Fashion” temasıyla istediğiniz
renklerle kendi tarzınızı yansıtan kombinler
yapabiliyorsunuz.
Üst grupta asimetrik formlar, kruvaze kapamalar,
lazer kesimler, uzun tunikler, rahat, geniş ve

maskülen formlar kullanılırken, alt grupta
bilekte veya bilek üstü kısa yüksek bel dar form
pantolonlar, yarım ve tam İspanyol paçalar bu
yılın trendleri arasında yer alıyor. Eteklerde
yüksek bel, dar diz altı ve diz bilek arası kalem
etekler, mini boy kum saati etekler bu yıl genç
kızların favorileri arasında yer alıyor. Elbiselerde
ise dar form, diz bilek arası ve kum saati mini
form şıklığınıza zerafet katıyor.
Denimlerde yırtıklar, armalar, girlfriend (yüksek
bel bol form) kesimler, dar yüksek bel formlar,
tam ve yarım İspanyol denimler ve özellikle
siyah denimler yırtıklı ve düz olmak üzere ön
plana çıkıyor.
“Modanın Şımarık Kızı Miss Poem” sonbahar –
kış koleksiyonunda etnik ve özgün tasarımları,
renklerin ahengiyle birleştiriyor.
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AKBATI’DA DEVR-İ ALEM

Akbatı AVYM'nin, 5-13 Eylül
tarihleri arasında düzenleyeceği
"Okula Dönüş"etkinlikleri
kapsamında; çocuklar kıtaları ve
dünya kültürlerini birbirinden
eğlenceli oyunlarla keşfedecek.
Akbatı AVYM, 2015-2016 öğretim yılında
çocukları eğlendirici olduğu kadar öğretici
etkinliklerle karşılıyor. 5-13 Eylül tarihleri
arasında düzenlenecek "Devr'i Alem"
etkinliğinde; çocuklara kıtaları ve dünya
kültürlerini keyifli oyunlarla tanıma fırsatı
bulacak. Yeşil ekran yöntemiyle yapılan
fotoğraf çekimi sonrasında, çocuklara en
beğendikleri kıta fonuyla verilen pasaportla
dünya turuna çıkan çocuklar; Amerika
kıtasında "Sarı taksi", Afrika'da "Bongo
çalımı", Avrupa kıtasında sanat eseri
yapım etkinliğine katılabilen çocuklar,
Antarktika'da kar tanesi ve kutup ayısı
şeklindeki özel geçici dövmeleri yaparken
Asya'da ise origami ve 3D Asya evi yapımı
etkinliğine katılabilecek.

Akbatı AVYM'nin okula dönüş kapsamında
düzenlediği etkinlikte çocuklar farklı
kıtaları, farklı etkinliklerle keşfetmenin yanı
sıra; kurulan instaprinterla kar küresinin
içinde yer alan Eyfel Kulesi'nde fotoğraf da
çektirebilecek. Kar küresinin içinde Eyfel
Kulesi ile çektirdikleri fotoğrafı belirlenen
hashtag ile instagramda paylastıklarında,
instaprinterdan anında çıktısını alabiliyorlar.
Devr'i Alem etkinliği 5-13 Eylül tarihleri
arasında Akbatı AVYM zemin kat havuz
önünde ücretsiz olarak tüm ziyaretçilerini
ağırlamaya hazır.
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Eyfel Kulesi Akbatı AVYM'de
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TEKNOSA, İSTANBUL’DA 60 MAĞAZAYA ULAŞTI
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lideri TeknoSA, İstanbul’da iki mağaza
birden açtı. TeknoSA, Viaport Venezia AVM ve Tuzla Viaport Marin’de
açtığı mağazalarla İstanbul genelindeki mağaza sayısını 60’a yükseltti.

ürkiye’nin 81 ilindeki yaygın mağaza
ağı ile teknoloji perakendeciliği
sektörünün lideri TeknoSA, mağaza
yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Açtığı
mağazalar ile hizmet ağını genişletmeye devam
eden TeknoSA, Viaport Venezia AVM ve
Tuzla Viaport Marin’de açtığı 2 mağaza ile
İstanbul’daki mağaza sayısını 60’a çıkardı.

T
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TeknoSA, İstanbul’da 53 bin metrekareye
ulaştı!
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İstanbul’daki 59’uncu mağazasını Tuzla
Viaport Marin’de açan TeknoSA, toplam 184
metrekarelik alanda en son teknoloji ürünlerini
tüketicilerin beğenisine sunuyor. İstanbul
Gaziosmanpaşa’daki Viaport Venezia AVM’de
açılan toplam 1000 metrekarenin üzerinde satış
alanına sahip TeknoSA Extra mağazasında ise;
elektronikten bilgisayara, telekomdan küçük ev
aletleri ve beyaz eşyaya kadar birçok ürün ile
İstanbullu tüketicilere hizmet verilecek.
TeknoSA, 81 ilde yaygın mağaza ağı, teknosa.
com ve mobil aplikasyonları ile teknolojiyi
kesintisiz ve her kanaldan erişilebilir kılmak için
yatırımlarına devam ediyor.
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NATA VEGA OUTLET’TE
SEZON SONU ALIŞVERİŞ FESTİVALİ

5 Eylül de başlayan ve 20 Eylül tarihine kadar devam edecek kampanya
kapsamında yüzlerce ünlü marka çok hesaplı fiyata ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu.

Türkiye’nin en büyük “ Alışveriş Vadisi “nde
yüzlerce ulusal ve uluslararası marka ile hizmet
veren Nata Vega Outlet, fiyat avantajını şık ve
ferah mimari yapısı içinde akıllı alışveriş vurgusu
ile ziyaretçilerine sunuyor.
Nata Vega Outlet, güçlü marka karmasının
yanında sınırsız eğlence birimleri ile de hizmet
sunan bir alışveriş merkezi olma özelliği taşıyor.
5.000 m2 kapalı eğlence alanı,14 salonu buz
pateni ve go-kart ile eğlence konusunda da
Ankaralıların vazgeçilmez adresi olmayı başardı.
Nata Vega Outlet bünyesinde yer alan Avrupa’nın
en uzun 3. tünel akvaryumu Aqua Vega, 5 milyon
litre su kapasitesi ile 12.000 sualtı canlısına ev
sahipliği yapıyor ve açıldığı günden bu yana
misafirlerine okyanus deneyimi yaşatıyor.

Garaj günleri kapsamında ve bir festival
havasında yapılan fuar çalışmasına koşan
Ankaralılar çantadan, takım elbiseye, spor
ayakkabıdan, bebek ve çocuk tekstiline kadar
yüzlerce ünlü markaya inanılmaz fiyatlarla
ulaşma imkânı bulacaklar.
Alışveriş Merkezi Müdürü Tahir Çelik yaptığı
açıklamada; ’’ Sahip olduğu marka karması
ile yüzlerce markayı en hesaplı fiyatlara
ziyaretçilerine sunmayı ilke edinmiş, Ankara’nın
en büyük alışveriş merkezlerinden birisi
olduklarını söyledi. “Garaj Günleri” adı altında
yaptıkları indirim çalışması ile de, Ankaralıları
hepsi birbirinden değerli markaların, ülke
genelindeki mağazalarında stokta kalmış ürünleri
ile çok uygun fiyata tanıştırmayı hedeflediklerini
sözlerine ekledi.”

Tahir Çelik

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü
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Yine Nata Vega Outlet bünyesinde yer alan ve
dünyanın farklı birçok bölgesinden getirilen
zehirli yılanlar, akrepler, tarantulalar gibi 250
çeşit sürüngenin egzotik bir sunumla ziyarete
açıldığı Adrenalin Dünyası, meraklılarından tam
not almaya devam ediyor.
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EĞLENCE ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ ARIYOR
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Şehir ve çevresinde yaşayan her yaştaki insanın yaşam kalitesini arttıracak
eğlence ve dinlence ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve işlevsel çözümlere ilgi
günden güne artıyor ve bu alanda büyük bir endüstri doğmasına neden oluyor.
Özellikle artan bu talep modern dünyanın yaşam alanları olan Alışveriş
Merkezlerindeki kapalı ve açık alan eğlence alanlarının artmasında da büyük
rol oynuyor. Bu büyük değişimde Türkiye’nin ve çevre ülkelerin tek ihtisas
fuarı olarak Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Sektörünü çatısı altında
toplayan ATRAX, AVM’lerin eğlence alanlarını farklılaştıracak ekipman ve
hizmetleri AVM yatırımcıları ve yöneticileri ile buluşturuyor.
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YARIŞMA VE ÖDÜL KATEGORİLERİ
EĞLENCENİN YILDIZLARI
SEKTÖRÜN YILDIZLARI
En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi

En Başarılı Yeni Ürün

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi

En Başarılı Festival

En Başarılı Otel Eğlence Alanı

En Başarılı Etkinlik

En Başarılı AVM Eğlence Alanı

Eğlence Sektöründe Yılın Girişimcisi

En Başarılı Müze ve Ören Yeri

FUARIN YILDIZLARI

En Başarılı Belediye Parkı

Fuarın Yıldız Standı

Yıldızlı Proje

Fuarın Yıldız Ürünü

Haberler / MALl&MOTTO

Alışveriş merkezleri içerdikleri eğlence alanları
ile farklılaşıp markalaşırken, şehir sakinlerinin
yaşam kalitesini ve refahını arttırıyor, ekonomik
ve sosyal anlamda önemli katkılar sağlıyor.
Bu yaşam merkezlerinin daha fazla ziyaretçi
ağırlaması ve müşteri bağlılığı oluşturmasında
sunduğu eğlence alanları ve etkinlikleri
belirleyici bir faktör oluşturuyor. Son yıllarda
açılışı yapılmış AVM’ler deki büyük ve kapsamlı
eğlence alanları bunun en büyük ispatı. Mall

of İstanbul’da yer alan Moipark ve yeni açılan
Tuzla Marina içerisindeki ViaSea bunun en
önemli örneklerinin başında geliyor. “Eğlence
ve perakendeyi bir arada buluşturan konsept”
günden güne daha fazla ilgi çekiyor. AVM’ler
bu konseptle ön plana çıkmaya çalışırken
Uluslararası düzeyde gerçekleşen ATRAX, tüm
dünyada sektördeki en son yenilikleri, teknoloji,
yeni ürün ve projeleri, hizmetleri AVM’ler ile
buluşturuyor.
ATRAX Fuarı kapsamında düzenlenen ve
Türkiye eğlence - rekreasyon sektörünün ilk ve
tek yarışması olan “Shining Star Awards 2015
- Eğlence Ödülleri”nin başvuruları 1 Temmuz
2015 itibariyle başladı. Modern hayatın yeni
yaşam alanları olan Alışveriş Merkezleri de
Shining Star Awards’da değerlendiriliyor. “En
Başarılı AVM Eğlence Alanı” kategorisinde
çocuk eğlenme alanları, yetişkin eğlence
üniteleri, özel aktivite alanları faaliyette olan
alışveriş merkezleri başvuru yapabiliyor. “En
Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi”
kategorisinde AVM içerisinde yer alan ve belli

bir teması bulunan içeriğinde çocuk eğlenme
alanları, yetişkin eğlence üniteleri, özel aktivite
alanları yer alan tesisler başvurabiliyor. “En
Başarılı Etkinlik” kategorisinde ise AVM, gösteri
merkezleri, TV, oteller, açık hava sahneleri
ve parklarda sahnelenen başarılı etkinlikler
(çocuk gösterisi, dans gösterisi, animasyonlar,
yetenek Showları, akrobasi gösterileri) başvuru
yapabiliyor.
Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan
ödül töreninde, 2014 yılında; En Başarılı
AVM Eğlence Alanı kategorisinde Viaport,
En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence
Merkezi kategorisinde Kidzania ödüle
layık görülürken, En Başarılı Etkinlik
kategorisinde jüri ödüllendirme yapmamıştır.
ATRAX Fuarı kapsamında düzenlenecek
yarışma için adaylar www.eglenceodulleri.
com adresinden başvurularını online olarak
gerçekleştirebilecekler. Tüm AVM’ler ve etkinlik
firmaları eğlence alanlarının ve gösterilerinin
başarısını taçlandırmak üzere Shining Star
Awards – Eğlence Ödüllerine davet ediliyor.

ÖDÜL TAKVİMİ

Yar şman n İlan
Son Başvuru Tarihi
Jüri Karar Toplant s
"Fuar n Y ld zlar " Değerlendirme ve Karar
Shining Star Awards Eğlence Ödülleri Töreni

1 Temmuz 2015 Çarşamba
16 Ekim 2015 Cuma
11 Kas m 2015 Çarşamba
04 Aral k 2015 Cuma
04 Aral k 2015 Cuma
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ATRAX, fuar kapsamında organize ettiği
“Shining Star Awards 2015 - Eğlence Ödülleri”
ile sektörün nabzını tutmaya devam ediyor.
Shining Star Awards, önemli bir ihtiyaca
dönüşen eğlence ve dinlence alanlarına yönelik
farkındalık ve gündem oluştururken sektörün
gelişimine katkı sağlıyor, başarılı çalışmaları
ödüllendiriyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek
olan ödül töreninde, Alışveriş merkezleri “En
Başarılı AVM Eğlence Alanı”, “En Başarılı
Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi” ve
“En Başarılı Etkinlik” kategorileri altında
değerlendiriliyor.
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VAKKO ERKEK 2015 - 2016
SONBAHAR - KIŞ KOLEKSİYONU
MALl&MOTTO / Haberler
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70’li yılların unutulmaz çizgilerinin Vakko anlayışıyla yeniden
yorumlanmasıyla hazırlanan Vakko Erkek 2015-2016 Sonbahar-Kış
Koleksiyonu, pileli bol pantolonlar, oversized paltolar, devasa kareli
kumaşlar, emprime gömleklerden oluşan sofistike tasarımlarıyla
yepyeni bir mevsime merhaba diyor. Bordo, lacivert, gri gibi
sezonun öne çıkan renkleri Vakko Erkek Koleksiyonu’nda da iddialı
kullanımlarıyla dikkat çekiyor.

58

Haberler / MALl&MOTTO

M

odanın kilometre taşlarından 70'li
yılların özel kumaş, desen ve
tasarımlarının yeniden yorumlanması
ile hazırlanan Vakko Erkek 2015-2016
Sonbahar-Kış Koleksiyonu Vakko Erkeğine
modern ve ayrıcalıklı bir şıklık sunuyor.
Devasa kareli kumaşlar ve sezona özel
gözalıcı desenlerle tasarlanan maskülen
ceket ve takım elbiseler, koleksiyonun yeni
sezondaki en güçlü parçaları olarak öne
çıkıyor.

Yeni sezonun favori renklerinden bordo,
gri ve lacivertin yanı sıra; sımsıcak camel,
asil havana, kahvenin en gösterişli tonları,
kombinlerin vazgeçilmezi yeşil-sarı ve
olive Vakko Erkek’in özgün yeni sezon
tasarımlarında hayat buluyor.
Koleksiyonda yer alan ana parçalar yine
özel kumaş ve desenlerle hazırlanmış
mendil, kravat, ayakkabı, kemer gibi özgün
aksesuar seçenekleri ile tamamlanıyor.
Vakko Erkek 2015-2016 Sonbahar-Kış
Koleksiyonu, 70'leri günümüz modern
çizgisi ve renkleri ile bir araya getiriyor,
Vakko Erkeğini sofistike bir şıklık ile
buluşturuyor.
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Vakko, günümüz erkek modasının öne
çıkanlarından oversized paltolar ile şehrin
enerjisini bambaşka bir tarz ile sunuyor.
Koleksiyonda yer alan emprime gömlekler
ise bu sezonun belirleyicisi olacak pileli bol
pantolonlar ile kombinleniyor.
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LÜKS PAZARININ LİDERİ LOUIS VUITTON
EN HIZLI BÜYÜYENİ MICHAEL KORS OLDU
Deloitte’un raporuna göre, dünyanın en büyük 100 lüks tüketim firması 2013 mali
yılında 214,2 milyar dolar satış geliri elde etti. Lüksün anavatanı sayılan ülke
markalarının baskın olduğu listede Çin, Hong Kong ve Hindistan’dan toplam sekiz
yeni firma küresel güç haline geldi.

D

ünyanın en büyük profesyonel
hizmet firmalarından biri olan
Deloitte, “Lüks Tüketimin Küresel
Güçleri 2015” raporunu yayımladı.
Rapora göre lüks tüketim alanında faaliyet
gösteren dünyanın en büyük 100 firması
2013 mali yılında kurlardaki dalgalanma
ve teknolojideki karmaşaya rağmen 214,2
milyar dolarlık satış geliri elde etti. Bu
şirketlerden her birinin ortalama satış rakamı
ise 2,1 milyar dolar oldu.

Lüksün lideri bu yıl da
değişmedi: Louis Vuitton
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Rapora göre, lüks tüketimin küresel güçleri
sıralamasında ilk üç firma (Louis Vuitton,
Compagnie Financiere Richemont, Estée
Lauder) konumlarını korurken, ilk on
şirket arasına iki yeni firma katıldı; ABD’li
tekstil firması PVH (Calvin Klein) ve
Hong Kong’lu mücevher firması Chow Tai
Fook… Listeye bu firmaların katılması ile
Shiseido ve Rolex ise ilk 10 dışına çıktı. En
hızlı büyüyen yirmi şirketin ilk sırasında ise
Hong Kong’lu Michael Kors yer aldı.
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Türkiye pazarını değerlendiren Deloitte
Danışmanlık Hizmetleri Perakende
Sektörü Lideri Hakan Göl “Lüks
Tüketimin Küresel Güçleri İlk 100 listesine
henüz Türkiye’den bir markamız girmemiş
olsa da gelecekte yer alma potansiyelleri
mevcut. Türk hazır giyim üreticilerinin lüks
ürün üretim gücü, Türkiye’nin gelişen hazır
giyim perakende pazarı, lüks segmentine
odaklanan ve bu segmentte oluşmaya
başlayan markalar bu potansiyeli tetikleyen
unsurlar arasında yer alıyor ” dedi. Lüks
segmentte marka olmanın zorlu ve maliyetli
bir yolculuk olduğunu ifade eden Göl,
lüks pazarının sunduğu yüksek finansal
potansiyelin ve prestijin ise girişimcilere
cazip geldiğini belirtti. Lüks markası
yaratma yolculuğunda lüksün merkezlerinde
markalaşma, kültür ihracı rüzgârından
faydalanma ve niş segmentlere odaklanma
gibi inovatif stratejilerin izlenebileceğini
sözlerine de ekledi.

Hakan Göl

Deloitte Danışmanlık Hizmetleri
Perakende Sektörü Lideri
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Türkler gösterişi seviyor
Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan ve
Türkiye lüks pazarını ve Türk markalarının
durumunu analiz eden çalışmaya göre, bir ülkede
lüks pazarının gelişiminin beş temel fazdan
geçtiği belirtiliyor. Türkiye ise birçok gelişmekte
olan ülkede olduğu gibi “Gösteriş Zamanı”
fazında bulunuyor ve lüks, hâlâ ekonomik
statünün sembolü olarak görülüyor.
Türkiye’nin mevcut 5,3 milyar TL’lik lüks
pazarının, arz ve talep tarafındaki gelişimler
doğrultusunda 2018 yılına kadar her yıl %7’lik
artış ile 7 milyar TL’ye yükseleceği öngörülüyor.
Bu büyümeyi tetikleyecek unsurlar arasında ise;
•Üst gelir grubunun yaptığı harcamalar ile
orta gelir grubunun ulaşılabilir lüks markalara
gösterdiği talep,
•Kadınların hem iş yerlerinde hem sosyal
ortamlarda çanta ve ayakkabı kategorilerini statü
sembolü olarak görmeleri, aynı zamanda lüks
markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerini
kullanması,

1
2

LVMH
(Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Loewe, Marc Jacobs, Céline)
Compagnie Financière Richemont
(Cartier, Lancel, Van Cleef, Chloé, Baume&Mercier, IWC, Mont Blanc)

Fransa

21.761

İsviçre

13.429

3

Estée Lauder

ABD

10.969

4

Chow Tai Fook

Hong Kong

9.979

İtalya

9.713

İsviçre

8.822

Fransa

8.594

Fransa

7.791

ABD

7.450

ABD

6.200

5
6
7
8
9
10

Luxottica Group
(Alain Mikli, Arnette, Ray-Ban, Persol, Oliver Peoples)
The Swatch Group
(Blancpain, Breguet, Longines, Omega, Rado)
Kering
(Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent)
L'Oréal Luxe
(Biotherm, Clarisonic, Kiehl, Lancôme)
Ralph Lauren
(Ralph Lauren Collection, Blue Label, Black Laber, RLX, Purple Label)
PVH
(Calvin Klein)

•Ünlülerin özellikle sosyal medya ile daha da
görünür hale gelmelerine paralel olarak genç
kuşağın bu kişilerin satın aldıkları markalara
artan ilgisi,
•Lüks markalara yönelik alışveriş merkezlerinin
başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara ve
Bursa’da artması; Adana, Antalya, Gaziantep,
Mersin gibi Anadolu şehirlerinde ise çok katlı
lüks mağazaların açılması ile lüks markalarının
bu şehirlerdeki tüketiciler ile buluşması,

•Düzenlenen moda festivalleri/haftaları,
•Türk dizilerinin Orta Doğu, Kuzey Afrika
ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi pek çok ülkede
yayınlanması ve izleyicilerin oyuncularla
kendilerini bağdaştırarak, onların giyim ve
aksesuarlarına ilgi duyması yer alıyor.

Lüksün dijital tüketiciye uyum
sağlaması gerekiyor
Marka ve tasarımlarını koruyabilme düşüncesiyle
lüks sektöründe dijitalleşmenin daha geç
gerçekleştiğini belirten rapora göre, günümüzde
dijital ve lüksün birbirinden ayrı düşünülmemesi
gerektiği belirtiliyor. Özellikle de firmaların
geleceğin lüks tüketicilerini çekebilmek
için teknolojiyi üç noktada entegre etmeleri
gerekiyor:
•Ürün geliştirme (3 boyutlu baskı, akıllı saatler,
giyilebilir teknolojiler vb.),
•CRM sistemleri ile tüketici bilgilerinin
toplanması, mağaza içi ve online deneyimin
tüketiciye özelleştirilmesi,
•Tüketicilere online ve offline tüm platformlarda
(kısa filmler, uygulamalar, mikro siteler vb.)
entegre bir deneyim sunulması.
Türkiye’nin ise, e-ticaret payının büyümesine
rağmen lükste dijitalleşme yolunda gelişmiş
ülkelere kıyasla daha hızlı adım atması gerekiyor.
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•Türkiye’yi ziyaret eden Arap ve Rus turistlerin
alım gücü,
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VIAPORT VENEZIA AÇILDI

Türkiye’nin en değerli yatırımlarından biri olan ve 1,5 milyar TL’lik yatırım
bedeliyle hayata geçirilen Viaport Venezia projesinin Alışveriş Merkezi
etabı kapılarını açtı. Via Properties, Viaport Venezia projesiyle birlikte
İstanbul'daki alışveriş merkezlerinin kiralanabilir alan toplamını 320 bin
metrekareye çıkardı.

Coşkun Bayraktar
Via Properties Yönetim
Kurulu Başkanı
ürkiye’nin “konsept” projelerinin mimarı
Via Properties, Gürsoy Yatırım Ortaklığı
ile birlikte hayata geçirdiği Viaport
Venezia’yı hizmete açtı. 140 mağazası ve 68
bin metrekarelik kiralanabilir alanıyla, Venedik
konseptinde hayata geçirilen Viaport Venezia,
ilk günden 20 bin kişi tarafından ziyaret
edildi. İstanbul Gaziosmanpaşa’da, dünyanın
en romantik kentlerinden biri olan Venedik
konseptinde inşa edilen Viaport Venezia’da,
gondollarla kanallarda gezintiler yapılabiliyor,
meşhur San Marco Meydanı’nın kenarında
kurulan yeme içme alanlarında sosyal yaşam stil
değiştiriyor. “Outlet” konseptinde hizmet veren
mağazalarda ziyaretçilere 365 gün indirimli
alışveriş yapma imkânı sunuluyor.

T
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İlk yıl 15 milyon ziyaretçi hedefi
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Viaport Venezia konumu ile de İstanbul’un
merkez noktalarından birinde bulunuyor.
TEM Otoyolu’nun hemen yanında, Eski
Edirne Asfaltı üzerinde, Habipler-Topkapı
tramvay hattının yanı başında olan proje,
ulaşım noktasında da ziyaretçilerine avantajlar
sunuyor. Proje aynı zamanda yapımına başlanan
Mecidiyeköy-Havalimanı arası metro hattından
da direkt bağlantı alıyor. Viaport Venezia
projesinin ilk yıl 15 milyon kişi tarafından
ziyaret edilmesini beklediklerini kaydeden Via
Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun
Bayraktar, “Viaport Venezia projesi ile
dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan

Venedik’i İstanbul’a getirdik. Geçtiğimiz
aylarda hayata geçirdiğimiz Viaport Marina
projesi İstanbul Anadolu Yakası’na, Viaport
Venezia projesi ise Avrupa Yakası’na başka
bir boyut kazandırdı. Türkiye’nin en
değerli yatırımlarına imza atmaktan gurur
duyuyoruz” dedi.
“Şehre değer katan projeler üretiyoruz”
İstanbul’un dünyanın en güzel şehirlerinden
biri olduğuna dikkat çeken Bayraktar,
“İstanbul'umuzu dünyanın dikkat çeken
cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor.
Bunu da şehre değer katan, “ilk”leri
içerisinde barındıran çok özel projelerle
yapabiliriz. Biz de bu hedefle inşa ettiğimiz
tüm projelerimizde başarıyı yakaladık.
Viaport Asia ile geçen yıl 25 milyon
ziyaretçi ağırladık. Türkiye’nin ilk tema
parkı ve entegre perakendeciliğin en
özel örneklerinden biri olan Vialand’de
ise 22 milyon kişi ağırladık. Viaport
Venezia ve Viaport Marina projelerimizle
birlikte yılda 80 milyona yakın ziyaretçi
rakamına ulaşmayı öngörüyoruz. Via
projelerimize gelen ziyaretçilerimizin
%40’ı yabancı ziyaretçi. Turizme katkı
sağlayarak, İstanbul’u dünyanın görülmesi
gereken şehirleri arasında gösterilmesini
destekliyoruz” diye konuştu. Venedik
konseptini İstanbul’a getirerek, hayalleri
gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden

Bayraktar, “Ziyaretçilerimize hiç tatmadıkları
bir deneyimi yaşatmaktan da ayrıca gurur
duyuyorum” diye konuştu.
Dünyaca ünlü markalar “outlet” fırsatlarıyla
1 km'lik kanallardaki gondollarıyla, İtalyan
mimarisinin tüm detaylarının bir araya geldiği
Viaport Venezia'da dünyaca ünlü markalar
"outlet" fırsatlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya
hazırlanıyor. Nike Factory Store, Adidas,
Reebok, Vakko, 4G Gizia, La Gazetta, Superstep
gibi toplam 140 mağazasıyla dünya markalarının
"outlet" olarak içinde bulunduğu Viaport
Venezia'da, San Marco Meydanı'nın yanında
yer alan yeme içme alanları da sosyal yaşamın
adresini değiştiriyor.
Venedik’in meşhur karnavalları İstanbul’a
geliyor
Via Properties’in mimarları tarafından hayata
geçirilen Viaport Venezia projesi, Venedik’in tüm
detaylarını içerisinde barındırıyor. Mimarisiyle
tümüyle Venedik konseptinde tasarlanan Viaport
Venezia’da sosyal yaşam da başka bir kimliğe
bürünüyor. İtalyan esintileri eşliğinde her hafta
sonu düzenlenecek olan etkinliklerle birlikte
her yıl Venedik Karnavalı’da Viaport Venezia
projesinde İstanbul’a taşınıyor. Karnavallar,
Venedik asilzadeleri, Venedik’in meşhur
gondolcuları Viaport Venezia’da ziyaretçilerini
bekliyor.
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FLO 220. MAĞAZASINI
VIAPORT VENEZIA’DA AÇTI

2015 yıl sonuna kadar 250 mağazaya ulaşmayı hedefleyen FLO, Türkiye’nin
dört bir yanında mağaza yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. FLO’nun
220’inci mağazası Viaport Venezia AVM’de açıldı.
ürkiye ayakkabı sektörünün lider grubu
Ziylan’ın amiral gemisi FLO, 220’inci
mağazasını, Viaport Venezia AVM’de
açtı. 1250 metrekarelik oldukça büyük bir
alanda hizmet verecek mağazada; onlarca
markadan yüzlerce çeşit ayakkabı, çanta ve
aksesuar kalite ve uygun fiyat avantajıyla
ziyaretçilere sunuluyor.

T
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Türkiye’nin hemen her ilinde hizmet veren
FLO, 2015 yılı sonunda 250. Mağazasını
açmayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk ayakkabı
mağaza zinciri FLO, 200 mağazasında
10 binden fazla ürünü koleksiyonunda
bulunduruyor. FLO; güncel moda ve geniş bir
ürün yelpazesini, ulaşılabilir fiyatlar ile sunarak
sektörün lideri konumunda. FLO Türkiye’nin
dört bir yanında hizmet veren mağazalarının
yanı sıra; Türkiye’nin en büyük online
ayakkabı alışveriş sitesi www.flo.com.tr ile de
Türkiye’nin her noktasına ulaşıyor.
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NIELSEN: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVENİ, 2015’İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE
1 ENDEKS PUANI ARTARAK 86’DAN 87’YE YÜKSELDİ

N

ielsen’in Tüketici Güven Endeksi
Raporu’na göre; 2015’in ikinci
çeyreğinde Türkiye’de tüketici güveni 1
endeks puanı artarak - 2014’ün ikinci çeyreğine
göre ise 6 endeks puanı artış göstererek - 86’dan
87’ye yükseldi. Yunan krizine rağmen Türkiye’de
güven endeksi bu dönemde hareketsiz kaldı.
İş konusundaki olumlu tutum hafif bir düşüşle
%32’den %30’a geriler ve kişisel mali durum
%45’ten %50’ye artış gösterirken, harcama niyeti
%45 ile sabit kaldı.
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2015’in ilk çeyreğinde “ekonomi” Türk
katılımcıların başlıca endişesiydi ve bunu
“terörizm” takip ediyordu. İkinci çeyrekte
“ekonomi” başlıca endişe olmaya devam etmekle
birlikte önemli oranda bir düşüşle %23’ten
%17’ye geriledi. Buna mukabil “siyasi istikrar”
endişesi Haziran 2015’teki Türkiye Genel
Seçimleri nedeniyle %6’dan %11’e yükselerek
en büyük ikinci endişe haline geldi.
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Ekonomiye yönelik endişenin düşmesine paralel
olarak Türkiye’nin bir duraksama döneminde
olduğuna inanan katılımcıların yüzdesi de
2015’in ikinci çeyreğinde %79’dan %74’e
geriledi.
Nielsen’den alınan bilgiye göre, daha önceki
dönemlerde olduğu gibi, 2015’in ikinci
çeyreğinde de Türkiye’deki erkek katılımcılar,
kadın katılımcılara göre daha yüksek güven
oranı sergiledi. Türk erkekleri arasında güven bir
önceki çeyreğe göre 1 endeks puanlık düşüşle
93’ten 92’ye gerilerken, Türk kadınları arasında
güven 3 endeks puanlık artışla 79’dan 82’ye
yükseldi.

AVRUPA’DAKİ KALKINMA BELİRTİLERİ
AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

GLOBAL TÜKETİCİ GÜVENİ VE
HARCAMA NİYETİ ARAŞTIRMASI

Eurozone’daki ekonomik belirsizliğe rağmen, 32
pazarın 21’inin (%65) senenin başına göre daha
iyimser olmasıyla, tüketici güveni ikinci çeyrekte
Avrupa bölgesinin her yerinde arttı. Bölgenin
en büyük ekonomisi olan Almanya’da güven
üç endeks puanı düşerek 97 olarak kaydedildi
– bu bir senedir görülen ilk düşüş. Birleşik
Krallık’ta güven iki puan yükselerek 99 oldu –
bu peş peşe yükseliş kaydedilen altıncı çeyrek.
Bölgesel olarak güven, ilk çeyrekten bu yana
yedi endeks puanı yükselişle, en çok Ukrayna’da
artış göstermiş olmakla birlikte (48), bu değer
ülkeyi kötümserlik/iyimserlik denge noktası olan
100’ün oldukça altında bıraktı.

Nielsen Global Tüketici Güveni ve Harcama
Niyeti Araştırması, 11-29 Mayıs 2015 tarihleri
arasında yürütülmüştür ve çalışmaya AsyaPasifik, Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu/
Afrika ve Kuzey Amerika’da bulunan 60
ülkeden 30.000’in üzerinde online tüketicinin
katılımıyla gerçekleşmiştir. Örneklem
her bir ülke için sahip olduğu internet
kullanıcıları bazında yaş ve cinsiyete göre
kotalandırılmış ve internet tüketicilerini
temsil edecek şekilde ağırlıklandırılmıştır.
Maksimum hata payı % ±0,6’dır. Bu Nielsen
araştırması yalnızca internet erişimi bulunan
katılımcıların davranışlarına dayanmaktadır.
Internet penetrasyonu ülkeden ülkeye
farklılık göstermektedir. Nielsen, katılımcıları
araştırmaya dahil etme şartı olarak, %60’lık
internet penetrasyonu veya en az 10 milyon
online minimum raporlama standartlarını
kullanmaktadır. Çin Tüketici Güven Endeksi,
Çin’de 3500 katılımcı ile yapılmış ayrı
bir karışık metodoloji araştırmasından
derlenmiştir. Çalışmadaki Sahra Altı Afrika
ülkelerine ait veriler, Gana, Kenya ve
Nijerya’dan 1600 katılımcı ile yapılan ayrı bir
mobil metodoloji araştırmasından derlenmiştir.
Global Tüketici Güven Endeksi’ni de içeren
Nielsen Global Araştırması, 2005 yılında
başlatılmıştır.

Nielsen Birleşik Krallık ve İrlanda pazar lideri
Steve Smith “Birleşik Krallık’ta senelerdir ilk
kez ücret enflasyonunun fiyat enflasyonunu
geride bırakmaya başlaması, enflasyon ve
mortgage oranlarının tarihsel olarak en düşük
seviyelerde seyretmesi ve işsizliğin istikrarlı
biçimde düşmesi bir arada çok daha olumlu bir
tüketici görünümü ortaya koymakta“ dedi.
Ancak Yunanistan’da güven, bu araştırmada
yer alan 60 ülke arasındaki en yüksek üç aylık
azalmayla, 12 endeks puanı düşerek 53’e
geriledi. İrlanda ve İtalya’da da güven dört
puanlık düşüşle sırasıyla 88 ve 53 oldu.

ETİ ANNEYİ KAYBETTİK!

Gülay Kanatlı

G

eçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün
hayatını kaybeden Gülay Kanatlı’nın
cenazesi, Eskişehir’de bulunan Gümülcine
Camii’ne kortej eşliğinde getirildi. Gülay
Kanatlı’nın eşi Firuz Kanatlı, çocukları Gülden
Kanatlı Derbil, Aydan Kanatlı ve Firuzhan
Kanatlı ile torunları taziyeleri kabul etti.
Gülay Kanatlı’nın cenazesi, öğlen namazını
müteakip kılınan cenaze namazının ardından
Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde
bulunan evi ve ETİ Plaza’nın önüne getirildi.
Gülay Kanatlı’nın cenazesi, sevenlerinin
gözyaşları arasında uğurlanarak, Büyükşehir
Belediyesi Asri Mezarlığı’nda bulunan aile
kabristanında toprağa verildi. İş dünyası ve
devlet erkânından birçok ismi bir araya getiren

cenazeye, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir
Milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer,
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir
İl Başkanı Mustafa Dündar Ünlü, Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Sanayi
Odası Başkanı Savaş Özaydemir, Eskişehir
Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve Yıldız
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
ile Kanatlı ailesinin yakınları ve ETİ çalışanları
katıldı.
1958 yılında Firuz Kanatlı ile evlenerek
ETİ’nin tüm kuruluş sürecinde Firuz Kanatlı
ile birlikte mücadele veren, üretime geçmeden
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önce bisküvi hamurlarını evinde yoğurarak
denemeler yapan Gülay Kanatlı, ETİ’nin
yıllar itibari ile büyüyerek Türkiye’nin lider
gıda firmalarından biri haline gelmesinde çok
büyük bir emeğe sahip. Girişimci bir ruha
sahip olan Gülay Kanatlı, Firuz Kanatlı'nın
hayallerine kendi hayallerini de katarak Eti’nin
hamurunu yoğurmuş, Anadolu kadınının
azimli, sebatkâr ve kadirşinas yönünün
temsilcisi olmuştur. Her zaman daha çok
üretmeyi ve ülkesine daha fazla hizmet etmeyi
arzu eden Gülay Kanatlı, bu yönüyle yeni
nesle de örnek olmuştur. Hayata; elini, emeğini
ve ruhunu koyan Gülay Kanatlı sevenlerinin
hafızalarında “Eti Anne” olarak yer etmeye
devam edecektir.

ailesi olarak Allah’tan rahmet yakınlarına sabır dileriz...
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OPTİMUM'DA ÇILGIN ÇARŞAMBA KAMPANYASI
İstanbul Optimum Outlet’in düzenlediği çarşamba günleri kampanyaları
devam ediyor. İndirimli sinema keyfi kampanyası Eylül ayı sonuna kadar,
serinleten buz pisti kampanyası ise Ağustos ayı sonuna kadar devam ediyor.

İ

stanbul Optimum Outlet en yeni vizyon
filmlerini, modern ve konforlu salonlarında
izleyicilerle buluşturuyor. Eylül ayı sonuna kadar
devam edecek sinema kampanyası kapsamında
vizyon filmleri her çarşamba sadece 7 TL’den
satışa sunuluyor.
Sıcaktan bunalan İstanbullular buz pistinde
serinliyor.
İstanbul Anadolu Yakası’nda kaliteli ve indirimli
alışverişin merkezi İstanbul Optimum Outlet,
ziyaretçilerini yaz mevsiminde “Buz Pateni
Kampanyası” ile serinletti. Ağustos ayı sonuna
kadar serinletti. İstanbullular buz pateninin
keyfini doyasıya çıkarttı.
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İstanbul Optimum’da her haftanın çarşamba
günü geçerli olacak kampanyadan büyük küçük
tüm ziyaretçiler faydalanabiliyor. Ağustos ayının
son çarşamba gününe kadar geçerli olacak
kampanya kapsamında buz pisti biletleri 7TL’den
satışa sunuldu.
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RÖNESANS, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İNŞAAT
ŞİRKETLERİ ARASINDA 10.SIRAYA YÜKSELDİ

Rönesans’ın üç kıtada toplam 21 ülkedeki
başarılı çalışmalarının bu yükselmede önemli
rol oynadığına değinen Rönesans Holding
Başkanı Dr. Erman Ilıcak, “1993 yılında
kurduğumuz Rönesans Holding olarak 22 yılı
aşkın süredir ana müteahhit ve yatırımcı olarak

yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil etmenin
gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük
müteahhit listesinde bu konuma gelmemiz de
sürdürdüğümüz istikrarlı ve kaliteli çalışmaların
en somut sonucudur” dedi.
Rönesans’ın bugün Türkiye, Avrupa, Bağımsız
Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’yı da içeren geniş coğrafyada, inşaat,
gayrimenkul yatırım, endüstri, enerji ve sağlık
alanlarında sektöre yön veren projelere imza
attığını belirten Dr. Erman Ilıcak, “Hedefimiz bu
listede ilk 10 şirket arasına girmek” dedi.
Rönesans İnşaat’ın bugüne kadar başarıyla
tamamladığı ve sürdürdüğü 500’ün üzerinde
projesi arasında; Avrupa’nın en uzun demir yolu
tüneli Gotthard, Avrupa’nın en büyük alışveriş

merkezi Avia Park, kesintisiz beton dökümüyle
dünya rekoru kıran St. Petersburg gökdelen
projesi, Türkmenistan’ın en büyük üre ve
amonyak fabrikası ve dünyanın en büyük doğal
gazdan petrol üreten tesisi GTG projeleri, ilk öne
çıkanlardan.
Türkiye’yi başarı ile temsil ediyor
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR listesi,
müteahhitlerin bir önceki yılda, ülkeleri dışındaki
faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas
alarak hazırlanıyor. Bu konuda dünyanın en
prestijli ve güvenilir çalışmaları arasında yer
alan ENR listesinde Rönesans, 2006 yılından bu
yana Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Şirket,
listeye ilk defa 86’ıncı sıradan girmişti ve bu yıl
yaklaşık 50 sıra yükselmiş durumda...
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D

ünyanın ve Türkiye’nin lider
şirketlerinden Rönesans Holding’e
bağlı Rönesans İnşaat, yurtdışında elde
ettiği başarılara bir yenisini ekledi. En prestijli
çalışmalar arasında yer alan, uluslararası inşaat
sektörü dergisi Engineering News Record’un
(ENR) “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası
Müteahhitleri” listesinde, 53’üncü sıradan
37’inci sıraya yükseldi. Rönesans İnşaat,
bölgelere göre sıralamada ise Avrupa’nın En
Büyük 10. İnşaat şirketi oldu.

Dr. Erman Ilıcak
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VAKKO KADIN 2015 - 2016
SONBAHAR - KIŞ KOLEKSİYONU
MALl&MOTTO / Haberler
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Benzersiz çizgisi ve tasarımları ile her zaman fark yaratan Vakko,
2015-2016 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu ile yine sezon trendlerini
belirliyor. Farklı kültürlerin ve özgür bir ruhun izlerini taşıyan
“Bohemian Chic”, sonbaharın tüm renklerini yansıtan “Autumn
Leaves” ve sofistike geceler için tasarlanan “Cool Nights” olmak
üzere üç farklı temada hazırlanan Vakko Kadın 2015-2016 SonbaharKış koleksiyonu, her zamanki gibi güçlü, zarif ve sofistike bir şıklık
sunuyor.

68

Tarzı ile her zaman bir adım önde ve
farkedilir olan Vakko Kadını, 2015-2016
Sonbahar-Kış sezonunda gizemli, özgün,
sıradışı ve hayli özgür bir ruha bürünüyor.
Vakko’nun Sonbahar-Kış için hazırladığı üç
farklı tema, Vakko Kadını’nı mevsimin tüm
ışıltısı ile buluşturuyor.
Bohem ve şık tarzın en özel tasarımları
Vakko’da
Vakko Kadın 2015-2016 Sonbahar-Kış
koleksiyonu temalarından “Bohemian
Chic”, şehirli kadını bohem bir tarzla
buluşturuyor. Biraz gizemli, eklektik ve
oldukça entellektüel olan temada farklı

kültürlerin ve özgür bir ruhun etkileri
görülüyor. Rahat hatlar, ekoseler, kadifeler,
kürk detaylar, brokarlar ve patchwork’ler
koleksiyonun göz alıcı detayları olarak
göze çarpıyor. Koleksiyonda yer alan
bol ve kısa pantolonlar, erkeksi ceketler,
oversized triko ve yelekler, uzun etekler ile
Vakko kadınının silueti entellektüel bir ruha
bürünüyor. Kürklü botlar, orta topuk bantlı
süet ayakkabılar, renkli bağcıklı loaferlar ve
patchwork çantalar ise bu temaya bambaşka
bir enerji katıyor.
Sonbaharın tüm renkleri Vakko Kadın
2015 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda
hayat buluyor

Beş farklı renk grubuna ayrılan “Autumn
Leaves” teması ise sonbaharın tüm tonlarını
Vakko Kadını’na sunuyor.
Neftiler, kızıllar, tabalar, kahveler,
bordolardan oluşan Deep Forest, ormanların
tüm renklerini modaya taşıyor. Ormanın
barındırdığı detaylar, yapraklar, ağaçlar
emprimelere, palto astarlarına, ipeklere ve
trikolara ilham kaynağı oluyor.
Foggy Mountains, grinin tonları, buz
mavisi, indigo ve acı kahvelerin ortaya
koyduğu gölge oyunlarından yola çıkıyor.
Kışın gizemini vurgulayan sis tonları
pantolonlara, ceketlere, kuplu elbiselere

ve trikolara ahenkle yansıyor. Kırmızılı
ekoseler, renkli çizgiler ve farklı jakarlar
da bu temayı benzersizliğe bir adım daha
yaklaştırıyor.
Hazey Lakes, uçuk yeşil petrol ve buz
tonlarının hakim olduğu buğulu bir göl
manzarasını adeta modaya yansıtıyor. Tüm
bu serin su renklerinin elbiselere, paltolara,
ipek gömleklere ve örmelere yansıması ile
Vakko Kadını masum bir şıklığa bürünüyor.
Snow Tops’da kış mevsiminin aykırı rengi
olan beyaz, bir yandan siyahla bütünlüğünü
sürdürürken tek başına kullanımıyla da
dikkat çekiyor. Kış beyazı sadece triko
ve gömleklerde değil pantolon ve dış

giyimde kullanımıyla karanlık kış günlerini
aydınlatıyor
Winter Sun ise paha biçilemez değerdeki
kış güneşini; serin sarılar, somonlar,
oranjlarla canlandırıyor. Kışın sis perdesini
aralayan kış güneşi, Vakko 2015-2016
Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda grilere,
kahvelere, siyah ve laciverte sıcak renklerle
enerji veriyor.
Vakko Kadını özel gecelerde “Cool
Nights” ile parıldıyor!
Vakko’nun yeni sezondaki üçüncü ana
teması olan Cool Nights’ta, siyahın

vazgeçilmez gücü günden geceye geçerken,
taşlar, danteller, kadife ve satenlerle bir
araya geliyor. Mücevher renkleri safir,
yakut, zümrüt; geometrik dekoltelerle
saten ve kadife elbiselerde hayat buluyor.
Uzun kabarık etekler, ipek gömlek ve
kaşmir trikolarla gece şıklığına bambaşka
bir tarz getiren tema, iddialı süet ve saten
topuklu ayakkabılar, esprili clutch’lar ile
tamamlanıyor.
Vakko Kadın 2015-2016 Sonbahar-Kış
Koleksiyonu’nun birbirinden farklı ve özel
üç teması; sonbaharın tüm renklerini moda
ile buluşturup, mevsimin tüm ihtişamını
Vakko Kadını’na özel hale getiriyor.
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DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARIN SON ZAMANLARDAKİ
TERCİHİ: SELF-PORTRAIT
Sosyal etkinlik takvimimizin giderek yoğunlaştığı parti sezonuna merhaba
dedik. Katılacağımız etkinlik sayısının elbiselerimizin sayısını geçtiği
bu sezonda Londra asıllı Self-Portrait büyüleyici kokteyl elbiseleriyle
yardımımıza koşuyor. Feminen tarzı zarif silüetlerle bir araya getiren SelfPortrait şimdi Shopi go’da!
2013 yılında kreatif direktör Han Chong
tarafından kurulan Londra asıllı SelfPortrait şehir hayatından ve sanatın farklı
disiplinlerinden ilham alarak modern
kadının sofistike stilini feminen duruşla
işliyor. Deneysel kumaşlar ve beklenmedik
dokular markanın stil kodlarını oluşturuyor.
Böylece kusursuz kalıplara sahip, iddialı
kokteyl elbiseleri ortaya çıkıyor. Chong,
markanın DNA’sını detaylı, feminen
ve çağdaş romantik olarak tanımlıyor.
Markanın feminen imajının yanı sıra her
koleksiyonunda androjen parçalara da
rastlamak mümkün. Beyonce, Miranda
Kerr, Kendall Jenner, Kristen Stewart,
Jourdan Dunn, Reese Witherspoon, Jennifer
Lopez, Kerry Washington, Katy Perry,
Rachel McAdams, Maisie Williams gibi
dünyaca ünlü isimlerin tercihi Self-Portrait
şimdi Shopi go’da!
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Beyonce
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Kerry Washington

Katy Perry

Kendall Jenner

Jourdan Dunn
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Kristen Stewart

Reese Witherspoon

Miranda Kerr

Rachel McAdams
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Maisie Williams
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MODERN, FEMİNEN VE ZAMANSIZ BİR
IPEKYOL KADINI

2015-16 Sonbahar Kış sezonunda dünyaca ünlü Top Model Lindsay
Ellingson’ın hayat verdiği koleksiyon, modern business yorumu ile karşımıza
çıkıyor. Tarzıyla fark yaratan Ipekyol kadını, bu sezon yine kendinden söz
ettiriyor…

Minimal akımın en temel formları Ipekyol’un
feminenliği ile yeni sezonda birleşiyor. Kadınsı
detayların hakim olduğu koleksiyonda öne
çıkan parçalar, sezonun trendlerine uyum
sağlayan dokularla yapılandırılıyor. Cutout bluz ve elbiseler, metalik doku etkisini
vurgulayan kuş gözlü yün kaşmir kabanlar ve
bilek boyuna kadar inen kürk yelekler şehirli
kadına güç katarken; monokrom geçişler, siyah
ile beyazın zamansız ve ihtişamlı uyumunu
gözler önüne seriyor.
70’ler, 2015-16 Sonbahar-Kış sezonunun en
çarpıcı temalarından biri olarak karşımıza
çıkıyor. Heavy süet pardesüler, püsküllü süet
ceketler, dantel aplikeli bluzlar ve ekose panço
tasarımları geçmişten bugüne yenilenmiş olarak
koleksiyonda yer buluyor.
Sezonun Anahtar Parçaları…
Leopar desenli jakar montlar, oversize angora
tüylü neon hırkalar, kuşgözü detaylı etekler,
ceketler ve elbiselerin öncülüğünde; süet
püsküllü etekler ve altın zincir detaylı trikolar
ile sezonun en hit parçaları bu sezon Ipekyol’da
buluşuyor.
Kumaş ve Renklerin Uyumu…
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Süet, deri, ipek kadife, krep şifon ve mekanik
streç kumaşların koleksiyona kattığı dinamizmle
tasarımlar alışılmışın dışına çıkıyor. Sofistike
pastel tonları, zümrüt yeşiliyle leoparın uyumu,
dinamik neon geçişleriyle birlikte kırmızı, buz
mavisi, siyah ve beyaz koleksiyonun öne çıkan
renkleri arasındaki yerini alıyor.
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Aksesuarlara Yenilikçi Bir Dokunuş…
Ipekyol’un klasikleşen “İnci” ve “Antique
Gold” temaları ihtişamını sürdürmeye devam
ederken, yeni sezonda Minimal ve Bohem
temalarıyla birlikte ikili ve üçlü yüzükler, metal
plakalı ve kilitli deri bileklikler ile güçlü ve
dinamik yenilikler karşımıza çıkıyor.
Ipekyol kadını; ayakkabı koleksiyonunun
vazgeçilmezi olan loaferler, klasik makosenler
ve stilettolar ile dikkat çeken bir tarz
yakalarken, sezonun yükselen trendi postallar
ile maskülen şıklığa imzasını atıyor.
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METRO TÜRKİYE 5 STEVIE ÖDÜLÜ KAZANDI
Metro Toptancı Market Türkiye, dünyanın en başarılı kurumlarını ödüllendiren
The Stevie Awards 2015 (Uluslararası İş Ödülleri) organizasyonunda 4 farklı
dalda 2 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 ödüle layık görüldü.
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etro Toptancı Market Türkiye,
üreticiye, girişimciye, çalışanına ve
tüketiciye değer katan, ekonomide ve
faaliyet gösterdiği alanlarda fark yaratan proje ve
çalışmalarıyla bu yıl da Uluslararası İş Ödülleri
organizasyonuna damgasını vurdu.

dalda Bronz Stevie Ödülü’ne layık görüldü.
Metro ayrıca, çalışanlarının performans ve
motivasyonunu artırmak için hazırladığı
Olağanüstü Çözümler video çalışmasıyla
Motivasyon dalında Bronz Stevie Ödülü’nü
kazandı.

Metro Market, Uluslararası İş Ödülleri’nde
Video kategorisinde; Endüstriyel PR, Kar
Amacı Gütmeyen Kaynak Yaratma, Satış ve
Motivasyon/Farkındalık dallarında 2’si altın, 3’ü
bronz olmak üzere toplam 5 ödül kazandı.

Özerkan: “Çalışanlarımız, iş ortaklarımız,
paydaşlarımızla el ele doğru bir yolda
ilerliyoruz…”

Uluslararası İş Ödülleri organizasyonunda
kazandıkları başarının son derece gurur verici
Metro’nun gastronomi profesyonellerine ilham
olduğunu vurgulayan Metro Toptancı Market
vermek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan, “Metro
hayata geçirdiği GastronoMetro platformu,
olarak hem iş ortaklarımıza hem de toplamda
‘Endüstriyel PR’ dalında Altın Stevie Ödülü’ne
Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çözüm
layık görüldü.
odaklı ve yaratıcı projelere imza atıyoruz.
Bu projelerimizin, dünyanın en itibarlı ödül
Şirket, Türkiye’de sosyal girişimciliğin gelişmesi platformlarından birinde onurlandırılmasından
için hayata geçirdiği Metro Sosyal Girişimci
büyük mutluluk duyuyoruz. Elde ettiğimiz bu
Ödülleri ile ‘Kar amacı gütmeyen kaynak
uluslararası başarıda Metro Türkiye Ailesi’nin
yaratma’ dalında Bronz Stevie Ödülü’nü almaya olduğu kadar iş ortaklarımızın katkısı da
hak kazandı.
yadsınamaz… Tüm bu ödüller, yaptığımız
işlerin ne kadar doğru bir yolda olduğunu bir kez
Metro, tedarikçilerinin ve müşterilerinin farklı
daha tescil etti. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız,
ihtiyaçlarını göz önüne alarak geliştirdiği
paydaşlarımızla el ele doğru bir yolda ilerliyoruz.
Sevkiyat Takip Sistemi ile Servis Satış dalında
Metro olarak bugüne kadar olduğu gibi gelecekte
Altın Stevie Ödülü almaya hak kazanırken,
de profesyonellerin güçlü iş ortağı olmaya ve
Pendik ve Bodrum’daki Metro mağazalarından
ülkemize değer katan projelerimize devam
kaliteli ve taze ürünleri tekne ve yatlara ulaştıran edeceğiz” diye konuştu.
Yat Sevkiyatı çözümünün tanıtım filmi de aynı

Kubilay Özerkan
Metro Toptancı Market
Türkiye Genel Müdürü

Haberler / MALl&MO

MUDO’DA DEĞİŞİM BAŞLADI

Barış Karakullukçu

Mudo Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO

CEO Barış Karakullukçu liderliğindeki süreçte
koleksiyonlardan mağazacılığa değişim, yeni
işbirliklerini de kapsıyor.
Türkiye’de hazır giyim perakendeciliğinin 50
yıllık köklü markası Mudo, büyük yenilenme ve
değişim sürecini başlattı.
Mudo, bu süreçte ilk olarak moda tasarımcısı
Gamze Saraçoğlu ile işbirliğine başladı. Mudo
Collection kadın koleksiyonu, Gamze Saraçoğlu
Kreatif Direktörlüğü’nde Sonbahar Kış 2015/16
sezonuyla başlayan operasyonla yenilendi.
Mudo’nun sevilen çizgisini global trendler,
mükemmel kalıplar, kadınsı kuplar, feminen
detay ve renklerle yorumlayan Gamze Saraçoğlu
ve Mudo tasarım ekibi, Mudo Collection kadın
koleksiyonunu yeniden yarattı.

Yenilenen Mudo Collection kadın koleksiyonu,
global moda trendlerine göre modernize
edilerek tasarlandı. Kumaş yapıları değişti.
Mudo kadınının her anına kolaylıkla
eşlik edebilecek, nefes alabilen, gün
boyu deforme olmayacak pratik kumaşlar
kullanıldı. Tüm kalıplar dünya standartları
ölçülerine göre revize edildi. Hepsi birbiriyle
kombinlenebilecek 600 parçalık geniş bir
koleksiyon hazırlandı.
Marka konseptindeki tüm yenilenme
vitrinlerden, imaj çekimlerine kadar tüketiciye
dokunulan her noktada yaşandı. Mudo
Collection mağaza vitrinleri Gamze Saraçoğlu
ile başlayan değişimi yansıtacak şekilde, İç
Mimar Beliz Sarıyer tarafından “Değişimin
Başlangıcı” konsepti ile hazırlandı.

Yeni tasarımcı işbirlikleriyle yenilenme süreci
hızlanacak. Mudo’nun hazır giyim alanındaki
değişim ve yenilenme süreci, tasarımcı
işbirlikleri ile oluşturulacak kapsül koleksiyonlar
ile devam edecek.
Mudo Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO Barış
Karakullukçu “Türkiye’nin 50 yıllık güçlü ve
köklü markası Mudo, bu sezonla birlikte kendini
yeniliyor ve tüketicinin ihtiyaçlarına göre revize
oluyor. Günümüzün çalışan, üreten, zamanla
yarışan kadınına kendisini daha iyi ifade edeceği
ve kullanırken iyi hissedeceği koleksiyonlar
sunarak hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.
Bu değişimi vitrin tasarımlarından başlayıp
mağaza içerisine de taşıyarak Mudo’nun köklü
mirasından aldığımız güçle yenileniyoruz” dedi.
#MUDOdadegisimbasladi

VICTORIA'S SECRET'IN

EN YENİ MELEĞİ

ELSA HOSK
YENİ BODY BY VICTORIA

KOLEKSİYONUNUN
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KUTLAMASI İÇİN
TORONTO'DAYDI!
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epyeni ve daha iyi sloganıyla tanıtılan Body by Victoria
koleksiyonunda en yumuşak sutyenler, en narin danteller ve en
konforlu kalıplar yer alıyor. Victoria’s Secret tarafından lanse
edilen bir başka koleksiyon olan Lounge Collection ise rahatlamak ve
gevşemek için ideal, yumuşak ve eğlenceli sutyenler içeriyor. Ve bunların
tümü 12 mükemmel stilde, A-DDD cup ve XS-XL beden seçenekleriyle
sunuluyor. En yeni Body by Victoria stillerini kaçırmak istemeyeceksiniz!
Yepyeni Victoria’s Secret Body Care koleksiyonu; düzgünleştirici peeling/
temizleyici, ultra yoğun krem temizleyici, nemlendirici vücut losyonu
ve hafif vücut yağı olmak üzere günlük kullanıma uygun dört ürünle
vücudu baştan ayağa besliyor, susuzluğunu gideriyor ve yumuşacık bir
cilt yaratıyor. Patent aşamasındaki teknoloji ve klinik olarak kanıtlanmış
formüllerle geliştirilen yeni VS Body Care koleksiyonu Acai, Verbena,
Shea ve Hindistancevizi Sütü olmak üzere dört koku seçeneğiyle
sunuluyor. Marka ayrıca en popüler kokularından biri olan Victoria’s
Secret Tease’i yenileyerek sunuyor. Siyah vanilya, buzlu armut ve
gardenya tomurcuğu notalarının hakim olduğu Victoria’s Secret Tease,
dantel ve file dokunuşları ve pembe pompasıyla şık bir şişede sunulan,
baştan çıkarıcı bir koku.
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GEVEZE SHOW NEXT LEVEL’DAYDI
ALISVERIS MERKEZI

V

irgin Radio “Geveze Show” otobüsü
3-14 Ağustos tarihleri arasında Next
Level’daydı. Hafta içi her sabah 06.30 –
10.00 saatleri arasında canlı olarak gerçekleşen
programın sevilen sunucusu DJ Jozi Zalma yayın
otobüsüne gelen ziyaretçileri ile hem keyifli
sohbetler gerçekleştirdi hem de sürpriz hediyeler
dağıttı.
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İlginin yoğun olduğu Virgin Radio otobüsünde
renkli anlar yaşandı. Büyük ödülü kazanan şanslı
aile Geveze ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de
ihmal etmedi.
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ÇOCUĞUNUZA TABLET TATİLİ YAPTIRMAYIN

Yazın sıcakların yüksek olduğu şu günlerde çocuklar tatillerini evde tablet ve
bilgisayar başında geçiriyor. Oysaki imkanlar dahilinde yapılacak deniz kum
güneş tatilleri çocuğunuzun gelişimi için olumlu bir adım olduğunu söyleyen
Medical Park Göztepe Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. İpek Akman; deniz, kum ve güneşin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri
ile ilgili şu bilgileri verdi:

SAĞLIKLI OYUN ALANLARI İÇİN
KUMSALDA OYNAYIN

Medical Park Göztepe Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

G

ünümüzde denizin kirliliğine ve güneşin
zararları UV ışınlarına bağlı çocuklar
üzerinde bir takım hastalıkları görülür. Ancak
deniz ve güneşin çocukların sağlıkları üzerinde
bir takım olumlu etkileri vardır.
Eski dönemlerin yaz tatilleri deniz, güneş,
kum, bağ-bahçe, oyun olarak akla gelirken,
günümüzde deniz ve güneşten faydalanabilen
çocuklar oransal olarak azalmaya başladı. En
temel sebepler ise tatillerin ekonomik yükü ve
çalışan anne- babaların çocuklarının televizyon
ve bilgisayarla vakit geçirmesidir.
Akıllı telefonlar, tablet ve bilgisayar başında
zamanını harcayan çocuklar bir yandan hızla kilo
alırken, hareketsiz kalmaları sebebiyle kısa boylu
olmaktadırlar.
DOĞAL D VİTAMİNİ: GÜNEŞ
Güneşin çocuklar için faydaları vardır. Güneş
vücuda değdiğinde cilt altı yağ dokusunda D
vitaminine temel oluşturan kolekalsiferolü
aktive eder. Kolekalsiferol ise çeşitli enzimatik
işlemlerden sonra D vitamine dönüşür. D
vitamini böbrek ve bağırsaklardan kalsiyum
emilini uyarır. Kemiklerde kalsiyum tutulumu
daha fazla olur. Ayrıca uyku sırasında
salınan büyüme hormonu da devreye girince
çocuklarımızda beklediğimiz büyüme en
güzel şekli ile meydana gelir. Çocuklarımıza
bu sebeple “Yemek, güneş, uyku” sloganı bu
bilgilerle anlatılmalı, hatırlatılmalı ve bu sloganla
birlikte onların bol bol oyun oynamaları ve
hareket etmeleri teşvik edilmelidir.
Ancak öğlen güneşinden sakınılmalı, saat 10.0016.00 dışarı çıkılmamaya özen gösterilmeli,
mutlaka uygun koruyucu kremler kullanılmalıdır.

Güneşin yararlarının yanı sıra deniz kumunun da
çocuklar üzerinde olumlu etkileri vardır.
Islak deniz kumunda yapılan yürüyüşler, kan
damarlarının genişlemesine ve kanın yukarı
doğru pompalanmasını sağlayarak kan akışını
arttırır.
Erişkinlerde görülen kireçlenme ve romatizma
hastalığını tedavi edicidir.
Kumda yürümek asfalt ya da yolda yürümekten
daha fazla kalori harcamaya ve bacak kaslarının
kuvvetlenmesine yol açar.
İSİLİĞE KARŞI: DENİZ
Yaz sıcaklarından kurtulmanın ve ferahlamanın
en doğal yöntemlerinden biri olan deniz, içerdiği
maddeler ile birçok hastalığa şifa olmaktadır.
Deniz suyu eski çağlardan bu yana tıp alanında
sıklıkla kullanılmıştır.
Deniz suyunun en etkili özelliği; yaralardan,
alerjik reaksiyonların yol açtığı izlerden ve
özellikte bez kullanan bebeklerde oluşan isilikten
ve tahriş olan bölgeleri tedavi etmesidir.
Cilt bozukluğunun yol açmış olduğu hastalıkları
tedavi etmektedir. Egzama, atopik dermatit,
sedef ve rosacea gibi cilt hastalıkları için deniz
suyunun çok büyük yararı bulunmaktadır.
Vücut toksinlerinden ve zehirli maddelerden
arındırmaya yardımcı olmasının yanında, hücre
yenilenmesine de katkıda bulunur. Ölü hücrelerin
yok olmasına, bağışıklık sistemin güçlenmesine,
kandaki oksijen miktarın artmasına, yardımcı
olur.
Vücut direncini artırır ve bedeninizi koruma
altına almaktadır. Saçların kepeklenmesini

ve yağlanmasını önler. Uzun süre tuzlu suya
maruz kalan saçlarda kırılma ve yıpranma
olabileceğinden denize girildikten sonra saçlar
durulanmalıdır.
Tuzlu su sinüslerin temizlenmesini sağlar, burun
tıkanıklığının düzelmesine yardımcı olur.
TÜM KASLARI ÇALIŞTIRIR
Çocuklar deniz kenarında oyun oynarken,
aynı zamanda yüzmeye de teşvik edilmelidir.
Çünkü yüzme, çocukların tüm kaslarının
ahenkle hareket etmesini sağlarken, kol ve
göğüs kaslarını canlandırır. Gelişme çağında
olan çocukların kaslarının hareket etmesi, hem
gelişimlerine önemli bir katkı sağlar hem de
çocuklara kuvvet ve zindelik kazandırır.
Bir çocuğun suda güvenli bir şekilde
eğlenebilmesi için, yüzmek kaçınılmaz bir
gereksinim olmasıyla birlikte, sadece kazadan
korunmak için bir önlem olmaktan ibaret
değildir. Yüzme yeteneği çocuğun gelişiminde
etkili olur. Bağımsızlığı ve özgüveni geliştirir.
Suyun içinde çocuklar değişik duyu ve hareket
tecrübeleri edinebilirler. Basınç duygusunu, karşı
kuvveti ve kaldırma kuvvetini tecrübe ederler.
Su cilt dokusuna masaj yapar ve denge hissini
geliştirir. Bununla beraber çocuklar değişik
duyularla vücut bilincini geliştirirler. Yüzmenin
ayrıca kalp, solunum ve metabolizma üzerine
birçok olumlu etkisi de mevcuttur.
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Prof. Dr. İpek Akman

Deniz tatili yapan aileler çocukları ile genelde
kum kenarında oyun oynayarak zamanlarını
geçirirler. Sürekli denizde yüzemeyen küçük
yaştaki çocuklar için kumsallar ideal sağlıklı
oyun alanlarıdır.
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SAMSUN’DA REKOR PİAZZA’NIN
Karadeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olan ve
Avrupa’nın En İyi Alışveriş Merkezi Yarışması’nda Onur Ödülü alan Samsun
Piazza AVM, Temmuz ayında 1 milyon 500 bin ziyaretçi ile büyük bir rekora
imzasını attı.

ıl boyunca her hafta sonu birbirinden
renkli etkinliklere ve cazip kampanyalara
ev sahipliği yapan Samsun Piazza
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Temmuz ayında
1 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlarken yılın bu
dönemine kadar 10 milyonu aşkın kişiye ev
sahipliği yaptı.
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Samsun Piazza’nın ziyaretçi sayısı, sıcakların
artışıyla birlikte tavan yaptı. Sıcaktan bunalan
Samsunluların buluşma noktası haline gelen
Piazza AVM, ziyaretçilerine serin bir ortamda
dolaşma, özel etkinlikler ile keyifli vakit geçirme
ve farklı kampanyalar ile avantajlı alışveriş
yapma imkanı sunuyor.
155 bin m²’lik inşaat alanı ve 65 bin m²’lik
kiralanabilir alanı ile sadece Samsun’un değil,
aynı zamanda Orta Karadeniz Bölgesi’nin ticari
ve sosyal hayatına yön veren Piazza, bölgede ilk
kez mağaza açan birçok uluslararası ve ulusal
markayı bünyesinde bulunduruyor. Inditex
grubu bünyesindeki Zara, Bershka, Stradivaiurs,
Pull&Bear gibi dünya markalarının yanı sıra
H&M ve Decathlon gibi zincir markaları
Samsunlular ile buluşturan tek yer olan Piazza

AVM, Media Markt, Lacoste, Yargıcı, Kahve
Dünyası, Starbucks, Cookshop, 5M Migros başta
olmak üzere 161 mağazası ile ziyaretçilerini
ağırlıyor.
Ziyaretçilerine alışveriş keyfi yaşatmanın yanı
sıra kaliteli zaman geçirmelerini amaçlayan
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 10 salonda
1600 koltuk kapasiteli sineması, 270 m²’lik buz
pisti ve 10 hatlı bowling salonu ile eğlencenin
de cazibe merkezi olmayı başarıyor. Piazza’nın
içerisinde bulunan Sanat Galerisi ise Samsunlu
sanatçıların fotoğraf, resim, el işi eserlerine ev
sahipliği yapıyor.
Bugüne kadar düzenlediği çeşitli kampanyalar ile
Mercedes C180, Hyundai ix35, Samsun’un yeni
yerleşim alanı Atakum’da 2+1 daire, yüzlerce
teknolojik ürün ve binlerce hediye kuponları
kazandıran Piazza AVM ziyaretçilerini Ekim
ayında da BMW Sedan 318i sürprizi bekliyor.
Her hafta sonu birbirinden renkli etkinliklere
ev sahipliği yapan Samsun Piazza Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’nde minik ziyaretçiler Piazza
Çocuk kulübündeki sanatsal, sportif, kültürel

etkinlikler ve hobi atölyeleri ile hem el
becerilerini geliştiriyor hem de eğlenceli zaman
geçiriyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de okul
açılış döneminde onlarca çocuk Okula Dönüş
Kampanyası’ndaki hediyeler ile okul sezonuna
mutlu bir başlangıç yapıyor.
2500 kişinin istihdam ettiği ve perakendecilik
alanında kariyer yapma fırsatı yakaladığı
Piazza AVM, bölge ekonomisine büyük katkı
sağlarken alışverişin canlanmasına ve kentin
ülke genelinde aldığı payın artmasına neden
oluyor.
Sosyal sorumluluk projeleri ile de gündeme
gelen Samsun Piazza, Rönesans Eğitim Vakfı
ile işbirliği içinde, kitap toplama ve ihtiyaç
sahibi okullara gönderme, kentin sosyo-kültürel
imkanlarından yararlanma imkanı bulamayan
çocukları misafir ederek yaşamın farklı
yönlerini gösterme ve ufuklarını açma gibi
misyonları da üstleniyor.
Samsun Piazza, çeşitli kampanya ve renkli
etkinlikleri ile Karadenizli ziyaretçilerini
şaşırtmaya devam ediyor.
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İLİŞKİLERDE 5 ALTIN KURAL

Gamze Eser

Evlilik ve Çift Danışmanı
Uzman Psikolog

1-Olumlu bakış açısı önemlidir
Çiftler karşılaşacakları sorunları çözme yönünde
eğilim gösterirlerse ilişkileri kolayca zenginleşip
gelişir. Oysa bir tarafın olumsuz, sorun odaklı
yaklaşımı hem diğer tarafı zorlayacak hem
çözümsüzlükle sonuçlanacaktır. Bu nedenle
hayata bakış açımızı gözden geçirmemiz ve
ilişkimizde olumlu bakış açısına sahip olmamız
elzemdir.
2-Şeffaf olun
Teknoloji çağında bireysel sırların kolayca ifşa
olduğu gerçeğinden hareketle ilişki ile ilgili açık
olmak, şeffaflık, sır saklamamak çok önemlidir.
”Nasıl olsa önemsemez, haberi olmasa da olur,”
düşüncesi ile saklanan sırlar açığa çıktığında
ilişkiyi bitirebilirler.

Kendimiz için önemli olan bir konunun
partnerimiz için önemsiz olduğu yanılgısı
karşılıklı olarak sır saklamayı, gerçeği gizlemeyi
beraberinde getirir. Bu nedenle her konuda şeffaf
olmak önemlidir.

çok önemlidir. Bir taraf sürekli sorumluluk
alıyor, diğer taraf bundan kaçınıyorsa bir süre
sonra sorunlar baş gösterecektir. “Her şeyi
ben yapayım,”düşüncesi de ”hiçbir şeye elimi
sürmeyeyim,” düşüncesi de sağlıklı değildir.

3-Sosyal çevreye saygı duymak önemlidir

Konuşarak, uzlaşarak sorumlulukların
paylaşılması; ara sıra görev değişimi yapılması
Özellikle evli çiftlerde eşlerin ailelerinin olumsuz olumlu sonuçlar doğurur. Aşırı sorumluluk
alan birey bir süre sonra bıkkınlık ve
tutumu boşanmayla sonuçlanacak etkiler
yorgunluk hissedeceğinden depresyona girmesi
yaratabilir. Eşin yanında olmak, ailesine karşı
kendilerinin de bir aile kurduğunu ifade etmek
kaçınılmazdır. Yerine getirilmeyen sorumluluklar
tepkiye yol açsa da bir süre sonra kabullenme ile da ilişkinin bitmesine neden olur.
sonuçlanacaktır.
5-Sadakat olmazsa olmaz
Eşlerin ailelerinin sınırlarını bilmesi,
müdahalelerinde bir yanlış varsa çift olarak aynı Sadık olmanın ilk koşulu yalan söylememektir.
Aldatmanın her türü ilişkiyi kopma noktasına
görüşte ve kararlılıkla tutum belirlenmesi hem
getirebilir.
ilişkiyi güçlendirir hem de dışarıdan gelecek
olumsuz enerjiyi bertaraf eder.
Ekonomik bağımsızlığı olmayan eş zorunluluk
nedeniyle aldatılmayı kabullenmiş gibi görünse
4-Sorumlulukları paylaşın
de eşine karşı saygı ve sevgisi zamanla azalacak
hatta yok olacaktır. Aldatan eş ise durumu
Eşlerin mümkün olduğunca dengeli bir biçimde
gizlemeye çalışırken daha çok yalana başvuracak
sorumlulukları paylaşması; bunu yaparken haz
partnerinin güvenini kaybedecektir.
aldıkları işleri seçmeleri ilişkilerin sağlığı için
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Evli çiftelerde eşin ailesi ve
arkadaşlarıyla kurulacak sağlıklı
bağlar ilişkinin geleceğini belirler. Flört
eden çiftlerde aileler ilişkiye müdahil
olmadıkları için arkadaş çevrelerine
bakış açıları ilişkinin anahtarıdır.
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HANGİ ÜLKEDEN NE HEDİYE ALINIR?
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Gezmek, keşfetmek, farklı kültürleri tanımak için gittiğimiz ülkelerden
dönüşte kendimize ya da sevdiklerimize hediyeler alırız. Bu kimi zaman o
ülkenin sembolü olan bir heykelcik ya da süs eşyasıdır ya da adı o ülkenin
adıyla anılan bir lezzettir. Online seyahat asistanı bavul.com, dünyanın hangi
şehrinden ne hediye alınmalı sorusunun cevabını hazırladı...
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Letonya; Amber ve black balsam
Avrupa'nın en önemli turizm rotalarından biri
olan Letonya’nın en önemli şehri olarak da
bilinen başkent Riga, son yıllarda Türkler’in de
gözdesi oldu. Riga’dan hediye olarak “Baltık
altını” da denilen amberden (kehribar) yapılan
takılar alınabilir. Baltık bölgesinde amber
takılar çok yaygın, fiyatları da büyüklüğüne,
parlaklığına, rengine göre değişiyor.

oluşan bouzuki, müzikle uğraşanlar için hediye
alternatifi olabileceği gibi ev dekorasyonu
olarak da kullanılabilir.

Riga’da çeşitli bitki ve baharatlarla hazırlanan,
soğuk algınlığına iyi geldiği öne sürülen “Black
Balsam” denilen içki çok ünlü. Alkol oranı çok
yüksek olduğu için kahve ve değişik içeceklerle
karıştırıp içilen Black Balsam da alternatif
olabilir.

İtalya; Maske ve makarna
İtalya denilince elbette akla önce makarna
geliyor. Makarnanın ana vatanı olan İtalya’da
makarna ve zeytinyağı çeşitlerinden oluşan
şık hediyeler seçebilirsiniz. Cam aksesuarlar
ve kuklalar da değişik seçenekler arasında
sıralanabilir. İtalya dönüşü alabileceğiniz en
renkli hediyelerden biri de geleneksel Venedik
maskeleri olabilir. Venedik’te her yıl düzenlenen
festivallerde kullanılan maskeler, cam, porselen
ve deriden yapılıyor.

Hediyelik olarak siyah seramik ürünler, tahta
mutfak eşyaları, yün örtüler, giysiler, geleneksel
kostümü içinde mini bebekler, Laimas
çikolataları, kimyonlu bir tür yerel peynir
(Kimenu siers) ve siyah ekmek denilen çavdar
ekmeği alınabilir.
Yunanistan; Bouzuki (Bağlama)
Komşu ülke Yunanistan, son yılların en gözde
rotaları arasında geliyor. Yunanistan’da sayısız
hediye seçeneği bulmak mümkün. Atina’daki
tarihi yapılar ya da karakterlerin replikaları, Zeus
ya da Venüs heykeli, Acropolis’i simgeleyen
heykelleri hediye olarak seçebilirsiniz.
Yunanlılara has bir müzik enstrümanı olan
Bouzuki (Bağlama) de farklı bir hediye seçeneği
olarak düşünülebilir. Görüntü olarak bağlamaya
benzeyen ancak gitar ve bağlamanın karışımdan

Rakıya benzer bir içki olan Ouzo da favori
hediyeler arasında geliyor. Yunanistan’da
hediye olarak ayrıca çok çeşitli yerli üretim
şarabın yanı sıra Yunan peynir ve zeytinleri de
hediye olarak alınabilir.

İngiltere; Kırmızı otobüs ve telefon kulübesi
İngiltere'nin sembolü olmuş çift katlı kırmızı
otobüslerin ve siyah taksilerin oyuncakları
ilginç birer hediye olabilir. Ayrıca çeşitli
dekoratif kutularda satılan çaylar ve kırmızı
telefon kulübelerinin maketleri de anı olarak
alınabilir.
Hindistan; Rengarenk hediyelikler
Geleneksel Hint elbiselerinden uğurlu olduğuna
inanılan fil figürlerine kadar çok değişik
hediyeler alınabilir. Renkli Hint kültürünü
yansıtan aynalı masa ve yatak örtüleri,
rengarenk el işlemeli kumaşlar, el yapımı

çömlekler ve baharatları da hediye olarak
seçebilirsiniz.
Çin; Yeşil çay ve porselen çay setleri
Elbette çay denilince ilk akla gelen Çin’den çay
almadan dönmek olmaz. Özellikle dekoratif
kutular içinde satılan yeşil çay, porselen çay
setleri ve yemek çubukları hediyelik olarak tercih
edilebilir.
Küba; Puro ve Rom
Akla gelen ilk hediyelik Havana Purosu’dur,
Küba’nın prestij ürünü olarak değerlendirilen
puronun ardından sevdikleriniz için
seçebileceğiniz diğer hediye rom olabilir.
Küba’da ayrıca el yapımı küçük heykelcikler,
sokak manzarası tabloları ve portrelerden oluşan
resimler satın alınabilir. Ayrıca Fidel Castro, Che
ve arkadaşlarının resim ve portreleri de Küba’yı
hatırlamak için alınabilir.
Hollanda; Lale soğanı ve biblo takunyalar
Hollanda’ya kadar gitmişken bu ülkenin
sembolü olan lalelerden almadan dönülmez.
Balkonunuzdaki küçük saksılara ekmek için
ya da sevdiklerinize hediye etmek üzere
paketlenmiş olarak satılan lale soğanı ve çiçek
tohumları alabilirsiniz.
Hollanda’nın kültürel simgesi olan ucu kıvrık
takunyalar da ideal bir hediyelik olabilir. Her
renk ve desenden bulabileceğiniz tahtadan ya da
porselenden yapılan bu takunyaları, gezinizin
hatırası olarak da saklayabilirsiniz. Damak
tadına önem veren seyahat severler için Hollanda
peynirleri de seçenekler arasında sayılabilir.
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YAZ AYLARINDA AŞIRI TERLEMENİN
ARTIK ÇÖZÜMÜ KOLAY
Aşırı sıcakların ülkemizi vurduğu yaz aylarında
kadın - erkek ayırt etmeksizin en çok terlemekten
şikayet ediyoruz. Sosyal hayatımızı olumsuz
etkileyen aşırı terlemenin 10 dakikalık tedavisini,
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun
Bölükbaşı Mamak anlatıyor.
Yaz aylarında güzelleşmek adına kişisel bakımlar özen
gösterirken bir yandan da müdahale edemediğimiz
vücudumuzun sıcaklara verdiği doğal tepkilerle başımız
dertte. Bazı kişilerin daha yoğun yaşadığı terleme doğal
olmasına karşın sosyal hayatı etkileyen sorunlar yaratıyor.
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı
Mamak aşırı terlemenin cerrahi dışı tedavi yönteminden
bahsediyor.
Hiperhidroz ya da yaygın kullanılan adıyla aşırı terleme
durumu, kişinin ısı düzenlenmesi amacını aşan miktarda
terlemesi olarak tanımlanıyor. Her 100 kişiden 3’ünde
aşırı terleme durumu görülüyor. Aşırı terlemenin vücudun
tüm bölgelerinde görülebildiğini belirten Aysun Bölükbaşı
Mamak, en sık koltuk altları, avuç içleri ve ayak tabanlarının
terlediğini; bu durumun kalıtımsal olabildiğini belirtiyor.

Aşırı Terlemenin Nedeni Araştırılmalı
El-ayak terlemelerinin özellikle Japonlarda, dünya
genelinden 20 kat daha fazla görüldüğünü söyleyen Estetik
ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
“hiperhidrozun tedavisinde ilk önce duruma yol açan
sistemik bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır” diyor.
Çeşitli hormonal bozukluklar, özellikle de tiroid hastalıkları
terlemeyi arttırabilir.
Aşırı Terleme Tedavisi 10 Dakika Sürüyor
Aşırı terlemenin tedavisinde en güncel yöntemin botox
uygulamaları olduğunu anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi
Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, koltuk altına,
avuç içi ve ayak tabanlarına botox iğneleri uygulandığını ve
böylece terlemenin 6-9 ay boyunca engellendiğini belirtiyor.
Muayenehane ortamında yapılan botox uygulaması yaklaşık
10 dakika sürüyor. Etkisinin kalıcı olmamasına karşın, kolay
uygulanabilmesi ve yan etkilerinin çok az olması nedeni ile
botox, aşırı terleme tedavisinde en çok tercih edilen tedavi
yöntemi olma özelliğini koruyor.

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
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Heyecandan Terliyoruz Terledikçe Heyecanlanıyoruz
Kişi heyecanlandığında ve stres altında terleme artıyor.
Terleme koltuk altlarında meydana gelen kötü kokunun
yanı sıra giysilerin ıslanmasına ve lekelenmesine neden
oluyor. Elleri terleyen kişiler için tokalaşmak da büyük
sorun oluyor. Ayak terlemeleri hem sağlık sorunlarına,
hem de kokuya yol açıyor. Hiperhidroz-aşırı terleme kişiyi
psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan olumsuz etkilerken,
günlük hayatını güçleştiriyor.
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DÜNYA BASIN FOTOĞRAFLARI 15.SERGİSİ

FORUM İSTANBUL’DA AÇILDI
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Dünyanın en prestijli basın fotoğrafları yarışması ‘World Press Photo Dünya Basın Fotoğrafları 15’te dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, 11
Ağustos’ta gerçekleşen açılış töreniyle Forum İstanbul’da fotoğraf severlerin
beğenisine sunuldu.
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orum İstanbul, bu yıl yedinci kez ev sahipliği
yaptığı World Press Photo - Dünya Basın
Fotoğrafları sergisini 11 Ağustos Salı günü
fotoğraf severlerin ziyaretine açtı.

çatışmalar nedeniyle kaos ortamına sürüklenen
Ukrayna'da çektiği etkileyici fotoğrafla ‘Genel
Haberler Tek Fotoğraflar' kategorisinde 1.’lik
ödülüne hem de Rusya’da düzenlenen FIS
Geçtiğimiz yıl içinde dünya gündemine
damgasını vurmuş olayları belgeleyen etkileyici
Kayakla Atlama Dünya Kupası’nda çektiği
fotoğrafları, sanatsever ziyaretçileriyle buluşturan fotoğraflarla 'Spor Hikâyeler' kategorisinde 2.'lik
sergide 131 ülkeden 5.692 fotoğrafçının
ödülüne değer bulunan Rus fotoğrafçı Sergei
Ilnitsky etkinliğe onur konuğu olarak katılıyor.
gönderdiği 97.912 fotoğraf arasından dereceye
giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler yer
AFP (Agence France Presse) muhabiri Bülent
alıyor.
Kılıç’ın geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen bir
Ödüllü Fotoğraflar 2 Eylül’e kadar Forum
gösteride çektiği ‘Flaş Haberler Tek Fotoğraflar’
kategorisinde birincilik ödülüne değer bulunan
İstanbul’da
fotoğrafı ve Kobani'de düzenlenen hava
saldırısının ardında bıraktığı duman, toz ve
Yıl boyunca dünyanın farklı şehirlerinde
sergilenen World Press Photo - Dünya Basın
alevleri gösteren ‘Flaş Haberler Tek Fotoğraflar’
Fotoğrafları 15, 2 Eylül’e kadar Forum İstanbul
kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanan
ziyaretçilerine açmıştı. Bu yıl hem yaşanan
fotoğrafı da sergide yer alıyor.

“Basın fotoğrafçıları farklı hayatları
hayatımıza taşıyor”
Fotoğraf severlerin ve basının yoğun ilgi
gösterdiği açılış töreninde yaptığı konuşmada
basın fotoğrafçılığının önemine değinen
Forum İstanbul AVM Müdürü Hakan
Elmastaş, “Forum İstanbul ailesi olarak
dünyanın her yerinde yaşananlara duyarlılık
göstermemiz gerektiği görüşündeyiz. Dünyayı
şekillendiren, her günü bir diğerinden
farklılaştıran olayları fark etmemiz büyük
önem taşıyor. Sadece kendi etrafımızda olup
bitenleri değil tüm dünyada yaşananları
görmeye çalışmalıyız. Gidip göremediğimiz
yerlerdeki hayatları evimize, hayatımıza
taşıyan fotoğrafçıların emekleri bu anlamda
çok kıymetli” dedi.
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KİPA AVM’LERDE YAZ HEYECANI
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Gökçe Orhan

Kipa Gayrimenkul
ve AVM Direktörü
ürkiye’nin önde gelen perakende zinciri
Kipa, yaz aylarında da müşterilerine keyifli
alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Yurt
genelindeki Kipa AVM’ler, Ağustos boyunca
her yaş grubuna hitap eden birbirinden renkli
etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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Bu kapsamda son yılların en popüler
yazarlarından davranış bilimleri uzmanı
Aşkım Kapışmak, iki özel etkinlikte İzmirli
Kipa müşterileriyle bir araya geldi. ‘Kadınlar
Sağdan Erkekler Soldan’ ve ‘Kalbin Anahtarı’
gibi kitaplarıyla büyük bir hayran kitlesine
kavuşan Kapışmak’ın katıldığı imza günü ve
söyleşilerden ilki, 15 Ağustos Cumartesi günü
Çiğli Kipa AVM’de gerçekleşti. Kapışmak, 18
Ağustos Salı günü ise Balçova Kipa AVM’de
sevenleriyle buluştu.
Minikler pepee’yle, müzik severler konserler
ile buluşuyor.
Kipa AVM’lerde çocukları da unutmuyor. 20
Ağustos Perşembe günü Çiğli Kipa AVM’ye
gelen minikler, en sevdikleri çizgi film karakteri

Pepee’nin Maskot Şovu ile gönüllerince
eğlenme imkanı yakaladı.
Yaza damga vuracak konserler de Kipa
AVM’lerde başta gençler olmak üzere her
yaştan müzik severlerle buluştu. Çerkezköy
Kipa AVM otoparkı ise 29 – 30 Ağustos
tarihlerinde Çerkezköy Kültür Sanat Festivali
kapsamında düzenlenen Hakan Altun, Deha ve
Model konserlerine ev sahipliği yapıyor.
En yaratıcı selfie’yi çek, son model akıllı
telefonu kap!
Kipa AVM’ler selfie eğlencesini doruğa
taşıyacak bir yarışmaya da ev sahipliği
yapacak. 22 Ağustos – 10 Eylül tarihleri
arasında yurt genelindeki 24 Kipa AVM’de
Kipa logosu görünecek şekilde en yaratıcı
selfie’yi sosyal medyada paylaşanlar, iPhone
6 akıllı telefon kazanma şansını yakalayacak.
22 – 30 Ağustos arasında Kipa AVM’lerden
belirli bir miktarın üzerinde alışveriş yapan
tüm müşterilereyse ücretsiz selfie çubukları
hediye edildi.

Kipa Gayrimenkul ve AVM Direktörü Gökçe
Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada
“AVM’lerimiz yılın her döneminde olduğu
gibi, yaz aylarında da keyifli alışveriş deneyimi
sunan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam
ediyor. Farklı zevk ve yaş gruplarına hitap
eden etkinliklerimizle, şehirlerde Ağustos
ayının da dolu dolu ve keyifli geçebileceğini
müşterilerimize göstermek istedik” ifadelerine
yer verdi.
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YAĞ YAKAN 5 EFSANE BESİN

Y

Sports International diyetisyeni Şeyma Yılmaz,
özellikle yağ yakımında çok iyi sonuç veren bu
5 besine dikkat çekiyor ve bir an önce forma
girmeye karar verenlere bu yiyeceklerin yağ
yakıcı etkilerini anlatıyor; “Yağ yakıcı özelliği
olan bu 5 besini hemen her yerde bulmanız
mümkün. Hemen buzdolabına koşun hepsi
olmasa bile en az 3 tanesinin sizi beklediğini
göreceksiniz. Kilo vermeye karar verdikten
sonra listenizde yer vermeniz gereken bu
5 besinin özellikle yağ yakımına yönelik
egzersizlerle birlikte mucizevi etkisi hayal
ettiğiniz ölçülere kavuşmanızı sağlayacak.”
İşte kaloriyi düşürüp kilo kontrolünü
gerçekleştirebileceğiniz her an her yerde
bulabileceğiniz yağ yakımında etkili 5 besin;
1.KİVİ: 90’ların yemesi lüks sayılan meyvesi
kivi artık ülkemizde de yetiştirilmekte,
her yerde satılmakta hatta şu an belki de
buzdolabınızda. Bu efsane meyve, portakal
ve limona göre 2 kat daha fazla C vitamini
içermektedir. C vitamini vücutta yağ yakma
metabolizmasına etki eden karnitin sentezine
yardım eder. Yapılan araştırmalar egzersiz
öncesinde yeterli miktarda C vitamini alan
bireylerin daha fazla yağ yakabildiklerini
göstermektedir. Günde sadece bir kivi yemek
günlük C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılar.
Bunların yanı sıra lif içeriği oldukça yüksek
olan kivi tok kalmanızı sağlarken yüksek
potasyum içeriği ile spor sonrası kas ağrıları
için de birebirdir.
2. SALATALIK: Su oranı iyi ve düşük kalorili
bazı besinler ara öğünler için çok iyi bir tercih
olabilir. Salatalık %95 su içeriğiyle midede

doygunluk sağlar ve öğünde alacağınız kalorinin
düşmesine neden olur. Kilo kontrolü için
hazırlanan diyetlerde sınırsız tüketime sahiptir.
Acıktığınızda salatalık iyi bir seçenek olacaktır.
Lif içeriğinin azalmaması için kabuklu tüketimi
tercih edilmelidir.

3. YOĞURT: Yoğurt ekmekle birlikte
memleketimiz hanelerinin demirbaşı durumunda
bir besin olup göbek yağlarını eritmekte 10
kaplan gücündedir. Fakat önemli olan yağ
yakarken kas kitlesini de korumak olduğundan
yoğurt yüksek kalsiyum içeriği ile hücrede
yağ yakma metabolizmasını arttırırken yüksek
protein içeriğiyle ise kas kitlemizi korur. Yapılan
çalışmalarda her gün yoğurt tüketen bireylerin
tüketmeyenlere göre daha fazla kilo verdikleri
ve bel çevresindeki yağların daha fazla azaldığı
görülmüştür. Aynı zamanda yoğurt yağ yakma
metabolizmasında etkili olan Konjuge Linoleik
asit içermektedir (CLA). Konjuge Linoleik
asit süt yağında bulunmaktadır. Hem kaloriyi
düşürüp kilo kontrolü sağlamak için hem de
yağ yakmada oldukça etkili bu yağ asitinden
faydalanabilmek için yarım yağlı yoğurt
tüketilebilir.
4. ENGİNAR: Karaciğer dostu olarak
tanınan enginar, magnezyum, potasyum ve
lif deposu. İçeriğindeki yüksek magnezyumla
yağ yakımını hızlandırmakta aynı zamanda
yüksek potasyum içeriği ile vücudumuzun
sıvı dengesini sağlamaktadır. Yüksek lif
içeriğiyle ise tok tutmaktadır. Çiğ veya
haşlanmış olarak salatalarınıza ilave edebilir
veya ara öğünlerinizde yoğurdunuzun içerisine
rendeleyerek yağ yakma metabolizmanızı
tetikleyebilirsiniz.
5. AHUDUDU: Sempatik ismi ve yüksek
antioksidan içeriğiyle yaz aylarının detoks
meyvesi ahududu son zamanlarda yağ yakıcı
meyve olarak da yükselişe geçti. Bu dostumuz
da yüksek lif içeriğiyle tokluk duygusu
yaratırken aynı zamanda bağırsaklardaki fazla
yağı bağlayarak dışkıyla atılmasını ve alınan
kalorinin düşmesini sağlıyor. Bunların yanı
sıra C vitamini ve potasyum içeriği oldukça
yüksek. Üstelik bir çay bardağı (150 gr) ahududu
yalnızca 51 kcal.

Şeyma Yılmaz
Diyetisyen
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azın kendini iyice göstermesiyle
birlikte fazla kilolarla vedalaşma
isteği de hayli artıyor. Kim istemez
ki mayo, bikini tercihi yaparken fazlalıkları
kapatanları değil rengarenk, desen desen
olanları seçmeyi. Hiçbir şey için geç sayılmaz.
Çünkü hayal ettiğiniz ölçülere 5 besin sayesinde
ulaşabileceksiniz. Üstelik bunun için sizi aktar
aktar dolaştıracak ve yerken ağzınızı burnunuzu
buruşturacak memnuniyetsizlik yaratan tatlar da
yok. Yalnızca beslenmenize yağ yakıcı 5 gıdayı
eklemeniz yeterli.
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ZOR BULUNAN AYAKKABI NUMARALARI
SAĞLIKLI SEÇİMLERLE MINIMAXI.COM’DA
Sağlıklı ayaklar için ayakkabı
numarasının ayak ile uyumlu
olması gerekiyor. Sağlıklı ayakkabı
sektörünün kurulmasına öncülük
eden Çilingiroğlu A.Ş., 1920'li
yıllardan günümüze ayakkabı
sektöründe köklü bir yere sahiptir.
Çilingiroğlu A.Ş. 4. Kuşak
yöneticilerinin hayata geçirdiği
www.minimaxiayakkabi.com
standart numaraların yanı sıra
büyük ve küçük Numara ayakkabı
satan, mağazalarda bulunması zor
olan ürünleri bir araya getiren özel
bir alışveriş sitesi. Sitede erkekte
51, kadında 44’e kadar numalarda
dünyaca ünlü markaları bulmak
mümkün.
Türkiye’nin her iline zor temin edilen büyük
ve küçük numaralı ayakkabılar
Ayakkabı sektörünün sağlıklı markalarını bir
araya toplayan sitede; Gabor, Lloyd, Gennia,
Imac, Clarks, Sperry-Top-Sider, Stonefly,
Merrell, Dexter, Caprice, Jomos gibi ünlü
yabancı markaların yanısıra kaliteli yerli
markalar da bulunuyor.

MALl&MOTTO / 19.sayı / Eylül 2015

Türkiye’de bulunmayan küçük, büyük ve
buçuklu numaraların yer aldığı marka karması
ürün kategorisine göre seçiliyor. Spor, şık, babet,
günlük ya da topuklu olmak üzere çok geniş bir
yelpazede ürünler satışa sunuluyor.
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www.minimaxiayakkabi.com’da satılan
dünyanın en ünlü konfor markalarının
özellikleri arasında; geniş kalıplar, yumuşaklık,
hafiflik, esneklik, denge sağlama, anatomik
yapıya uyum, ayakkabının nefes alabilmesi ve
terletmeme özelliği ile bele ya da eklemlere olan
baskının azalması gibi özellikler bulunuyor.
Özel bir koleksiyon olan Gabor yaylanabilen
tabanlı ayakkabılar, yalın ayak yürüme etkisi
yaratıyor, sırt ve bel ağrılarına iyi geliyor, duruş
bozukluklarını gideriyor.
Her ayak türüne uygun ürünleri satışta
bulundurmalarının yanı sıra konfor ve teknoloji
anlamında da arkasında durabilecekleri ürünlere
yer veren www.minimaxiayakkabi.com’da siz de
ayak ölçünüze uygun modeller bulabilirsiniz.
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GREYDER’İN ŞANLIURFA MAĞAZASI YENİLENDİ!

1994’ten beri sağladığı konforla ayaklara
hak ettiği değeri veren Greyder, Türkiye
çapındaki mağazaları ile ayakkabı
tutkunlarına ulaşıyor. Greyder’in Şanlıurfa
Piazza AVM içinde yer alan mağazası
artık yeni yerinde, yenilenen yüzüyle
hizmet verecek. Greyder, 135 m²’lik alan
üzerine kurulu yeni mağazasında, zengin
çeşit ve trendy çizgilerde hazırlanan
koleksiyonlarını Şanlıurfalılar ile
buluşturmaya devam edecek.

Greyder fonksiyonel ve şık tasarımlarıyla yeni sezonda da iddialı…
Trendy çizgileri fonksiyonel tasarımlarla birleştiren Greyder, her sezon
olduğu gibi 2015-16 Sonbahar Kış koleksiyonuyla da iddialı. Ayakkabı
ve aksesuar modasına yön veren öncü marka Greyder, sonbahar kış
sezonu için rahatlığı kadar şık tasarımlarıyla da dikkat çeken bir
koleksiyon hazırladı. Moda trendleri, kalite ve fonksiyonellik ile
buluşturan Greyder, konfordan vazgeçmeyenler için zengin bir yelpaze
sunuyor.
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Ayakkabı ve aksesuar modasına yön veren öncü marka Greyder’in, Piazza
AVM mağazası yenilendi. Mağaza, 135 m²’lik yeni yerinde Greyder’in
koleksiyonunu Şanlıurfalıların beğenisine sunacak.
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YERLİ KİTAP
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YERLİ DVD

YERLİ MÜZİK

EN ÇOK SATANLAR : YERLİ

1
2
3
4
5

TÜRKÇE 20 HIT
KARMA
YAŞ HİKAYESİ
MERVE ÖZBEY
NO:6
ZİYNET SALİ
BAĞIŞLA - HOŞ GELDİN
FUNDA ARAR
MASKE
GÖKHAN ÖZEN

1
2
3
4
5

SON UMUT
RUSSEL CR0WE -CEM YILMAZ - YILMAZ ERDOĞAN

1
2
3
4
5

SABİT FİKİR SAYI :54
GÖKÇE GÜNDÜÇ

CM101MMXI
CEM YILMAZ
EŞKİYA
YEŞİM SALKIM-ŞENER ŞEN - UĞUR YÜCEL
BİR ÖMÜR YETMEZ
SERRA YILMAZ - STEFANO ACCORSİ
GORA
CEM YILMAZ - ÖZGE ÖZBERK - OZAN GÜVEN

KÜRK MANTOLU MADONNA
SABAHATTİN ALİ
ESRARENGİZ BAHÇE
JOHANNA BASFORD
RENK CÜMBÜŞÜ
KOLLEKTİF
BAŞARIYA GÖTÜREN AİLE
DOĞAN CÜCELOĞLU

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

UZUN YOL ŞARKILARI
KARMA
BEST OF HARIS ALEXIOU : LIVE RECORD
HARIS ALEXIOU
LA VIE EN ROSE : UNUTULMAYAN FRANSIZCA ŞARKILAR
KARMA
BACK TO BACK
AMY WINEHOUSE
MINI WORLD
INDILA

FAST&FURIOUS 7 : HIZLI VE ÖFKELİ 7
PAUL WALKER - VIN DIESEL
INSURGENT : KURALSIZ
SHAILENE WOODLEY - KATE WINSLET
THE THEORY OF EVERYTHING : HER ŞEYİN TEORİSİ
EDDIE REDMAYNE - FELICITY JONES
KINGSMAN THE SECRET SERVICE : KINGSMAN GİZLİ SERVİS
SAMUEL L. JACKSON - COLIN FIRTH
HOME : EVİM
JENNIFER LOPEZ - RIHANNA

FIFTY GREAT SHORT STORIES
MILTON CRANE
IT’S NOT HOW GOOD YOU ARE,IT’S HOW GOOD YOU WANT TO BE
PAUL ARDEN
İNGİLİZCE DİL KARTLARI
JOSE ENRIQUE SOTO
ENGLISH GRAMMER TODAY - TÜRKÇE AÇIKLAMALI
MURAT KURT
ME BEFORE YOU
JOJO MOYES
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YABANCI DVD

1
2
3
4
5

YABANCI KİTAP

YABANCI MÜZİK

EN Ç O K SAT AN LAR : Y AB AN C I
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FİLİZ ÖZKOL

İŞ DÜNYASI BURÇ
YORUMLARI
KO Ç
Çok çalışmak zorundasınız, fakat hiç şikayet
etmeyeceksiniz. Ekip çalışmalarına önem
vereceksiniz. Özellikle, birlikte iş yaptığınız
kişilerle ilişkilerinizi canlı tutacak ve alacağınız desteklerle kendinize yönelik yararlı çalışmalar yapacaksınız. Vicdan mekanizmanız
sürekli çalışacak. Duygular ağır bastığı için,
gereksiz ve ani çıkışlarla çevre ilişkilerinizi
bozabilirsiniz. Koşullar ve içsel tepkilerinizi
dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Geçmişte kalan hatalarınızın
sizi tekrar rahatsız etmesini engellemek elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı
ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.

BOĞA
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Değişim süreci içine girmiş bulunuyorsunuz.
Kendinizi rahat ve olumlu hissedeceğiniz bu
dönemde, isteklerinizdeki artışla beraber iş
konusunda atacağınız olumlu adımlar başarıyı da beraberinde getirecek. Sosyal çevrenizi
istemleriniz doğrultusunda kullanabileceksiniz. İş temponuz ve yoğunluğunuz artacak.
Duygusal yaşantınızda istediğiniz tempoyu
tutturabileceksiniz. Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin
gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız.
Performans gerektiren konularda daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Ayın ilk haftasına biraz hızlı girmek isteyebilirsiniz.
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İKİZLER
Yine bu dönemde eleştirilere hedef olabilirsiniz. Kendinizi bazı tartışmaların ortasında
bulabilir ve taraf tutmak zorunda kalabilirsiniz. Sizin inisiyatifiniz dışında gelişen bu tür
ortamlarda, düşüncelerinizi gizlemekte yarar
var. Kariyerli kişiler dikkatinizi çekebilir. Bazı
arkadaş gruplarında dikkat çekici konuşmalarınız sizin için gelecekle ilgili hayallerinizi
gerçekleştirmenizde katkısı olabilir. Her türlü
kişiyi önemsemelisiniz. Karşıt evinizdeki Satürn sürekli sizi denetlemeye devam ediyor.

Y EN G EÇ
Finans konularında inatçı ve ödün vermeyen
bir davranış içine gireceksiniz. Parasal konularda fırsatları değerlendirecek, uzun süredir
beklediğiniz ve bir türlü istediğiniz doğrultuda gelişmeyen kazanç fırsatlarının karşınıza
çıktığını göreceksiniz. Yatırımlarınızı gözden
geçirerek yeni düzenlemeler yapacaksınız.
Yine bu ay: Ev içinde köklü değişimler için teşebbüse geçeceksiniz. Eşyalarda yenilenmeler, tadilatlar vs. gibi..

ASLAN

BAŞAK

Ortağınızla iş yapıyorsanız ve hoşnut değilseniz işte tam kurtulmanın sırası. Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça söylemekte
fayda var. “Ay Tutulması” sizi bir bakıma güçlendirecek. Algılama gücünüzü ve istekleriniz,
parasal idealleriniz doğrultusunda olacak.
Birlikte hareket etmeniz gereken kişiler üzerinde hakimiyet sağlayacak ve isteklerinizi
kabul ettireceksiniz. Bu arada, yeni iş projelerini çevrenizden saklarken, bulunduğunuz ortamlarda melankolik bir hava estireceksiniz.
Daha dayanıklı ve çalışkan bir performans
sergilemenize rağmen, duygularınızı ifade etmekte zorlanacaksınız.

23 Eylülde para evinizde ilerlemeye başlayacak olan Güneş size güç ve sabır verecek.
Bu dönem özellikle dikkat etmelisiniz ki, düşüncelerinizi gerçekleştirecek dostlarınızla
bir arada olacaksınız. Hırslı ve yaratıcı yönlerinizin destekleyici unsurları olarak enerjik
arkadaş gurubuna ihtiyacınız var. Fakat bu
özel durumlarda bile tartışmaya açıksınız. Bulunduğunuz ortamlarda kendi içsel egonuzu
daima tetikte tutuyorsunuz. Güneş; isteklerinizin gerçekleşmesine yardım ederken, kendi
inisiyatifinizle cesur davranışlar içinde olacak
ve sınırlarınızın ne olduğu konusunda kendiniz karar vereceksiniz.

TERAZİ

AKREP

Y AY

Bu dönem çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve
iş ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda
haklısınız. Çünkü, bu dönemde hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih
ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak. Sezgilerinizin yüksek
olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında
farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih
ediyorsunuz. Ele aldığınız konuların kendiliğinden açıldığını ve şekillendiğini göreceksiniz.

OĞLAK

Bu ay bir çoğunuz; arkadaş çevrelerinde,
karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergileyecek. Yeni kişilerle tanışmanız
mümkün. Fakat başlayan bir ilişki varsa, dikkatli olmanız gerekiyor. Bu beraberlik daha
sonra farklı boyutlarda şekil değiştirecektir.
Koşullar yön değiştirecek ve ilişkinizi sürdürme arzunuz kalmayabilir. Neptün aile ve yuva
evinizde geri gidiyor. Bazılarınız ailelerinden
tepki alsalar bile isteklerinde ısrarcı olacaklar.
Sürprizlere bayılırsınız. İddiacı yapınız böyle
şeylere ılımlı bakar. Çılgın partilerde ve sosyal aktivitelerde akıllıca fırsatlar yaratacaksınız.

Uzun süredir cesaret edemediğiniz konular
üzerinde çalışmalar yaparken, ilişkilerinizi rutinlikten kurtarmak isteyeceksiniz. Uzak yollar ve seyahatlerle ilgili planlarınız gündeme
gelecektir. Eğer kardeş ve yakınlarınızla ortak
çalışmalar yapıyorsanız, ilişkilerinizi kesebilir
veya daha yeni ufuklara yelken açabilirsiniz.
Merkür,10 kariyer evinizden size gereken her
türlü desteği verecektir. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayarak; fırsatları değerlendirirken, daha sıcak ve aktif bir performans sergileyeceksiniz. Mesleki başarınızı perçinleyici
konumlar içindesiniz.

KO VA

B ALIK

Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Ani
ve düşüncesizce sarf ettiğiniz sözcükler
yüzünden yakınlarınızın kalbini istemeden
kırabilirsiniz. Merkür’ün 19. ruhsal evinizdeki yolculuğu, çalışma hayatınızda zıt
etkiler yapabilir. Bu dönem, şimdiye kadar
düşünmediğiniz konuların değerlendirmesini
yapabilirsiniz.. Gözlemciliğinize güvenebilirsiniz. Çünkü, hisleriniz doğrultusunda tahminleriniz olduğu gibi çıkıyor ve sezgileriniz
mükemmel çalışıyor.

Ortak kazançlar konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. İhtiyacınız kadar alış-veriş yapın.
Hedeflerinizde yalnızca egolarınızı kullanacaksınız. Gelecek kaygılarınız yüzünden çok
daha fazla çalışacaksınız yeni projeleriniz ortaya çıkacak ve çevresel ilişkilerinizin de katkılarıyla ortak kazanç platformu oluşturacağınız çalışmaların içinde olacaksınız. Azimli ve
hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz
doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız.
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İletişim ve hedefleriniz konusunda oldukça
başarılı bir döneme gireceksiniz. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde
gerçekleştireceksiniz. Gücünün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız.
Kararlı ve temkinli hareket etmenize rağmen,
Geri giden Plüton aile yakınlarınızın düşüncelerinin de hayatınızda yeri olacaktır. Bazıları baba mesleğini devir alabilir ve yeniden
yapılandırabilirler. Aileden kalan misyonlarınızın kazançlı bir şekilde gündem kazanması
söz konusu.
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İMZA GÜNÜ

PROJE TASARIMI

DEFİLE

AÇILIŞ ORGANİZASYONU

TV PRODÜKSÜYON

REKLAM FİLMİ

FESTİVAL VE ŞENLİK ORGANİZASYONU

FOTOĞRAF VE KATALOG ÇEKİMİ

TİYATRO
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f ac ebo o k . c o m \ F ark i n d ali k S t u d y o s u

.

la

T el: 0 5 3 0 2 1 8 4 9 4 3 - E - P o s t a: i n f o @ f s rek lam . c o m . t r
A d res : M i m ar S i n an M ah . Z ü m rü t S k . N o : 2 4
a

MU

H TES
EM

B

iR

KONSER

Muhteşem bir konser ile

Gökhan
Keser

Eşsiz sunumu ile

Fatoş Kabasakal

4 Nisan 2015 Saat:16.00
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KONSER

97

MALl&MOTTO / Haberler

İLK BULUŞMADA BUNLARI YEMEYİN
KARİZMANIZI ÇİZDİRMEYİN
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Yemek.com, dev hizmetlerinden bir tanesine daha imza attı: İlk Buluşmada
Yenmemesi İçin Anayasa Çıkarılası 10 Karizma Bükücü Yiyecek başlığı ile,
ilişkinin sonraki evrelerine saklanması gereken yemekleri listeledi.
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Yemekler bazen telaffuzu, bazen yazılışları
ile havamızı bir anda söndürebiliyor, bizleri
Youtube’da, Google’da araştırmalara sevk
edebiliyor. Hele bir grup var ki onlar en fenası:
İlk buluşmada, ağza yüze bulaşan, müstakbel
sevgiliyi bir anda kutuplardaymışçasına
soğutan yemekler… İşte tam bu noktada artık
başvurabileceğimiz bir kaynağımız var. Yemek.
com, kalpler birbirine kavuşsun, ilk buluşmalar
uzun aşklara dönüşsün diye dev hizmetlerinden
bir tanesine daha imza attı ve çoğunlukla el
yordamı ile karar verdiğimiz ‘ne yemesek’
seçeneklerini İlk Buluşmada Yenmemesi İçin
Anayasa Çıkarılası 10 Karizma Bükücü Yiyecek
başlığı altında listeledi. İlişkinin ileriki evrelerine
saklanması gereken o lezzetler şu şekilde:

Özellikle kadınlar: Envai çeşit salata
Sezar sos yaramazdır; ağızdan akabilir.
Salatanın otu, baharatı dişlerin arasında
kalabilir. Kocaman marul yaprakları ağza
tıkıştırılırken pek de zarif görüntüler
oluşmayabilir.

Düşman başına: Spagetti
Hele bir de spagetti bolognese ise... Hüpletmek
bir dert, çatala dolamak ayrı dert. Bir de sallanan
spagettilerden yağ akıyor, kıyma akıyor; ilk
buluşmanın heyecanı eklenince kıyafette kalıcı
hasar garanti gibi bir şey.

Asya beklesin: Suşi
Asya’nın sevgilisi suşi’yi tercih eden, hele ki
o havalı chopstickleri kullanmayı becerebilen
insan nasıl da karizmatik görünüyor değil mi?
Ancak ya düşerse? Gönül razı değil!

Küçük olursa olur: Hamburger
Mini atıştırmalık hamburgerler olur belki,
ancak o kocaman, ağza sığmayan, bol sulu
hamburgerler olmaz. Dünyayı yiyecekmişsin
ambiyansı ile ilk randevu romansı birbirine
uymuyor.

Nasıl yani: Mumbar dolması ya da şırdan
Normal hayatta senede 1 kez yediğiniz o
yemekleri, o sakatatları ilk buluşmada yemekte
ısrar niye? Hele şırdan gibi görünüşü de garip
yemekleri yiyerek karşıya yanlış sinyaller
vermeyin.
Romantizm sabaha: Simit
Dişler ve susam… Fonetik olarak romantik
tınlasa da, hayır değil. Gidenin ardından
bakakalmamak için, simiti farklı zamanlara
saklıyoruz.
Sen bana biraz tombul: Kumpir
Malzemesine dolgun, tombul bir kumpir
lezzetli olabilir. Ancak tek kaşığa sığan dünya
kadar malzeme dışarıdan biraz kötü görünüyor;
kabul edelim.

Off sarımsak: Islak hamburger
Yemesi dünyanın en basit işlerinden bir tanesi
olsa da, yedikten sonra ağızda kötü kokular çok
muhtemel. Sevgili adayınızı bayıltmamak için
ıslak hamburgerler yalnız gecelerde kalmalı.
Kaşıkla da olsa: Mantı
Çeneye doğru akması muhtemel kırmızıbiberli
yağ ve onun peçetedeki iç kıyan lekesi…
Sarımsağa gelmeye gerek bile yok.
Açıklıyoruz: Tavuk döner
İlk buluşmada yüzlükler harcamaya gerek
yok elbette ki. Ama maksimum 10 lira tutacak
tavuk döner de biraz ucuza getirmek demek.
İlk buluşmada tavuk dönere ‘bizimle değilsin’
diyoruz.

·

·

·

PERAKENDE VE GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI ETKİNLİĞİ
MAPIC İLE DÜNYAYA AÇILIN

Erkan Özçoban • erkan@alkas.com.tr
Tel: 0212 284 86 50 • Faks: 0212 284 86 53

Edward Jervis • edward.jervis@reedmidem.com
+33 1 79 71 95 85 • www.mapic.com
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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

