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Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

Mall&Motto okuyucularına ve takipçilerine merhaba,
Kasım ayı seçimler sonuçlandı.
Hazirandan bu yana bekleyiş sona erdi.
Kurumlar,markalar özellikle vatandaş için netlik kazanması önemliydi.
Ticaretten sanata bir çok oluşum bu bekleyişe sığınıyordu.
Önümüzü görmemek gibi bir durum söz konusuydu.
Herkes için hayırlı olsun!
Gelelim neler yaptığımıza;
Geçtiğimiz ayın sonunda Çeşme Marina’nın düzenlediği North Aegean Cup
yelken yarışlarında, Farklındalık Stüdyosu olarak yarışın sponsoru olduk.
FS CUP bölümünde Midilli’den başlayıp, Sakız Adası’na ve Çeşme’ye uzun
süreli yarışlarını sonlandıran yelkencilere teşekkür ederiz.
Sporun en güzel yanı sadece mücadele için kurallar çerçevesinde savaşmaktır.
Ve tabii ki kanlı bir savaş olmaması onu daha önemli hale getirir.
Çeşme Marina yönetimi, Çeşme Belediyesi bu konuda çok güzel
hazırlanmışlardı.
Mall&Motto Genel Koordinatörümüz Serhat Türkkan, hem bu yarışa olan
katkısı hem de dergimizi sektöre kazandırmasıyla büyük bir özveriyle
başarılar kazanıyor. Okuyucumuzdan, tasarımcımıza, yazarlarımızdan
matbaasına kadar hepimiz yarış halindeyiz.
Bu yeni sayımızda yine çok incelikli sektöre ait oluşumlarla karşınızdayız.
İyi Okumalar,
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Behiye Savaşkan

NTS Danışmanlık Kurucusu

Başarılı kiralama ve yönetim :
Doğru strateji ile sağlanır.

Röportaj / MALl&MOTTO

NTS Danışmanlık, Nisan 2007‘de doğru proje,
doğru yatırım grubu ile alışveriş merkezlerinin
proje geliştirmesi, kiralanması ve yönetilmesi
üzerine kuruldu. Uzun süredir perakende
sektörüne hizmet veriyoruz. Bu yıllar içerisinde
birçok projeye imza attık ve hedeflerimiz
yönünde projelerimizi başarıyla hayata geçirmeye
devam ediyoruz.
Hangi firmalara danışmanlık, çözüm ortaklığı
sunuyorsunuz?
AVM yatırımı yapan gayrimenkul şirketlere,
inşaat şirketlerine; Proje geliştirme, AVM
Kiralama, Yönetim, Yönetim Danışmanlığı,
Arazi Alım-Satım, Arazi fizibilite çalışmaları
hizmetleri veriyoruz. Henüz temeli atılırken,
hafriyat da projeleri geliştiriyor, arazi yapılarına
göre Mimarlarla birlikte projeyi yönlendiriyor,
kurumsal AVM kimliğini oluşturup, AVM’ nin
konseptini, shop-mix’ ini belirleyerek kiralama
ve ardından açıldıktan sonra yöneterek, uzun
soluklu yaşayan başarılı ve süregelen markalarla
kalıcı olmasını sağlıyoruz.
NTS Danışmanlık olarak çalışma pratiklerinizi
değerlendirirsek, sizi farklı kılan en önemli
ayıraç nedir sektörde ve sizce danışmanlık ve
kiralama hizmeti almak AVM’ye ne tür katma
değerler sağlıyor?
NTS Danışmanlık olarak yatırım planlamasına
aldığımız veya kiralama danışmanlığına karar
verdiğimiz projeler de öncelikle bölgeyi, çevre il
ve ilçeleri detaylıca analiz ediyoruz.
Sektöre markaları, cirolar, gelir düzeyi, nüfus
dağılımı, metrekare başına düşen gelir, o güne
kadar bölgeye katılan değerler ve yenilikler,
rekabet analiz değerlendirmeleri, şehrin veya
ilçenin fiziksel yapısı, yaşayan insanların sosyal
ve ekonomik gelecekleri bu araştırmaların önemli
bir kısmını oluşturuyor.
Kiralama, alışveriş merkezinin oluşturulması
ve değerini bulması için yapılan çalışmaların
en önemli ölçüsüdür. Aslında yatırım kararı
alındığı andan itibaren başlayan bir süreçtir.
NTS Danışmanlık olarak yatırım planlamasına
aldığımız veya kiralama danışmanlığına karar
verdiğimiz projelerde öncelikle bölgeyi, çevre il
ve ilçeleri detaylıca analiz ediyoruz. Lokasyon ve
belirlenen hedef kitleye uygun olarak belirlenmiş
olan kiralama stratejisi, alışveriş merkezinde
oluşturulacak en uygun ürün ve marka karması
ile merkezin değerinin artırılması hedefleniyor.
Danışmanlık ve kiralama hizmeti almak bir
AVM’ye fark katmaktadır. AVM’ler, kuruldukları
lokasyona, o lokasyonun demografik faktörüne,
gelir ve eğitim seviyesine göre şekillenirler. İşte
tam bu noktada danışman firmalar yani bizler

devreye gireriz. Ölçümlemelerimizle ve daha
önceki deneyimlemelerimizle hem kiralayana
hem de kiralatana burada bir fark sunarız. Bir
algı oluştururuz kısacası. Bir algıyı oluşturmak
da yok etmek de kolay bir şey değildir. Dünya
trendlerine, modaya, estetiğe bakarak kurumsal
yapılanmalar meydana getiririz. AVM’ler,
rakiplerinden daha farklı olmak, müşteri
sadakatini oluşturmak ve kurumsallaşmak
istiyorlarsa bizlerin deneyimlerinden
yararlanabilirler. Bizler hem AVM’lere, hem de
AVM’lere gelen müşterilere katma değer sağlarız.
Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak
yer almaya başlayan alışveriş merkezlerinin
doğru konsept, doğru marka karması ve doğru
yönetim ile ziyaretçilere hizmet verebilmesi ve
kiracıları ile başarılı ilişkiler yürütebilmesi de
sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli.
Burada danışmanlık hizmeti veren firmalara
önemli görevler düşüyor. Bu alanda hizmet
sağlayan firmaların yatırımcı, perakendeci
ve ziyaretçilerin memnun kalacağı bir ortam
yaratması ve bunu sürdürülebilir kılması AVM’yi
başarıya taşıyan unsurların başında geliyor.
Bu kapsamda AVM yönetim, kiralama ve
danışmanlık konularında hizmet veren birçok
yerli ve yabancı firmanın yatırımcı, perakendeci
ve tüketici için ortak bir fayda sağlıyor olması
oldukça önemli.

ve bu konuda çalışmalarımızı altyapımızı
oluşturuyoruz. Bütün bunları yaparken
ülke demoğrafik, sosyo kültürel değerleri,
toplumsal normları da harmanlayarak yepyeni,
farklı ve çağdaş bir sound gerçekleştirerek
özgünlüğümüzü AVM’lerimize yansıtıyoruz.
Yeni bir AVM projesine başlamadan önce
nelere dikkat edersiniz? Öncelikleriniz neler
oluyor?
Bir AVM ile çalışabilmek bizim için sadece bir
‘iş’ değildir. Bizler, bir AVM ile çalışacaksak
kendi farkımızı, stilimizi ortaya koyarız. Hem
AVM’lerden alır, hem de AVM’lere katma
değerler sunarız. Burada dikkat ettiğimiz
kurallar; demografik faktör, eğitim ve hedef
kitlenin gelir durumudur. Mesela öğrencilerin
yoğunlukta olduğu bir yerde ise AVM’miz, biz
de plan ve projelerimiz, PR çalışmalarımızı
buna göre düzenleriz. A plus gelirinde bir gruba
hitap ediyor isek bu şekilde hizmet veririz. Yani
AVM’nin fizibilite çalışmasını çok iyi etüt ederiz.
AVM sahibi de burada sonuçta çok önemlidir.
AVM sahibinin beklentileri, istekleri bizim
çalışmamız açısından belirleyici olabilmektedir.

Profesyonel danışmanlık şirketi AVM’nin
vitrinini oluşturuyor.
Yapılan araştırmalar ve ticari ilişkilere göre
profesyonel AVM danışmanlık hizmeti alan
AVM’ lerin, danışmanlık hizmeti almayan AVM’
lere göre çok daha başarılı ve müşteriyi çok daha
iyi kanalize ettiğini gösteriyor. NTS Danışmanlık
olarak hem ticari sirkülasyonu, ekonomik
dengeyi hem AVM’lerin Türkiye ve dünyadaki
durumu gelişmesi ve yapması gereken konularda
çok ciddi araştırma yaparak doğru zamanda
doğru yerde doğru AVM’lere hizmet veriyoruz.
Doktor hasta ilişkisinde olduğu gibi profesyonel
düşünebilen, öngörü sahibi , kısıtlayıcı olmayan
ve yeniliklere açık AVM’lerle çalışırken
büyük bir keyif alıyoruz. NTS Danışmanlık
olarak hem hizmet verdiğimiz AVM’ye, hem
AVM’leri yaşatan ve geliştiren mağazalarımıza,
hem de AVM’lerin ve mağaza karmalarımızın
yaşamasının asli unsuru olan müşterilere
kampanyalarla ve aktivitelerle hizmet sunuyoruz.
Kiralama yaparken hem AVM’yi hem kiracıyı
hem de müşteriyi düşünüyor ve fikirlerimizle
AVM yatırımcılarına destek oluyoruz.
Kampanya, etkinlik ve sosyal sorumluluk
projelerimizle hem AVM’ye, hem tüketiciye hem
de topluma ciddi katma değerler sunuyoruz.
Ülkemiz AVM’lerinin çok genç ve dinamik
yapıda olduğunu bildiğimiz için AVM’lerimizin
çok iyi etüt edilmesi, bu etüt aşamasındaysa AB
ve ABD AVM’lerinin de örneklem oluşturması
açısından incelenmesi gerektiğini düşünüyor
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NTS Danışmanlık ne zaman kuruldu?
Tanıyabilir miyiz?
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C.Serhat Türkkan
Mevcut projelerin dışında sürekli yeni
projeler hayata geçiriliyor. AVM sayısının
artmasına rağmen ciro endeksi ve kapı
girişleri totalde yükseliyor. Sektörü analiz eder
misiniz? Türkiye perakende sektöründe AVM
projelerinin işba noktası ne zaman rasyonel
olarak tamamlanacak?
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Özellikle Anadolu’da son yillarda artan AVM
sayilari ile birlikte organize perakende sektörü ve
AVM projelerinde de artişlar söz konusu. Tabi ki
bunda lokasyonun, doğru projenin, doğru marka
karmasinin ve yine doğru pazarlama plani en
önemli etkenler.
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Türkiye’de son yıllarda AVM sayılarında hızla
artış olsa da hala potansiyeli olan ve yeni
projelerin gerçekleştirmesi gereken bölgeler var.
2016 yılında yaklaşık olarak 400 AVM’ye sahip
olacağız. Ancak perakende sektöründe özellikle
yerli markaları da göz önünde bulundurmak ve
organize perakende çatısı altında yer vermek
gerekiyor. Anadolu’da iş yapan yerel markaların
büyükşehirlerdeki AVM müşterisi ile bir araya
getirerek kurumsallaşması gerekiyor.
Ancak Türkiye’de hala AVM projelerine ihtiyaç
var. Genç nüfus, alişveriş alışkanlıklarının
günden güne değişmesi doygunluğu
getirmeyecektir. AVM’lerin sosyal yaşam alanı
olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak
yeni nesil projelerin sektörün geleceğini
şekillendirebileceğini söyleyebiliriz.
Kiralama kavramına son dönemde yeniden
kiralama başlığı eklendi. Yeniden kiralama
sürecinde mevcut projenin repütasyonu

Behiye Savaşkan
kiralama sürecini yöneten firmanın
performansını nasıl etkiler? Soruyu açarsak,
proje kötü bir trend izlerken değişen yönetim
şirketinin pozitif backraound’u markaları
AVM’ye çekebilir mi?
Her zaman için ziyaretçi ilgisini üst düzey
seviyede tutmak gerekiyor. AVM’nin başarısı
aynı zamanda güçlü markalara bağlıdır. Bir
markayı ilk defa ziyaretçiyle buluşturmak,
yeni bir marka karması yaratmak ve özellikle
renovasyon sonrasında değişen AVM imajina
değer katması açısından oldukça önemli.
Burada asıl olan doğru markayı AVM’ye
kazandırmaktır.
Yönetim şirketinin değişmesi elbette perakende
markalarının da AVM’ye gelişini etkileyecektir.
Özellikle kiralama ve yönetim şirketinin sahip
olduğu referanslar önem taşıyor. Ayrıca yeniden
kiralama bir projenin algısının değişmesinde
tek başına yeterli değil. Projenin neden sorun
yaşadığına bakılarak buna uygun çözümler
aramak daha sağlıklı bir strateji olacaktır.
Başarılı bir AVM yönetimi nasıl olmalı? Bu
anlamda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Başarılı bir AVM yönetimi, her şeyden önce
içinde bulunduğu lokasyonu ve bu lokasyonun
artı ve eksilerini etüt eden, fizibıl çalışan
bir yönetimdir. Bu çalışmalar sonucunda
lokasyonunuzda eksiler varsa bu eksiler
üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılıp yatırımı
nasıl artıya geçirebiliriz analizinin yapılması
gerekmektedir. Artıların da kara endekslenerek
AVM’nin markalaşma yoluna gidilmesi gerekir.

Başarılı bir AVM yönetiminde dikkat etmeniz
gereken en birincil konu “müşteri odaklı”
olunmasıdır. Diyelim ki bir kampanya
düzenleyeceksiniz, bu kampanyayı ne için,
ne şekilde, kaç günlüğüne ve ne kadarlık bir
hedef kitleye oranlayacağınızı çok iyi bilmeniz
gerekiyor.
Ya da mağaza-mixi oluşturacaksınız, burada
da yönetim devreye girerek gerekli ayrıntıları
AVM’ye katma değer olarak sunar. Food court
alanından - oyun eğlence alanına kadar yenilikler,
aktiviteler yapılması şart. Bu yenilikleri yapmak,
bu yeniliklerin duyurulmasını en iyi şekilde
yönetmek yine AVM yönetiminin hedef odaklı
stratejilerine bağlıdır.
NTS Danışmanlık olarak bu ve benzeri konuları
çalıştığımız ve çalışacağımız AVM kiracılarına en
iyi şekilde anlatıyor ve uyguluyoruz.
AVM VE PERAKENDE İÇİN 2016
2015 yılında alışveriş merkezleri ve organize
perakende sektörü geçmiş yıllara oranla yılı
büyük bir yükselişle tamamlıyor. Sektör 2016’da
bir önceki yıla oranla yüzdesini hızla artırarak
daha da büyük ivme ile devamlılık sağlayacak..
Yeni projeler, farklı konseptler, ulusal ve
uluslararası yeni markalar geliyor.
Tüketici her yıl markaları daha yakından takip
ediyor, kampanyalara da fazla ilgi gösteriyor,
cirolar bu orantıyla daha da artıyor. Ülkemizin
ekonomik anlamda istikrar sağlaması, büyüme
potansiyeli, enflasyon dengesi ile birlikte 2016 yılı
pozitif artış ile devam edecek.
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ÖZGE ULUSOY ARMONİ PARK’DAN
BABASINA ALIŞVERİŞ YAPTI

MALl&MOTTO / 21.sayı / Kasım 2015

Farkındalık Stüdyosunun düzenlediği bir çekiliş için ArmoniPark Outlet'e
gelen Özge Ulusoy çekilişten sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
Bugüne kadar her fırsatta indirimleri takip edip ekonomik alışveriş
yaptığını vurgulayan Ulusoy, fiyatları görünce babasının doğum gününü
hatırladı. Alışveriş esnasında yeni köpeği Pomeranian cinsi 1 yaşındaki
Sherlock 'u yanından hiç ayırmadı. Babası Haydar Ulusoy'a doğum günü
için bir evrak çantası aldı.
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İTALYAN LEZZET

PİZZERİA

Capacity AVM’de Sirk Atölyesinde Buluşalım
Bakırköy’ün en gözde Alışveriş ve Yaşam Merkezi Capacity
AVM, 24 Ekim -15 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.
Küçük ziyaretçiler palyaço gösterileri ve sihirbazların sihirli
showlarını seyrederken, kukla atölyeleriyle de hem eğlenip hem
öğrenecekler. Capacity Alışveriş Merkezi, B1 katı havuz alanında
kurulan sirk çadırında 14:00-16:00 saatleri arasında küçük
ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatmaya hazırlanıyor.
24 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında her haftasonu eğlenceli
ve eğitici sirk atölyelerinde unutulmaz anlar yaşamak için tüm
misafirlerimiz davetlimizdir.

MALl&MOTTO / H ab e rl e r

MARKALAR, TÜKETİCİYE SESİNİ

SMG İLE DUYURUYOR!
AVM ve restoran gibi ticari alanlarda çalan müziklerin, müşterilerin
alışveriş deneyimi üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Uzmanlara göre mağaza içindeki müzik yayını, alışveriş eğilimlerini
etkileyen en önemli unsurların başında geliyor.
Beğendiğiniz ayakkabıyı almadan çıkmanızın
nedeni mağazada çalan müzikler olabilir.
Perakende sektörü hızla büyüyor ve gelişiyor.
Bu gelişme beraberinde tüketiciyi daha iyi
tanıma, beklentilerini anlama ve karşılama için
sektörü çözüm üretmeye yöneltiyor. Müşteri
memnuniyeti ve satışı arttırıcı yöntemler
üzerinde tüm markalar farklı çalışmalar
yürütüyor.
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SMG kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımla,
firmalara hem yasal hem de marka imajına uygun
dijital müzik yayını sağlıyor. SMG’nin yönetim
kurulu başkanı Gül Gürer Alimgil, pazarlama
alanında müzik biliminin doğru kullanılmasının
satışların üzerinde doğrudan etkisi olduğuna
dikkat çekerek şu örnekleri veriyor:
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SMG’Yİ TANIYALIM
2009 yılında kurulmuş olan SMG, Türkiye’de müzik iletişim hizmeti sektöründe
faaliyet göstermektedir.
Müzik meslek birlikleriyle anlaşması olan ve ticari alanlarda müzik yayını
yapabilme lisansını almış ilk firmadır.
Kendi geliştirdiği yazılımı ile halka açık alanlarda dijital müzik ve anons
yayınları hizmeti vermektedir.
Bu yazılımı sayesinde şu anda 4000’e yakın noktayı ayrı ayrı tek merkezden
yönetebilmektedir.

‘2002 yılında Morrison tarafından yapılan bir
araştırmada mağaza içi müziğin müşterilerin
satın alma kararlarında önemli rol oynayabileceği
ve mağazada geçirilen süre ve markaya olan
ilgiyi etkileyeceği sonucu kanıtlanmıştır. Ayrıca
Smith ve Curnow (1996) yüksek sesli müzikte
tüketicilerin mağazada daha kısa süre kaldığı
fakat daha az para harcamadıklarını bir deneyle
ortaya çıkarmışlardır. Glosgow Havalimanı’nda
yapılan bir uygulamada ise 8 hafta boyunca
kuş ve dalga sesleri yayınlanmış, bu uygulama
sonucunda yolcuların mağazalardaki ürünleri
daha dikkatli inceledikleri ve mağazalardaki
satışlarda ise % 10’a kadar artış kaydedildiği
görülmüştür. İngiltere’de yapılan bir araştırmada
klasik müziğin mağazada hırsızlık oranını % 70
azalttığını gösteren araştırma da müziğin tüketici
üzerindeki gücüne başka çarpıcı örneklerden
birisidir.’
Örnekleri çoğaltmak mümkün ama doğru müzik
kullanımının satın alma davranışlarını doğrudan
etkilediği artık bilinen bir gerçek. Hatta mağaza
çalışanlarının motivasyonu ve performansını da
etkileyen bir faktör olduğunu söylemek mümkün.
Bu yüzden amatörce yürütülmemeli kesinlikle bu
konuya profesyonel ve stratejik yaklaşılmalıdır.

Gül Gürer Alimgil

H ab e rl e r / MALl&MOTTO
SMG ile kesintisiz müzik yayın hizmeti

Markaya uygun ve doğru müzik, satışı
doğrudan etkiler
Çalan her müzik, ürünün ya da markanın
doğrudan algılanmasında çok etkili. Bu
durum firmaları bu konuda kuruma özel
çözümler aramaya yönlendiriyor. Perakende
sektöründe markalar, mağazalarındaki müziği
de kurumsal kimliklerinin bir parçası olarak
görmeye başladı. Bu noktada çalınan müziğin,
hem markayı yansıtması hem de tüketicide
olumlu algı yaratması özen gerektiren bir
süreç. SMG, geliştirdiği özel yazılımın yanı sıra
müzik direktörleri tarafından markaya özel
hazırlanan müzik listesi ile gün içinde farklı
yayın saatlerine göre hizmet sunuyor. Müzikler
hazırlanırken, firmaların hedef kitlesi, cinsiyet
ve yaş gibi verilerinin temel alındığını söyleyen
SMG kurucu ortağı Moris Alhale bu konuda
şu bilgileri verdi: “ Müzik listelerini gün içinde
farklı yayın saatlerine göre yayına alabiliyoruz.
Lokasyon bazlı yapılan yayınlar ile farklı
kampanya anonsları yayına alınıp, firmalara
stok bazlı kampanya yayını yapabilme imkânı
da sunuyoruz. Firmaların yer aldığı illere göre,
farklı dillerde anons yayınları da aktif olarak
yapabiliyoruz. Müzik, AVM içindeki trafiği
ve satışları etkileyen bir faktör. Yavaş tempolu
müziklerin ve yüksek tempolu müziklerin
müşteri davranışları üzerinde farklı etkileri

var. Hangi saatte ne tür şarkıların çalınacağı ve
markanın imajına uygunluğu da çok önemli.
SMG’nin dijital müzik iletim sistemi tüm
bunların çözümünü sunuyor.”
Boyner-YKM, Camper, Kiğılı, Derimod, İnci
gibi yaklaşık 200 perakende markasının tüm
mağazalarında müzik yayını hizmeti veren SMG;
Trump AVM, Sapphire Çarşı, Palladium AVM,
Buyaka AVM, A Plus Ataköy AVM, Mall of
İstanbul gibi 100’e yakın AVM’ye müzik yayını
hizmet ulaştırıyor.

Serkan Polat - Gül Gürer Alimgil - Moris Alhale
Perakende sektörü, AVM’ler ve zincir
işletmelerde reklam yayını ile yeni bir mecra
kazandı.
Sektöre paralel büyüyen reklam da hızla gelişen
teknolojinin de etkisiyle yeni mecralara ihtiyaç

duyuyor. Yine SMG tarafından geliştirilen,
sesli reklam yayını projesi bu ihtiyaçtan yola
çıkılarak oluşmuş ve hızla büyüyor.
SMG, kısa bir süre önce müzik ve anons
hizmetleri verdiği AVM’lerin çoğunda reklam
yayınlarına da başladı. “Reklam spotları,
sistemin kurulu olduğu AVM’lerde, yazılım
üzerinden ilettiğimiz anons yayınlarımız
gibi kolaylıkla yayına alınabilmekte.” diyen
Gül Gürer Alimgil yeni sistemi şöyle anlattı:
“Reklam, tüketicinin alışveriş tercihlerini
etkileyen en önemli unsurlardan birisi. Müzik
yayını hizmetimizi, teknolojinin getirdiği
yenilikleri takip ederek ve kaliteli bir biçimde
devam ettirirken, müzik yayınları arasında
reklam yayını ile hizmet alanımızı genişlettik.
Reklam, bugün markaların tanınması ve
müşteri kitlesinin artmasında çok önemli
bir araç. Eskiye göre daha fazla mecra ile
tüketiciye ulaşmak mümkün ve bu mecralar
sürekli gelişiyor. Sosyal medyanın da devreye
girmesiyle ise inanılmaz bir çeşitliliğe ulaştı.
SMG, müzik yayını ile AVM’ler ve mağazalarda
tüketiciyle birebir en görünür iletişimi kuruyor.
Reklam yayını ile de bu iletişim bir adım daha
ileriye taşınmış olacak. Son çalışmamız olan
ortak alanlarda sesli reklam yayını projesini
geliştirmeye 3 yıl önce başladık ve şimdi de
reklam yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Reklam
spotlarını müzik yayının arasına yerleştiriyoruz.
Reklam kirliliği olmaması için gün boyu
yayınlanacak reklam adedi ve saniyesini
sınırlı tutuyoruz. Bu sistem ile sektörün artan
ihtiyaçlarına uygun bir çözüm üretmeyi
hedefledik. Şu an müzik yayını hizmetimizin
devam ettiği ve sistemin kurulu olduğu
AVM’lerden bir çoğu ile reklam yayın hakları
sözleşmesini yaptık. Hedefimiz, Türkiye’de bu
yeni mecra kullanımını yaygınlaştırmak.”
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2009’dan beri sektör lideri olan SMG, ideal ve
hesaplı çözümlerle, kendi yazılımları ve uzman
ekiplerini kullanarak alışveriş merkezleri,
oteller, perakende satış noktaları, restoranlar,
otomobil showroomları, sağlık merkezleri
gibi oldukça geniş bir yelpazede, müzik,
anons ve reklam yayını hizmetleri veriyor.
SMG’nin özel olarak geliştirdiği müzik iletim
yöntemi sayesinde, müzik listeleri sıkıştırılıp,
müşterinin bilgisayarına uzaktan bağlanarak
yüklenir ve yazılım noktada açılarak müzik
yayını sağlanır. İlk yükleme ve güncellemeler
dışında internet kullanılmaz. Diğer firmaların
yaptığı gibi internet üzerinden streaming
yöntemiyle yayın yapılmadığı için müşterilerin
kasa işlemlerine engel olunmaz, internet
kotaları harcanmaz. Farklı sektörlerden,
Türkiye’nin en önemli firmaları SMG’nin dijital
müzik yayını hizmetinden faydalanıyor. SMG
kurucu ortaklarından Serkan Polat, bugün
4000’e yakın noktada yasal ve kesintisiz müzik
yayını hizmeti sağlayan SMG’nin perakende
sektörüne kazandırdığı bu sistemin sektörün
ihtiyaçlarını belirleyerek kurulduğunu
belirtiyor. “SMG olarak, kurulduğumuz yıldan
bu yana müşteri memnuniyeti ve sektörün
ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye
odaklandık. Yalnızca hizmet verdiğimiz
mağazaların değil, perakende sektörünün
hangi alanlarda ne tür ihtiyaçları olduğu
konusunda sürekli çalışıyoruz.”
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FORUM ÇAMLIK’TA MUHTEŞEM SÖYLEŞİ
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FORUMCAMLIK
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10 Ekim Cumartesi günü Denizli Çamlık
Forum'da Burcu Esmersoy ile Yasemin Şefik
çok konuşulacak bir söyleşi ile bir araya geldiler.
Modadan, Müzikten, Sinema'dan bir çok
konuyu ele alan ikili sorulara da cevap verdi.
Sinema konusunda Burcu Esmersoy Murat Boz
ile bir projede yer almak istediğini söylerken,
yapımcılık işini de çok sevdiğini belirtti. Forum
Fashion Week etkinliği kapsamında ilk defa

Denizli'ye geldiğini söyleyen ünlü televizyoncu
Farkındalık Stüdyosu tarafından organize edilen
etkinlikte hayranları ile bol bol resim çektirdi.
Best Fm'de başarılı radyo programları ile dikkat
çeken Yasemin Şefik ise Türkiye'nin en şık ve
güzel kadınlarından biri ile program yapmaktan
çok mutlu olduğunu belirtti. Program sonunda
Forum Çamlık'da izdihamdan dolayı ikili uçağa
kıl payı yetişti.

MALl&MOTTO / Röportaj

EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN YENİ VE
BÜYÜYEN MARKASI “PLAYPARK”

Fatih Keçebir

PlayPark Yönetim Kurulu Başkanı
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Markanızı ve markanızın kuruluş sürecini
yakından tanıyabilir miyiz?

18

Şu an çocuk eğlence merkezlerimizde Playpark
ve bowling salonlarımızda Bowlingo markası
ile hizmet vermekteyiz. Çok yakın bir zaman
diliminde yeni 2 markayı daha bünyemize
katarak eğlence çeşitliliğimizi ve yaygınlığımızı
arttırarak hızlı ve istikrarlı büyümemize devam
etmek istiyoruz. Eğlence sektöründe yeni, genç
ve büyüyen bir firma olarak yer almakla birlikte
otomotiv ve makina sektöründe Ayzer Döküm
Sanayi olarak yarım asıra yaklaşan bir kurum
kültürünün üzerine inşa edilmiş bir şirketiz.
Sadece perakende ve eğlence alanında değil
sanayi ve gayrimenkul alanlarında da faaliyet
gösteren çatı şirketimiz altında son altı yıldır
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

yurtdışı şubemizi Kıbrıs’ta açıyoruz. 2016 için
2 yurtdışı şubesi daha planlarımızda mevcut.
Ayrıca Türkiye geneli için 2015 yılını 18 şube
ile kapatıp, 2016’da 25 şube ve 2023’de 50 şube
ile hizmet vermek ana hedefimiz. Bu kapsamda
hedeflerimize sağlam hızlı adımlar ile ulaşmak
adına gerek yeni proje anlaşmalarımıza gerekse
altyapı ve organizasyonumuza yaptığımız
yatırımlara bugünlerde oldukça hız verdik. Bu
hummalı çalışma esnasında hem teknik hem de
yönetim kadromuzu tecrübeli ve profesyonel
yeni iş arkadaşları ile güçlendiriyoruz.

konusunda her türlü desteği veriyoruz. Bu
kapsamda sektöre girmek isteyen tüm girişimci
ve yatırımcılara öncelikle bilgi ve akabinde
şartların gerekliliklerine göre her türlü desteği
veriyoruz. Bugüne kadar sadece yurt içinde değil
perakende sektörünün hızla geliştiği Irak’ta da
iki ayrı park kurduk. Oyun alanı ve bowlingin
beraber olduğu bu iki park gibi sadece makina
tedariki ve kurulum değil, yazılımdan personel
eğitimlerine ve satış sonrası teknik desteğine
kadar bir park için gerekli tüm adımları anahtar
teslimi yapmaktayız.

Eğlence merkezlerinizde hangi eğlence
ünitelerine yer veriyorsunuz?

Eğlence sektöründe markalaşmak için hangi
kriterler öne çıkıyor? Bir eğlence markası
yaratmak ve bu markayı sürdürebilir kılmak
için neler yapmak gerekli?

Öncelikle gerek eğlence merkezlerimizde
gerekse bowling salonlarımızda tüm dünya
standartlarında olduğu gibi olmazsa olmaz
tüm ürünler ve alternatiflere yer veriyoruz. Bu
kapsamda %80 civarında tüm oyun grupları
ve donanımlarını kendimiz ithal ediyoruz.
Diğer kısmını da ülkemizde faaliyet gösteren
yerli üretici firmalardan tedarik ediyoruz. Yerli
firmalarımızın özgün makinalarını özellikle
ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Ancak
hiçbir zaman güncellikten ödün vermiyoruz.
Oyun salonlarımızda belki de hiçbir eğlence
merkezinde olmayan oyuncakları görme
şansınız çok yüksek. Yurtdışındaki tüm
fuarları takip ediyoruz ve ilgi çekeceğini
düşündüğümüz makinaları ilk olarak kendi
salonlarımızda kullanmak üzere ithal ediyoruz.
Ülkemizde sınırlı sayıda alışveriş merkezinde
görebileceğiniz lazer park konseptine sahibiz.
Ayrıca son dönemde açtığımız parklarımızda
mutlaka yeni nesil soft play alanlar kuruyoruz
ve bu soft play alanların hijyeni için
Amerika’dan patentli top yıkama makinaları
kullanıyoruz.
Eğlence sektöründe yer almak isteyen
girişimcilere sunduğunuz bowling salonları
ve oyun parkları kurulumu, ürün tedariki
hizmetlerinizi tanıyabilir miyiz?

Aslında ana işimiz biz bu sektörde işletmeciyiz,
eğlence merkezleri ve bowling salonları
işletiyoruz. Lakin bu kurulumları inşaat
aşamasından dekorasyonuna kadar bizzat
yaptığımız ve kullanılan ürünlerinde teminini
Şu anda kaç şube ile nerelerde hizmet
kendi bünyemizde sağladığımız için, bu
veriyorsunuz? Firmanızın büyüme hedeflerinde konuda da oldukça tecrübemiz oldu. Şu ana
kadar bize gelen talepleri de geri çevirmedik.
kaç şubeye ulaşmak istiyorsunuz?
O sebeple bu konu bizim için ayrı bir faaliyet
alanı haline geldi. Gerek anahtar teslim
2015 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 7 ayrı şehirde
16 şubede faaliyet göstermekteyiz. Bu sene ilk
bir eğlence merkezi, gerekse ürün tedariki

Her şeyden önce eğlence sektörünün de bir
hizmet sektörü olduğunun unutulmaması ve
kaliteden asla ödün verilmemesi gerekmekte.
Sektörde markalaşmanın diğer şartı yaygınlık,
şube sayısı, son olarak ise süreklilik, istikrar ve
standart. Bu üç ana grup kriteri sağlamadan ve
kabul etmeden; marka olmak ya da diğer bir
deyişle ulusal marka olmak çok zor.
Eğlence alanlarının müşteri tarafından tercih
edilmesindeki en önemli kriter sizce nedir? Soft
play oyun alanlarınıza müşterilerinizin ilgisi
nasıl?
Müşteri hizmet sektöründe öncelikle kalite
ve verdiğinin karşılığını almak ister. Diğer
taraftan tercih sebebi olabilecek ürün ve ürün
gruplarını ister ve süreklilik için yukarıdaki
kalitenin sürekliliğini ve ürün gruplarında
yenilikler ister. Bunlara ek olarak özellikle son
dönemde aileler çocuklarını bıraktıkları alanların
ve oyun makinalarının temizliğine özellikle
dikkat etmekte. Son dönemde hali hazırda
çalışmakta olduğumuz alışveriş merkezlerinden
aldığımız geri bildirimler çerçevesinde çocuk
teslim noktaları kurmaya başladık. Parkların
büyüklüklerine göre 67 metrekare ile 120
metrekare arasında farklı büyüklüklerde 4
noktada yaptığımız çalışmalardan olumlu geri
dönüşler alıyoruz. Üniversitelerin çocuk gelişimi
bölümlerinden mezun veya anaokullarında görev
yapmış tecrübeli personellerimizin gözetiminde
aileler belirli saat dilimlerinde çocuklarını bize
bırakarak kendileri alışveriş merkezlerinde
sinema veya alışverişlerini gönül rahatlığı içinde
yapabilmekte, bu sayede de misafirlerimizin
bizim parklarımızda ve bulunduğumuz
alışveriş merkezlerinde geçirdikleri süreyi
uzatabilmekteyiz.

MALl&MOTTO / H ab e rl e r

AVM ENDEKSİNDE ARTIŞ
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AĞUSTOS’TA %15,4’LE DEVAM ETTİ
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Ağustos ayı sonuçları açıklandı.
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Ağustos 2015 döneminde 2014 Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında %15,4 artışla 187 puana ulaştı.

MALl&MOTTO / 21.sayı / Kasım 2015

AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ağustos 2015’te bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 25 puan arttı ve verimlilik m2
başına 713 TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 772 TL, Anadolu’da ise 674 TL olarak gerçekleşti.

22

MALl&MOTTO / H ab e rl e r
Ağustos ayında en yüksek ciro artışı diğer kategorisinde oluştu…
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Ağustos döneminde kategoriler bazında ciro endeksi %15’lik bir artış gösterdi. En yüksek ciro
artışı ise diğer alan cirolarında %30’luk artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında endeks teknoloji kategorisinde %22, yiyecek
kategorisinde %3, giyim ve ayakkabı-çanta kategorilerinde %10, hipermarket kategorisinde %8’lik artış gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi
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Ağustos 2015 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ziyaret sayısı endeksinde bu dönemde %4’lük bir artış olduğunu görüyoruz.
Ziyaret sayısı endeksi Ağustos 2015 döneminde 104 puana ulaştı.
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KAYSERİ PARK’IN 9. YIL HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

BÜYÜK ÇEKİLİŞ
AKUSTİK PERFORMANS
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Hulusi Belgü

MALl&MOTTO / 21.sayı / Kasım 2015

AYD Başkanı
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AVM Endeksi Ağustos 2015 sonuçlarını
değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü
“AVM endeksi Ağustos 2015 döneminde bir
önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında
%15,4 oranında arttı. AVM endeksi 2015
yılının başından beri bir önceki yılın aynı
dönemi ile karşılaştırıldığında sürekli olarak
artış kaydetti. Önemli miktarlarda harcama
yapan Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı yabancı
turist varlığını kış dönemine oranla daha
durgun geçen yaz sezonundaki bu artışların en
önemli nedeni olarak görüyoruz. Bunun yanı
sıra sezon indirimlerinin başlamış olması da
giyim ve ayakkabı-çanta gibi sezonluk ürün
kategorilerinde ciro artışını beraberinde getirdi.
Sektör olarak ani kur artışlarının yaşandığı
Ağustos verilerini dikkatli takip ediyorduk ve bu
nedenle yaşanan artış tüketici eğilimleri açısından
da anlamlı. Kasım ayı başında açıklanacak olan
Eylül ayı ve 3.çeyrek verilerinin de benzer bir
seyir izleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

H ab e rl e r / MALl&MOTTO

PLATO 3 YAŞINDA
Geleneksel hale gelen Çark ve Dart oyunlarını dijital ortamda bir araya getiren
Plato Alışveriş Merkezi yeni kampanyası “Tam İsabet “ ile ziyaretçilerine
birbirinden güzel hediyeler kazandırıyor. Cumartesi ve Pazar günleri 16.0019.00 saatleri arasında düzenlenen yarışmaya Plato Card ile gün içerisinde tek
seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler ücretsiz katılabiliyor.

Salih TOLAN
Plato AVM
Genel Müdürü
Sultanbeyli’nin çekim noktası Plato Alışveriş
Merkezi, 03 Ekim’de başlayan yeni yarışması
“Tam İsabet” ile Dart ve Çarkıfelek oyunlarını
dijital ekrana taşıyor. Butona basarak ekranda
dönen çarka okların fırlatıldığı yarışmaya aynı
gün içerisinde tek seferde 100 TL ve üzeri
alışveriş yaparak fiş ve faturalarını Danışma
Bankosu’nda Plato Card’ına işleten tüm
ziyaretçiler ücretsiz katılabiliyorlar. Katılan
herkesin mutlaka bir hediye kazanabildiği
yarışmada; Tablet bilgisayar, mobil şarj cihazı,
blender, fotoğraf makinesi, mikrodalga fırın,
buzdolabı vb daha birçok hediye bulunuyor.

Bölgenin ilk alışveriş merkezi olarak ziyaretçileri
için sürekli yeni ve farklı kampanyalar üretmek
adına çalıştıklarını belirten Plato Alışveriş
Merkezi Genel Müdürü Salih TOLAN, ünlü
sanatçı Alişan’ın katılımıyla 15 Kasım’da
düzenlenecek 3.Yaş etkinliğinde, büyük
ödüllü yeni kampanyalarını da ziyaretçilerine
müjdeleyeceklerini belirtti.
Doluluk oranı % 97’ye ulaştı
Yılbaşından bu yana Tekzen, Euromoda, Lotto,
Değirmen, Madame Coco, Madame Moss
,Suadiye Marmaris Büfe ve Tekbir gibi birçok
markayı bünyelerine katarak doluluk oranını
%97’ye çıkardıklarını ekleyen Tolan, “Bölgenin
en aktif noktası olan Fatih Bulvarına komşu
lokasyonumuz ve kolay gezilebilen mimari
yapımızla, bölgenin halen en çok tercih edilen
alışveriş merkeziyiz.” dedi.
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3.Yaşımızı Alişan’la kutluyoruz
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ESTETİĞİN İHTİŞAMLA BULUŞTUĞU
TASARIMLAR MONEMEL’DE...
MONEMEL, 2014 yılında Perakende ve AVM
Sektörlerinde 10 yılı aşkın bir deneyime sahip
olan Emel ERÇETİN tarafından kurulmuştur.
Markanın kuruluş amacı web sitesi üzerinden
satış yapmak olsa da, müşterilerinden gelen
talepler doğrultusunda mağazalaşma yolunda
ilerleme kararı alan markanın mevcut durumda
Nişantaşı, Bebek ve Bağdat Caddesi’nde
bayilikleri bulunmaktadır. 22 Ekim 2015
tarihinde ise Ankara’da Podium AVM’de ilk
konsept MONEMEL mağazası açılmıştır.
Franchise mağazalar ile büyüme kararı
alan markanın 2016 yılı için hedefi en az 6
mağaza…
AVM’lerde 15-20 m2’lik stand alanları ve
40-50m2’lik mağazaların yanı sıra; yaya trafiğinin
yüksek olduğu caddelerde de 20-60m2 arasındaki
mağazalar ile büyüme planı olan MONEMEL
Türkiye genelindeki franchise tekliflerini bekliyor.
Konsepti İtalyan Mimarlar tarafından
hazırlanan MONEMEL, mağazaları ile dikkat
çekmeyi başarıyor…
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MONEMEL’in kurucusu Emel ERÇETİN
“Konseptimizi belirlerken mevcut durumda var
olan aksesuar mağazalarından farklı, insanların
kendilerini daha özel hissedebilecekleri mekanlar
yaratmayı hedefledik. Mağazalarımızın son
teknoloji ile ziyaretçilerimize hizmet vermesi
ise bizim için çok önemli. Müşterilerimiz
ürünler üzerindeki QR kodlar sayesinde çok
hızlı bir şekilde ürüne ait tüm detaylara sahip
olabilecekler. MONEMEL’e ait her detayı en ince
ayrıntısına kadar düşünmek ve tasarlamak bizim
için en büyük keyif ve mutluluk” dedi.
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Her zevke hitap eden geniş koleksiyonu
ile MONEMEL şık ve zarif kadınların
vazgeçilmezi olmaya aday…
MONEMEL koleksiyonunun tamamı gerçek
Swarovski taşlar ile yurtdışında özel olarak
tasarlanmakta ve üretilmektedir. 2015-2016
Kış koleksiyonunda yine çok renkli ve eğlenceli
tasarımlar bulunuyor. Kalpli kolyelerden,
pandalı bilekliklere, kelebekli yüzüklerden,
incili tasarımlara ve daha geceye yönelik büyük
kristaller kullanılarak hazırlanmış kolyelere hepsi
sizleri bekliyor.
MONEMEL web sitesi üzerinden vereceğiniz tüm
siparişlerinizi de 2 gün içerisinde ücretsiz olarak
sizlere ulaştırıyor…

Detaylı bilgi için: www.monemel.com

Facebook - İnstagram: monemelofficial
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Birol Mutlu

Müşteriler gelecekte ürün geliştirme ve tasarım
Serdivan AVM Müdürü süreçlerinde firmalara daha yakın olacak.

Röportaj / MALl&MOTTO
Daha önce Konya Kent Plaza AVM' de
çalışıyordunuz şimdi Serdivan AVM' de
Alışveriş merkezi yöneticileri için farklı şehir ve
projelerin genel anlamda faydaları nelerdir?
Farklı şehirlerde bulunmak öncelikli olarak insana
çok farklı ve özel deneyimler kazandırmakla
birlikte, düşünce yapınızı değiştirerek olaylara
bakış açınızı geliştirmektedir. Ayrıca farklı
çalışma ortamlarına da uyum gösterebilmenizi
sağlamaktadır.
Farklı şehirlerde bulunmak müşteri kitlesini daha
iyi analiz etmeniz yanında, pazarlama faaliyetlerini
daha etkili kullanmanızı da sağlayacaktır.
Yeni projeler hayata geçtikçe rekabet daha ön
plana çıkıyor. Anadolu'da ki AVM projelerinde
rekabet adına majör ayıraç nedir? Marka
karması mı? Pazarlama aktiviteleri mi? AVM'nin
konumu mu?

Alışveriş merkezlerinde vermiş olduğunuz hizmet
kaliteli ve ulaşılabilir olmalıdır ayrıca bölge
kitlesi ile uyuşuyor olması gerekmektedir, bu da
sizi Anadolu şehirlerinde rekabet anlamında ön
plana çıkarıyor. Bulunduğunuz şehirde insanlara
ilkleri yaşatmak algı anlamında sizi birinci sıraya
yükseltmektedir.
Yeni açılan projelere rağmen AVM ciro endeksi
sürekli gelişiyor sizce bu oran bu şekilde devam
edecek mi? AVM ve perakende sektörünün
geleceğini nasıl yorumluyorsunuz?
AVM ciro endeksi son beş yılda ülkemizde iki
katına çıkarak 410 milyar seviyelerine yükseldi
ve her yıl ortalama yüzde on büyümeye devam
etmektedir. Buradaki büyümeyi kredi kartı
kullanımının ciddi şekilde yaygınlaşması ve genç
jenerasyonun tüketim odaklı bir kuşak olmasının
etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu büyüme
önümüzdeki birkaç yıldan itibaren yavaşlayan bir
büyüme olarak devam edecektir.
Perakende sektörün de yeni konseptler üretebilen,
tüketicisiyle farklı konseptler üzerinden yaşam
boyu ilişki kurabileceğini vadeden, gerekirse lokal
olarak farklı segmentler için farklı konseptleri
sunabilen firmalar başarılı olacaktır. Müşteriler
gelecekte ürün geliştirme ve tasarım süreçlerinde
firmalara daha yakın olacak. Gelişen interaktif,
katılımlı ve sosyal platformlar sayesinde firmalar
müşterinin söylediklerini çok daha kolay
dinleyecek. Tasarım sürecinde tüketicileriyle daha
iyi iletişimde olan firmalar için risk de daha az

Birol Mutlu
olacaktır. Teknoloji bugünkünden daha önemli
olacak hem müşteri memnuniyetini arttırmak
ve müşteriye kolaylık sağlamak için gerekli
yazılımlar yapılacak hem de operasyonel alt
yapı ve maliyetleri azaltma açısından daha çok
gereksinim duyulacaktır.
Yönetim firması bünyesinde çalışıyorsunuz.
AVM için profesyonel yönetim firmalarının
sağladığı avantaj ve dezavantajlardan bahseder
misiniz?
Profesyonel yönetim firmaları en düşük
maliyetlerle AVM ziyaretçilerine kaliteli,
ferah, temiz ve güvenli bir alışveriş ortamı
ve aynı zamanda fiziksel olarak da AVM’nin
insan ile uyumlaştırılmasını sağlamalıdır.
Kısaca insanların sosyal hayatlarının kalitesini
yükseltmelidir. Yönetim firmaları AVM’lerin
proje aşamasında konuya dahil olması fiziksel
olarak insanların kullanımı açısından daha kolay

bir yapı imkanı sağlayacaktır. Kapsamlı olarak
yapılan denetimlerde yapının eksiklikleri daha
erken fark edilmesini ayrıca toplu alımlarda
yapılan pazarlıkların daha etkili olması
maliyetleri ortalama %30 azaltmaktadır.
Serdivan AVM, lokasyonun da ki en önemli
buluşma noktası ve ziyaretçi sayısı en fazla olan
AVM, Bunun başarı hikayesinden bahseder
misiniz?
Burada ki başarıda birçok etken sıralayabiliriz.
Öncelikli olarak bulunduğumuz şehirde müşteri
kitlesini iyi analiz ederek insanların talep ettikleri
mağaza karmasını bir çatı altında buluşturmaya
çalıştık. Bunu yaparken de insanlara temiz, ferah
ve güvenilir bir yapı oluşturduk. Ayrıca yapmış
olduğumuz pazarlama faaliyetleri ile Sakarya
halkını ilklerle buluşturmaya çalıştık bu da
şehre ve insanların hayatına ayrı bir renk kattı
diyebiliriz.
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Anadolu şehirlerindeki AVM rekabetinin İstanbul
veya Ankara’daki gibi olduğunu söyleyemeyiz
çünkü artık bu şehirlerde AVM’ler yan yana
açılarak, rekabet anlayışını da değiştirmeye
başladı. Anadolu şehirlerinde ki AVM rekabetini
ise sıralamış olduğunuz üç maddeyi de
ekleyebiliriz.
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PODIUM ANKARA AVM AÇILDI
SBS Alışveriş İş ve Yaşam Merkezi A.Ş. tarafından 450 milyon Türk Lirası düzeyinde yatırımla hayata geçirilen
PODIUM ANKARA ALIŞVERİŞ MERKEZİ açıldı. 70 bin metrekarelik kiralanabilir alanda, hipermarketten tekstile,
elektronikten yapı ürünlerine ulusal ve uluslararası öncü markaları aynı çatı altında buluşturan PODIUM, güçlü
marka karması ve merkezi, kolay ulaşılabilir lokasyonu ile başkentin yeni buluşma merkezi olmayı hedefliyor.
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SBS Alışveriş İş ve Yaşam Merkezi A.Ş. tarafından
450 milyon Türk Lirası düzeyinde yatırımla
Yenimahalle’de hayata geçirilen PODIUM
ALIŞVERİŞ MERKEZİ, 22 Ekim Perşembe günü
kapılarını ziyaretçilere açtı.
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Podium Ankara, 70 bin metrekarelik kiralanabilir
alanı ve 180 mağazası ile bölgenin yeni çekim
merkezi olmayı hedefliyor. Önemli ölçüde
ziyaretçi ağırlaması beklenen Podium AVM,
yaklaşık 5000 kişiye sağladığı doğrudan ve dolaylı
istihdamla bölgeye değer katacak.
SBS Alışveriş İş ve Yaşam Merkezi A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Nuh Acar "Projemiz,
Podium Ankara, Anadolu Bulvarı ile Bağdat
yeni konut ve iş merkezi projelerinin yer
Caddesi kavşağında, ana yolların kesiştiği
aldığı bölgede yükselen bir değer olarak öne
merkezi konumu, güçlü marka karması, modern çıkıyor. Podium Ankara’yı Ankara’nın kentsel
mimarisi, açık ve kapalı sosyal yaşam alanları ile
gelişimine paralel şekilde planladık. Bölgede
öne çıkıyor.
uzun zamandır ihtiyaç duyulan kolay ulaşılabilir,
ferah ve konforlu bir alışveriş ve yaşam merkezini
Ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacakları
başkentlilerle buluşturuyoruz. Ziyaretçilerimiz,
bir alışveriş ortamı olarak tasarlanan Podium
hiper marketten tekstile, elektronikten yapı
Ankara, 11 salonluk sineması, açık havada
ürünlerine, sinemadan spor salonuna kadar
havuz kenarında bulunan cafe-restoranları, spor
tüm ihtiyaçlarının karşılığını tek çatı altında
kompleksi ve çocuk eğlence alanları ile keyifli bir bulabilecekler.
dünya sunuyor.
BAUHAUS, MIGROS, CINEMAXIMUM,
“70 bin metrekare kiralanabilir alanı ile 450
MACFIT, H&M, LCW, JOYPORT, DEFACTO,
milyon TL değerindeki Podium, Ankara’nın yeni MANGO, KOTON, TEKNOSA, İPEKYOL,
çekim merkezi olacak”
FABRİKA, NETWORK gibi güçlü markaları bir

arada sunan Podium Ankara ile ziyaretçilerin
bütün ihtiyaçlarına hitap edeceğiz. Podium
Ankara projesinde kiralanabilir alanlar dışında 11
bin metrekare alana sahip 240 odalı bir şehir oteli
de yer alacak.
Ana yolların kesiştiği merkezi bir konumda yer
alan Podium Ankara AVM, konumu ve ulaşım
kolaylığı sayesinde de geniş bir hedef kitleye hitap
edecek. Ankara'nın önemli orta ölçekli sanayi
imalatlarının gerçekleştiği OSTİM Sanayi Bölgesi
ve Ankara Gıda Toptancıları’nın bulunduğu bir
lokasyonda yer alan Podium, günlük hareketli
işgücü nüfusuna da hizmet verecek. Podium
Ankara, sosyal yaşama sürekli değer katan,
yeni alternatifler oluşturan ve 7’den 70’e her
kesimim ihtiyaçlarına yönelik hizmet anlayışını
benimseyen bir yaşam merkezi olacak” dedi.
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SAMSUN LOVELET AVM MÜDÜRÜ GÖREVİNE

2008-2010 tarihleri arasında
Ankara Optimum Outlet AVM
İşletme Müdürlüğü ve AVM Müdür
Yardımcılığı, 2010-2013 tarihleri
arasında Prime Mall İskenderun
AVM Müdür Yardımcılığı ve AVM
Müdürlüğü, 2013-2014 tarihleri
arasında Prime Mall Antakya AVM
Müdürlüğü, 2014-2015 tarihleri
arasında Sümerpark AVM Müdürlüğü
görevlerinde bulunan Mustafa SÜZEN,
Inside Avm Danışmanlık bünyesinde
yönetilen Samsun Lovelet AVM
Müdürlüğüne atanmıştır.
Cumhuriyet Üniversitesi İşletme
Bölümünden mezun olan Süzen, Hasan
Kalyoncu Üniversitesi İşletme Yüksek
Lisans Öğrencisi olup, ICSC-CSM
akreditasyonuna sahiptir.
Mustafa Süzen evli ve bir kız çocuk
babasıdır. Kendisini kutluyor, yeni
görevinde başarılar diliyoruz.
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MUSTAFA SÜZEN ATANDI
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Hakan Döngel Sektör, bir araya gelip sorunları konuşmalı.
Barem Genel Müdürü

Röportaj / MALl&MOTTO
Ülkemizde perakende sektöründe tüketici
davranışları nasıl ölçülüyor? Uygulanan metot
ya da metotlar diğer ülkeler ile farklılıklar
gösteriyor mu?
Araştıranın bütünsel bir döngüsü var. Öncelikle
bir ürün kavramı oluşturuluyor. Kavram
oluşturulurken dahi bir araştırma yapılıyor.
Çok iyi bir trend analizi yaparsanız, ihtiyacın
nerelere kaydığını görebilirsiniz. Ürün kavramı
geliştirilirken de çok güzel fikrim var demek
yetmiyor. Bu fikri tüketiciyle geliştirirseniz,
olgunlaştırırsanız fikir ticari başarıya doğru yol
alabiliyor. Dolayısıyla araştırmanın döngüsü
ürün kavramının oluşturulmasından başlıyor
sonra testi, pazar analizi, pazar segmentasyonu
ve müşteri memnuniyeti gibi performans
analizleriyle birlikte tamamlanıyor. Bu metotlar
ülkeler arasında çok fazla farklılaşmıyor.
Araştırma evrensel bir disiplin. Her ülkede
benzeri yöntemlerle ilerliyor.
Belki bütçelemesi farklı olabilir?

Tüketici davranışları ise sektöre göre değişiyor.
Perakende sektörü bir otomotiv sektörü gibi
değil. Oldukça heterojen ve aktörleri, işlevleri
çok farklı bileşenlerden oluşmakta. Örneğin bir
tarafta Migros, Boyner gibi salt perakendeciler
varken, diğer tarafta hem üretici olup hem
markasını yönetip hem de perakendecilik
yapmaya çalışan İpekyol, Kiğılı, ADL gibi hazır
giyim markaları var. Bu dünyanın bir diğer
aktörü de AVM’ler.
Tüketici davranışları ölçümlenirken; markalar
kendi ihtiyaçlarına göre araştırma yaptırıyor.
AVM’ler müşteri memnuniyeti, müşteri
profili, çekim alanı, müşteri potansiyeli
gibi araştırmalara yönelmekte. Hazır giyim
markaları ise hemen hemen 2-3 yılda bir pazar
segmentasyonu yaptırıyor. Ben tüketicinin
beyninde hangi yerdeyim, hangilerine
yakın duruyorum, beni nasıl algılıyorlar
düşüncelerinden hareketle araştırmalar
yapıyorlar. Dolayısıyla tüketici davranışları
perakende sektöründe bu şekilde ölçümleniyor.

Hakan Döngel
Ülkemizde tüketicilerin alışveriş yapacağı
perakendeleri seçerken göz önünde
bulundurdukları en önemli kriterler
nelerdir? Perakende sektöründe fiyatlar
tüketicilerin tercihlerini nasıl etkiliyor?
Bu durum sektörden sektöre fark ediyor.
2009’da ekonomik durgunluktan sonra
Avrupa’da çıkan smart shopper(akıllı
alışverişçi) dediğimiz davranış yada akım,
Türkiye’ye bozulmuş bir şekilde transfer edildi.
2009’dan öncesi için AVM içindeki markaları
düşündüğünüzde tutunma ve markayı
konumlandırma mantığı vardı ama 2009’dan
sonra vahşi bir fiyat ve promosyon savaşına
girildi. “Nakite dönelim sürekli nakit olsun” ve
“pazar payı kaybetmeyelim” anlayışına gidildi.
Bu durum da tüketicide “indirim yoksa
almam” düşüncesine yol açtı.
AVM’lerin içinde vitrininde indirim yazmayan
mağaza kalmadı. Dolayısıyla tüketiciyi
“indirim yoksa satın almam” düşüncesine
sürüklüyorlar. 40 liralık ürününün üstüne
80 TL’den 40 TL’ye indirmiş gibi göstermek
de karmaşayı arttırıyor. Tüketici de bu
gerçekten 80 lira değilmiş diyor. Neyin
indirim neyin promosyon ya da gerçek
fiyatlı olduğu tüketici zihnini de bulandırdı.
Özellikle Ulusal markalarımızın biran önce bu
karmaşadan sıyrılıp, doğru ve gerçek fiyatlarla
markalaşmaya odaklanmaları gerekmektedir.
Aksi takdirde bizim global markalar pazarında
yer almamız mümkün gözükmüyor.

C.Serhat Türkkan
Tüketici de homojen kitle değil. Herkesin
farklı davranışları ve kriterleri var. Çok farklı
segmentlerde, farklı davranışlar sergiliyorlar.
Bir grup tamamen fiyat odaklı giderken, diğeri
marka hassasiyeti yada keyif odaklı alışveriş
davranışı sergileyebiliyor. Dolayısıyla alışveriş
yapacağı noktaları seçerken herkes farklı
kriterlere bakıyor ama fiyat karmaşası özellikle
Türkiye’de hala ağır bir şekilde devam ediyor.
Elbette aktörler bir araya gelip fiyatları belirlesin
demiyoruz. Kanun zaten buna izin vermiyor.
Ancak sektör bir araya gelip sorunları konuşmalı.
TAMPF gibi STK’lar öncülüğünde bu markalar
bir araya gelmeli ve bir yol haritası konuşmalı.
Ülkemizde AVM için ne tür araştırmalar
yapıyorsunuz? Örnekler ile biraz bilgi alabilir
miyiz?
Bir AVM yatırımı, öncelikli olarak lokasyon
analizleri ile başlar. Bu nedenle ilk adımda
doygunluk analizi yapıyoruz. Gerek İstanbul
ve Anadolu’daki illerde bu analizleri yapıyoruz.
AVM için düşünülen illler, ilçeler için nüfus,
gelir, tüketici davranışları gibi parametrelere
bakarak potansiyel analizleri yapılmaktadır.
Bu yolla, doğru lokasyonda ideal kiralanabilir
alan ve marka karmasını önden önerebiliyoruz.
Bunu yaptırmadan yapılan yatırımlarla
başarısız olan bir çok yer var. Sonrasında,
müşteri memnuniyeti, çekim alanına göre
gelen tüketicilerin lokasyonları, müşteri
memnuniyeti, gizli müşteri türünde araştırmaları
yürütmekteyiz.
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Evet. GSMH’ya göre ülkelerin ayırdığı kişi
başına düşen araştırma bütçeleri Türkiye’de 2.43
dolar ABD’de 58.19 dolar. ABD’den neden iyi
markalar çıkıyor sorusuna yanıt bu olabilir. Bu
rakam İngiltere’de 81.21, Almanya’da 44, bizden
daha az gelişmiş Bulgaristan’da 6.92, İran’da
0.31 dolar. Dolayısıyla yöntemler aynı olsa da
yaptırma istekliliğine göre baktığımızda Türkiye
dünyanın çok gerisinde. Tabii yavaş yavaş artıyor
10 yıl önce daha gerideydik belki ama artıyor.
Amerika’nın 58.19, Almanya’nın 44 olduğu yerde
10 dolarlarda olsaydık daha iyi olurdu.
Son 2-3 yılda TÜAD’ın verilerine baktığımızda da
Türkiye’de araştırma sektörünün toplamı da çok
büyümüyor. Enflasyonu koruduğumuzda yerinde
sayıyor.
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POINT BORNOVA’DA YEPYENİ
MARKALAR YER ALACAK
Avrupa ve Ortadoğu’nun üzeri açılır kapanır ilk AVM’si olan ve Kavuklar
Gayrimenkul Yatırım tarafından hayata geçirilen Point Bornova AVM,
yepyeni markaları bünyesinde barındıracak. Açılmasına sayılı günler
kalan AVM, İzmirliler için H&M, COS, Armani Jeans, Furla, Scotch&Soda,
Kiehl’s, EA7 Emporio Armani, Vakko Wedding, Sportsoul gibi ilklere yer
verirken her kesimi kucaklayan mağaza karmasıyla dikkat çekecek.

Kavuklar Gayrimenkul Yatırım tarafından Bornova’da 350 milyon Dolar
yatırım bedeli ile açılmaya hazırlanan Point Bornova AVM, uluslararası
pek çok markayı ilk kez İzmir’e getirecek. Her kesime hitap edecek
markaları bünyesinde toplamayı başaran Point Bornova AVM, lüks
markaları da İzmirlilerle buluşturacak.
Point Bornova’da öne çıkacak markalar
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Point Bornova AVM’de yer alacak 160 mağaza arasında İzmirlilerin
merakla beklediği markalar da yer alacak. Vakko, İzmir’deki ikinci
mağazasını yaklaşık 700 metrekare büyüklüğünde Point Bornova AVM’de
açarken, Vakko Wedding, özel mimari konsepti ve dünyaca ünlü gelinlik
markalarını birarada sunan yapısıyla düğün hazırlıkları yapanların
vazgeçilmez adresi olacak.
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İzmir’in en büyük Beymen mağazasının açılacağı Point Bornova AVM’de
aynı zamanda Beymen’in farklı bir konsepti de yer alacak.
Point Bornova AVM’de kalite ve sürdürülebilir modayı en iyi fiyatlarla
sunan İsveçli H&M, İzmir’deki ilk mağazasını açacak. H&M Point
Bornova, aynı zamanda Tükiye’deki en en büyük H&M mağazası olacak.
Kadın, erkek, çocuk ve markanın tüm diğer konseptlerinin yer alacağı
mağazada, özel ev dekorasyon konsepti H&M Home da satışa sunulacak.
H&M grubuna ait bir diğer marka olan ve Türkiye’de sadece İstanbul’da
bulunan COS markası da Point Bornova AVM ile ilk kez İzmir’de
mağaza açacak. H&M’in üst segmentte konumlandırdığı COS markası,
modayı değil stili ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Ayrıca premium dünya
markalarını bünyesinde barındıracak Brandy's de İzmir'deki ilk mağazasını
Point Bornova AVM'de açacak.

Point Bornova AVM, Weekend by Maxmara, Furla gibi A plus markalara
mekan sağlarken AVM içinde yer alacak EA7 Emporio Armani, Armani
Jeans, KIEHL’S , Sportsoul, Scotch&Soda ve Carrefour Gourmet gibi
markaları ilk kez İzmirlilerle buluşturacak.
Bu markaların yanı sıra her AVM’de yer almayan ancak Türk tüketicisi
tarafından büyük talep gören Lacoste, Gant, SuperStep ve Nautica
markaları da Point AVM’de alışveriş tutkunlarını karşılayacak.
MACFit ile sağlıklı fit bir dünyanın kapısını aralayabilirsiniz
AVM içerisinde yer alacak spor merkezi, dinç, zinde ve fit bir hayat
hedefleyenler için uğrak noktası olacak. İşletmesi MACFit’e ait olacak spor
merkezinin yanı sıra içerisinde 2 adet VIP salonu bulunan Cinemaximum,
İzmir’e ilk VIP sinemayı getirecek. Sinema salonlarında daha gerçekçi
görüntüler, daha büyük perde ve 360˚surround ses sistemi ile MPX özelliği
de bulunuyor.
Edutainment Center’ın büyüklüğü toplam 5 bin metrekare olacak
Point Bornova AVM içerisinde yer alacak 0-12 yaş arasında tüm yaş
gruplarına hitap edebilen, çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri
Edutainment Center, toplamda 5 bin metrekare olacak. İlk etapta bin
metrekaresinin açılacağı merkezin diğer üniteleri yavaş yavaş eklenecek.
Çocuklar bu merkezde interaktif oyunlarla eğlenerek öğrenecek.
Toplam 300 bin metrekare alana kurulu, Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk üzeri
açılıp kapanabilen alışveriş ve yaşam merkezi olacak olan Point Bornova
AVM sanat, moda, müzik ve eğlenceyi bir çatı altında toplayacak. Point
Bornova AVM, Kasım Ayı ortasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
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MAĞAZANIZI TAHMİNLE DEĞİL GERÇEK VERİLER İLE YÖNETİN

S

ensormatic'in Kişi sayma çözümüne
sahip bir mağaza, günlük 5 TL’ye sistemin
ürettiği verileri analiz ederek operasyonel
verimliliğini ve satışlarını artırabiliyor. Nasıl mı?
Bunu birkaç örnek ile açıklayalım....
Mağazanızı tahminle değil gerçek verilerle
yönetin
Mağazanızın önünden geçen kişi sayısı ne
kadar, kaç tanesi içeri giriyor, yoğunluk hangi
saatlerde ve ne oranda artıyor, kaç tanesi içeri
girip satın alma yapıyor biliyor musunuz?
Yoksa sadece tahmin mi ediyorsunuz? Gelişen
teknolojinin sunduğu insan trafiğini ölçümleyen
kişi sayma sistemleri ile günlük 5 TL’ye tüm
bu bilgilere sahip olabiliyor ve satışlarınızı
artırabiliyorsunuz.

Günlük 5 TL’ye satış artırmanın teknolojik yolu
Mağaza açma-kapama, kira belirlemede
karşılaştırmalı veri: Kişi sayma sistemleri ile
mağazanın bulunduğu cadde ya da alışveriş
merkezinin çekim gücünü ve mağazaya giren
müşteri sayısının satışa dönüşme oranını
ölçerek mağaza ve lokasyon verimliliği
konusunda net veriler elde edilebiliyor.
Yöneticiler bu veriler sayesinde mağaza açma
ya da kapatma, kira belirleme gibi stratejik
konularda veriye dayalı kararlar alıyor. Vitrin
düzenleme etkinliği ölçümü: Benzer şekilde
farklı vitrin düzenlemelerinin hangisinin
dikkat yönetimi açısından daha etkili olduğunu
anlamak için mağaza önünden geçen ve içeri
giren müşteri sayıları kullanılabiliyor.
Gereksinim-eleman eşlemesi için yoğunluk
analizi: Sistem sayesinde gün ve saat bazlı
yoğunluk analizi yapılabiliyor. Müşteri
yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde, diğer
mağazalardan personel kaydırarak operasyonel
verimlilik artırılıyor. Mağazaların özel günlerde
ya da hafta içi ve hafta sonlarında personel

Pelin Yelkencioğlu
Sensormatic Pazarlama Direktörü
çalışma gün ve saatlerinin düzenlenmesine
ve haftalık/yıllık izinlerinin ayarlanmasına da
yardımcı oluyor.
Arttırılabilir gerçekçi hedefler için kaynak veri:
Mağaza performansları karşılaştırılabiliyor.
Mağaza satış cirosu içeri giren kişi sayısı ile
oranlandığında, hangi mağazanın içeri giren
müşteriyi satışa ikna etmekte başarı olduğu
belirlenebiliyor. Buna bağlı performans hedefleri
konulup satışlarda artış sağlanabiliyor.
Başarılı kampanyalar için stratejik aktif satış
bilgisi: Aynı zamanda yapılan kampanyaların,
ziyaretçi sayılarına ve satış oranlarına etkisini
görmeyi sağlayan sistem, satış ve pazarlama
departmanları için aktif satışı izlemeyi
kolaylaştırıyor. Bu sayede yeni kampanyaları
düzenlemede ve stratejik kararlar almada önemli
ipuçları veriyor.
Kişi sayma sistemleri hakkında bilgi aldığımız
Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin
Yelkencioğlu, ‘Perakendecilerin kişi sayma
çözümlerini seçerken iki önemli noktaya dikkat
etmeleri gerekmekte. Birincisi satın aldıkları
sistemlerin doğruluk oranının yüksek olması

yani cihazın minimum sapma ile doğru ölçüm
yapabilmesi. İkincisi ise elde edilen verilerin
analiz edilebilmeleri için kapsamlı raporlama
çözümleri seçmeleri.” dedi.
Sensormatic Güvenlik Hizmetleri;
21 yıldır sektör lideri olarak hizmet veren ve
Securitas Grup şirketi olan Sensormatic, sektöre
ve ihtiyaca özel tasarladığı marka bağımsız
çözümlerle öne çıkan bir teknolojik çözüm
entegratörüdür.
230 çalışanı ve Türkiye’deki 9 ofisi ile Perakende,
Havacılık, Kamu ve Adalet, Bankacılık ve Finans,
Ticari ve Endüstriyel, Enerji, Sağlık, Eğitim,
Lojistik, Spor, Turizm ve Otelcilik alanlarına
güvenlik ve operasyonel verimliliğe doğrudan
etki eden teknolojik çözümler sunar.
Sensormatic’in sunduğu çözümler; video izleme
ve geçiş kontrol çözümleri, biyometrik sistemler,
çevre güvenlik sistemleri, yangın algılama
ve alarm çözümleri, elektronik ürün takip
çözümleri, kişi sayma sistemleri gibi yenilikçi ve
entegre teknolojilerden oluşur.
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Tırmanan rekabet ortamında perakendeciler
mağaza performanslarını ölçmeye ve
operasyonel verimliliklerini bu ölçümlerle
yönetmeye odaklanıyor. Bu nedenle sağlıklı
ve doğru ölçümler artık perakendenin temel
ihtiyaçlarından. Online mağazalarda kolayca
yapılan trafik ölçümlerinin fiziksel mağazalarda
yapılamayacağını düşünmek ise tam bir yanılgı.
Çünkü günümüzde, ihtiyaç duyulan bu sayısal
verileri kişi sayma sistemleri ile sağlamak çok
kolay.

37

MALl&MOTTO / E tk i n l i k

KUZEY EGE’DE NEFESLERİ KESEN

TÜRK-YUNAN DOSTLUK YARIŞI

“FS CUP” ÇEŞME’DE SONA ERDİ
25 teknenin katılımıyla 29 Ekim’de
Ayvalık’tan başlayan Kuzey Ege Yelken
Yarışları 31 Ekim’de IC Çeşme Marina’da
son buldu. IC Çeşme Marina’da düzenlenen
ödül töreninde IRC ve Destek sınıflarında
dereceye giren takımlara kupaları verildi.
Çeşme Marina’da 31 Ekim’de düzenlenen
ödül töreninde Çeşme ve Urla
Kaymakamlarının yanı sıra İzmir Yunanistan
Başkonsolosu da katılanlar arasındaydı.
Ayvalık – Midilli arasında yapılan FS
CUP yarışının kupalarını yarış sponsoru
Farkındalık Stüdyosu (FS) adına C.Serhat
Türkkan, Mustafa Doğan verdi.
Programın açılış konuşmasını yapan IC
Çeşme Marina Genel Müdürü Can AKALTAN,
iddialı bir rotada ve kötü hava koşullarında
gayret gösteren tüm takımları kutladı.
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İzmir Yunanistan Başkonsolosu Theodore
TSAKİRİS, bu tür organizasyonların hem
sportif hem turizm açısından iki ülke
arasında ekonomik diyalogların artması için
oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.
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İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine
vurgu yapan Çeşme Kaymakamı Mustafa
ERKAYIRAN, Yunan Başkonsolosu aracılığı
ile Sakız Adasındaki mevkidaşına çağrıda
bulundu. Bu tip organizasyonlar sayesinde
iki ülke ve iki belde arasında dayanışmanın
güçleneceğine vurgu yaptı.
Arzu Yanardağ’ın açılışı yaptığı ve Ünlü
radyocu Yasemin Şefik’in sunduğu ödül
töreninde IRC ve Destek sınıflarında toplam
24 ödül verildi. IRC I Genel birinciliğini
“Ladies First”, IRC II Genel birinciliğini
“Good day Sunshine”, IRC III genel
birinciliğini “Lady Sun”, Destek Sınıfı I genel
birinciliğini “Blue Sky” ve Destek Sınıfı II
genel birinciliğini de “Second Wind” teknesi
kazandı.
Tören, tüm teknelerin toplu fotoğraf çekimi
ile son buldu.

Can AKALTAN
IC Çeşme Marina Genel Müdürü
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Theodore Tsakiris ve Eşi
Arzu Yanardağ

Can Akaltan ve Eşi

Arzu Yanardağ
Arzu Yanardağ
Theodore Tsakiris ve Eşi

Can Akaltan

Can Akaltan ve Eşi
C.Serhat Türkkan

Mustafa Doğam
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Mustafa Erkayıran
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NORTH AEGEAN CUP
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Yasemin Şefik
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Yasemin Şefik

Mustafa Doğan
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ÖDÜL TÖRENİ
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‘HOME OFFICE’ out; ‘OFFICE HOME’ in
Genel olarak evden çalışma biçimini ifade etmek için kullanılan “home
office” konseptinin günümüzde bir dönüşüm yaşadığını söyleyen JLL
Türkiye Ofis Kiralama Yardımcı Direktörü Mahir Mermer, “office home”
adlı yeni konsept hakkında bilgi verdi. Mermer, çalışma alanları ile yaşam
alanlarını birleştiren office home konseptinin temelinde, çalışanların
kendilerini evde gibi hissetmelerinin bulunduğunu söyledi.
“Home office” konseptinin son dönemde bir
dönüşüm yaşadığını belirten JLL Türkiye Ofis
Kiralama Yardımcı Direktörü Mahir Mermer,
“office home” konseptine geçiş olduğunu söyledi.
Genel olarak evden çalışma biçimini ifade etmek
için kullanılan home office’in, çalışma alanlarının
yaşam alanları ile birleşmesi sonucunda office
home konseptine dönüştüğünü ifade eden
Mermer, “İş yerinde geçirilen zamanın evde
geçirilen zamandan fazla olması ve özellikle
Y kuşağı çalışanların beklenti ve talepleri, ofis
tasarımlarının değişmesi konusunda şirketleri
zorlamaya başladı. Office home konseptinin
doğmasında bu faktörlerin önemli rolü var” dedi.
Office home’un Türkiye’deki öncülerinin hızlı
tüketim ürünleri ve bilişim sektörlerinden
çıktığını söyleyen Mahir Mermer şu bilgileri
verdi:
“Bu sektörlerde faaliyet gösteren çok uluslu
firmalar, yabancı sermayeli kiracılar ve onlardan
esinlenen bazı yerel şirketler, artık eski tip sıkıcı
çalışma ortamları yerine, evinizde çalışıyormuş
gibi hissedeceğiniz ve arkadaşlarınızla beraber
vakit geçirdiğiniz kafeler gibi sosyal alanlara
sahip office home konseptine geçmeye başladı.
Yeni konseptte geniş kat alanlarına sahip, örneğin
tek bir katın 2 bin metrekareden oluştuğu, 200300 kişinin aynı katta çalışabildiği ofisler söz
konusu.
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İşte dinlenip işte sosyalleşmek
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Office home konseptinin temelinde çalışanların
“evde gibi hissetmeleri” var. Oyun ve uyuma
odaları gibi dinlenme ve sosyalleşme alanlarının
bulunması, çalışanların belirli masalarının
olmaması ve boş olan herhangi bir masada
çalışmaları bu konseptin en belirgin özellikleri.
Bu özelliklerin de yardımıyla, çalışanlar artık
“iş”e değil, arkadaşları ile buluşup yeni fikirler
ortaya çıkarabilecekleri ve üretkenliklerini
artırabilecekleri bir ortama gidiyormuş gibi
hissedebiliyorlar.
Ayrıca bu yeni konsept, özel görüşmelerini
yapabilecekleri ses geçirmez telefon odaları
sayesinde, çalışanlar için tıpkı evlerinde, kendi
odalarındaki gibi özgürce konuşma olanağı da
sağlıyor. Böylece iletişimin üst seviyede olduğu

Mahir Mermer
JLL Türkiye Ofis Kiralama Yardımcı Direktörü
bu yeni sosyal ofislerde, çalışanların özel hayatı
için de alanlar düşünülmüş oluyor. Kişilerin
mutlu oldukları bir ortamda çalışmaları iş
yerindeki verimliliği de yüzde 30’a kadar
artırabiliyor.”
Şirketler için de avantajlı
Office home’un hem esnek çalışma saatlerine
uyumu kolaylaştırdığını hem de nitelikli
çalışanlarını kaybetmek istemeyen şirketlere
önemli bir avantaj sağladığını ifade eden
Mermer, “Bugün özellikle Y kuşağının iyi
eğitimli üyeleri, çalışacakları firmayı seçerken
firmanın ofis binasına da bakıyorlar. Özgür
hissedebilecekleri ve prestijli binaları tercih
ediyorlar. Office home, bu yönüyle çalışan
bağlılığının artmasında da rol oynuyor. Yeni

konsept, şirketlere de çeşitli avantajlar sağlıyor.
Her şeyden önce, ofisi taşımak şirket açısından
maliyetli gibi görünse de aslında işin içyüzü
daha farklı. Öncelikle eski bir binadan modern
bir binaya giden şirket, daha az metrekareye
yerleşebiliyor. Yeni binalarda atıl alanların
eskilere kıyasla daha az olması, sosyal alanların
daha iyi tasarlanmış olması gibi avantajlar
sayesinde, daha önce bir kulede 5 kata yerleşen
bir şirket, yatay yerleşimde bir kata sığabiliyor”
dedi.
Mahir Mermer’in verdiği bilgilere göre, dikey
değil yatay binaların tercih edildiği office home
konseptinde, Anadolu Yakası’nda özellikle
Ataşehir ve Kozyatağı bölgeleri öne çıkıyor.
Avrupa Yakası’nda ise Levent-Maslak hattına ek
olarak Kağıthane ön planda.
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ÖZGE’LER GEBZE CENTER AVYM’DE
BİR ARAYA GELDİ!
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Y

önetimi JLL tarafından yapılan
İzmit,Kocaeli ve Gebze'nin en önemli
çekim merkezi olan Gebze Center
Alışveriş ve yaşam merkezinde, 4 Ekim Pazar
günü Özge Ulusoy ve Özge Cerrahoğlu modanın
ve makyaj sanatının inceliklerini anlattılar.
Adeta bir Moda ve Makyaj workshop'u şeklinde
geçen etkinlikte bazı ziyaretçilere uygulamalı
makyajda yapıldı. Geniş bir katılımın olduğu
etkinlik soru-cevap ile son buldu. Etkinlik
sonrası ziyaretçiler ile öz çekim yapan moda
ikonları Gebze Center'da alışveriş yapmayı da
ihmal etmediler. Bölgesinde hep ilk ve önemli
etkinliklere imza atan Gebze Center Alışveriş
merkezi müdürü Melih Çevik, 2016 yılı
pazarlama planımızı da ziyaretçilerimizden gelen
talepleri değerlendirerek hazırladık. Çok güzel
sürprizlerimiz olacak bölgemizde yine bir çok
önemli etkinlik ile ziyaretçilerimizi ağırlayacağız
dedi.
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Cüneyt Asan

Günaydın Et Kurucusu
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Öncelikle Günaydın isminin
hikayesinden bahseder misiniz?
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Çalıştığım dükkanın adı
"Bahar"dı. O dönem bütün kasap
dükkanlarının adı aynıydı. "Bizim
bir ayrıcalığımız olmalı" diye
düşündüm. Patronuma gidip
ismimizi değiştirmeyi önerdim.
Ne olsun diye sorduğunda
"Günaydın olsun" dedim. O
zamanlar çocuklar sokakta
Günaydın Gazetesi'ni bağıra
bağıra satıyorlardı. Bu, bende
güç ve büyüklük algısı yarattı
ve bu ismin olması gerektiğini
düşündüm.

Mesleğine çağ atlattı!
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Bayilik veriyor musunuz? Birileri gelip "sizin
konseptinizi çok beğendim, Günaydın Restoran
açmak istiyorum" dese bu mümkün olur mu?
Günaydın markamızla Türkiye genelinde 43 şube
ile hizmet veriyoruz. Ancak hiçbiri bayilik sistem ile
çalışmıyor. Türkiye'de bunun altyapısının olduğuna
inanmıyorum. Bedenen belki evet ama ruhen
bunun olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar
bayilik vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.
Çünkü kaliteyi ciddi anlamda etkiliyor.

Burcu Kalkavan

Hedefiniz nedir?
Hedefimiz dünya markası olmak. Biz Türkiye'nin
en iyisi olduğumuzu düşünüyoruz. Kurulduğumuz
günden bu yana en iyiye ulaşabilmek adına
sürekli kendimizi geliştirdik ve yeniledik. Kasap
& Steakhouse, Köfte - Döner, Burger ve Kebap
olmak üzere 4 farklı konseptimizde çok daha
geniş kitlelere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Biz
Türkiye'nin markasıyız. Kasap olarak başladığımız
bu işte şu anda herkes tarafından tanınan ve sevilen
bir marka olduk.

Cüneyt Asan

C.Serhat Türkkan

Hiç size gelip "ben eti aldım, pişirdim ama
buradaki tadı alamadım" diyen oldu mu?
Tabii karşılaşıyoruz ve bu çok normal. Bizim
kullandığımız sistem ve ekipmanları evlerinde
bulundurmaları mümkün değil. Ayrıca et pişirmek
ayrı bir deneyim gerektiriyor. Ama bu şekilde
geri bildirimlerde bulunan tüketicilerimizi detaylı
olarak bilgilendiriyoruz. Doğru eti almak tek başına
yeterli olmuyor. Evlerindeki düzenek ile nasıl daha
iyi sonuçlar alabileceklerini özel olarak anlatıyoruz.
İsteyen herkes bize ulaşabilir ve kafasına takılanları
sorabilir. Çünkü bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak
bizim için büyük mutluluk oluyor.

AVM'ler hızla artıyor. Bu artış paralelinde tabii ki
bazıları ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu anlamda
bizim doğru noktalardaki AVM'lerde olduğumuzu
söyleyebilirim. AVM'ler artık insanların hem zaman
geçirdiği hem eğlenebildiği hem de alışveriş yaptığı
mekanlar olduğu için burada olmamız gerektiğini
düşündük ve iyi ki varız. Bulunduğumuz tüm
AVM'lerde köfte- döner konseptimiz yoğun ilgi
görüyor. Çünkü her kesimden ve her damak
tadından tüketiciye ulaşabiliyoruz.
Sizin markanız için AVM'lerin "amiral gemisi"
diyorlar. Markalar girmeden önce sizin olup
olmadığınızı soruyorlarmış. Bu konu hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Yarım asırlık, hikayesi olan ve bu güne kadar pek
çok kişiye dokunan bir markayız . Durum böyle
olunca Günaydın markasının bir çekim gücü
yarattığını söyleyebiliriz. Perakende sektöründe
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Son dönemde artan bir AVM konsepti söz
konusu. İyi noktalarda varsınız. Buradaki
stratejiniz nedir?
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ilişkide olduğumuz, tanıdığımız kişiler de kimi
zaman arayarak "var mısınız" ya da "giriyor
musunuz" gibi sorular soruyorlar. Çünkü bizim
AVM'de yer almamız, doğru analiz edip doğru
karar verdiğimiz anlamına geliyor. Bunun
bir diğer sebebi de daha önce dediğim gibi
AVM'lerde yer alan konseptimizin geniş bir
tüketici profiline seslenmesi. Böylece markalar
kendi hedef kitlelerine ulaşan Günaydın'ın
olduğu yerde bulunmak istiyorlar.
43 şubeniz içinde en çok hangisinden keyif
alıyorsunuz?
Bostancı şubesi benim hayata başladığım,
karnımı doyuran yerdir. Eğer bugün varsam
bunu Bostancı şubemize borçluyum. Oradan bu
noktaya gelebildik. İlklerimi yaşadığım, hayatımı
inşa ettiğim yerdir. Bostancı şubemiz benim evim
gibidir.
Et sektöründe ülkeye getirdiğiniz ilkler
nelerdir?
Kısaca söylemek gerekirse, etle ilgili tüm ilkleri
yaptık. Örnek verecek olursak, 33 yıl önce
dünyanın ilk Amerikan barlı, kütüphaneli kasap
dükkanını açtık. Kasaplar etleri tel dolaplar
içinde satarken biz böyle bir dükkan açtık. Basın
bizi "Mesleğine çağ atlattı" manşetiyle sayfalarına
taşıdı. Oradan başlayarak bu iş için gönderilmiş
olduğumuza inandık. Bu bizim vazifemizdi,
görevimizdi. Buna mecburuz diyerek de hem
işimizi en iyi şekilde yaptık hem de pek çok kişiyi
bu alanda eğittik.
Gittiğimiz yerlerde en iyi restoranları ziyaret
ediyoruz. Sorduğumuzda herkes "Günaydın'ın
mutfağından geliyorum" diyor.
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Ortadoğu'da, Amerika'da, Avrupa'da eti
herkesten daha iyi pişiriyoruz. Ham madde
olarak Amerika'dan ülke olarak gerideyiz ama
eti onlardan daha lezzetli yapıyoruz. Bu; doğru
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Cüneyt Asan
mangalla, doğru ızgaralarla, doğru dinlendirme,
pişirme ve servis ile mümkün oluyor. Ülke
materyali iyi olmadığı için "onların seviyesine
nasıl gelebiliriz" sorusu vardı fakat çalışarak bu
problemi aştık. Artık onlardan daha lezzetli et
yapıyoruz. Bize "siz bunu nasıl beceriyorsunuz"
diye sorarak ortaklık teklif ediyorlar.
Eskiden kasap dendiği zaman hakir
görülüyordu. Şimdi gençler kasap olmak
istiyor.
Eskiden kasaplara kız vermezlerdi, bunu birebir
yaşadım. Bugün ise üniversiteli çocuklar, kızlar

C.Serhat Türkkan
dahi kasap olmak istiyor. Mesleğimiz saygın
hale geldi, bunda payımız çok büyük. Bana göre
mesleği ne olursa olsun işini iyi yapan insanların
heykelleri dikilmeli.
Eklemek istedikleriniz?
Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle hedefimiz
dünya markası olmak. Günaydın olarak 2
bin çalışanımızla misafirlerimize hizmet
veriyoruz. Ailelerle birlikte bu rakam 10 bini
buluyor. Markamıza herkes inanıyor ve herkes
bizle çalışmak istiyor. Tüm bunlar da bizi
gururlandırıyor.
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BOAT SHOW’DA 50 MİLYON
EURO’LUK TEKNE SATILDI
35. Uluslararası Istanbul Boat Show’da 5 günde yaklaşık 50 milyon Euro değerinde 160 adet tekne satışı ve
siparişi gerçekleşti. Pendik Marintürk İstanbul City Port’ta 6-11 Ekim tarihleri arasında yapılan Boat Show’a
son dönemde deniz tutkunlarının gözdesi haline gelen araba fiyatındaki yelkenliler ve küçük motor yatlar
damgasını vurdu.

Y

aklaşık değerleri 250 milyon euroyu
bulan teknelerin sergilendiği 35.
Uluslararası Istanbul Boat Show’a 200’ün
üzerinde tekne ve firma ile 600’den fazla marka
katıldı. 5 günde yaklaşık 10.000’den fazla deniz
tutkununun ziyaret ettiği Boat Show’da 64 bin
ve 150 bin euro fiyat aralığındaki motoryatlar ve
yelkenliler revaçtaydı. Yelken sporuna duyulan
ilginin artması ve daha çok kişinin kaptanlık
eğitimi almaya yönelmesi bu talebi arttırırken,
son iki yılın yükselen trendi katamaran gövdeli
gezi yelkenlileri de ziyaretçileri kendilerine
hayran bıraktı.
Mega Yat Ceydam’ın Dünya Prömiyeri 35.
Uluslararası Istanbul Boat Show’da Yapıldı

Boat Show’un 35. Yıl Etkinlikleri
Ziyaretçilerin İlgi ve Beğenisini Topladı
Yat ve tekne sektörünün ilk, en eski ve deniz
üzerinde düzenlenen tek marine fuarı olan
Uluslararası Istanbul Boat Show’un 35. yılı
kapsamında düzenlenen etkinlikler de ziyaretçi
ve katılımcıların büyük ilgisini topladı. Kadın
Yelken Okulu Kurucuları Neslihan Karayel ve
Lale Manço Ahıskalı, deniz için iş yaşamına ara
veren Namet’in ortağı Mehmet Ekrem İnözü,
ünlü yelkenci Orhan Gorbon, Burgan Leasing
CEO’su Cüneyt Akpınar, cahilcesareti.org’un
kurucuları Uğur Yavaş ve Meral Cerenoğlu
denize ve yelkene olan tutkularını Fortune CEO
Marine Sohbetleri’nde ziyaretçilerle paylaştı.
Boat Show’un etkinlik sponsoru Vira Yatçılık
Yelken Okulu’nun uzman ve deneyimli ekipleri

tarafından verilen ücretsiz yelken, kürek ve
Türk Balıkadamlar Kulübü Rüzgar Sörfü Şubesi
tarafından yine ücretsiz sağlanan sörf, paddle
board dersleri, deniz sporlarını merak eden
ama deneyimleme fırsatı bulamayan ziyaretçiler
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Denizciliğin Formula’sı olan Extreme 40
yarışlarına katılan ilk ve tek Türk ekibi Team
Turx ekibinin kurucusu Edhem Dirvana ekip
arkadaşları ile beraber, Team Turx Ekibi’ni nasıl
kurduklarını ve zorlu maceralarını anlatmak
üzere Boat Show’daydı. Vira Yatçılık-Delphia
Yachts Yelken Okulu’nun düzenlediği ve 11
üniversitenin yelken kulübünün katıldığı Delphia
24 Kupası Üniversitelerarası Yelken Yarışı’nı
İstanbul Üniversitesi Yelken Kulübü kazanırken,
Bodrum süngerciliğinin yaşayan efsanesi
mesleğinin son temsilcisi ‘Aksona Mehmet’ olarak
tanınan Mehmet Baş’ın söyleşisi keyifle izlendi.
Türkiye’de yat ve tekne endüstrisinin
ekonomik büyüklüğü 5.5 milyar dolar…
Yılda 450 milyon Euro yat alım satımının
gerçekleştiği Türkiye’de yan sanayi ile birlikte
yat ve tekne endüstrisinin ekonomik büyüklüğü

5-5.5 milyar dolara ulaşıyor. 8.333 km kıyı şeridi
uzunluğuna sahip ülkemizde, 2 bin kişiye bir
tekne düşüyor ve 17.500 yat bağlama kapasitesine
sahip 62 yat limanımız bulunuyor. 7 bin 800 km
kıyı şeridi ile ülkemizle en benzer özelliklere sahip
İtalya’da ise 68 kişiye bir tekne düşerken, ülkenin
yat bağlama kapasitesi 178 bin. Her yıl yaklaşık 1
milyon yat düzenli olarak Akdeniz’i geziyor. Bu
talebin yüzde 5’ini karşılamayı hedefleyen Türkiye
için, ülkemizde deniz üzerinde düzenlenen tek
marin fuarı olan Uluslararası Istanbul Boat Show
stratejik önem taşıyor
Megayat üretiminde dünya üçüncüsü olan
Türkiye’de yat ve tekne sektörü marina, çekek,
bağlama alanlarının yetersizliği ve kiralarının çok
yüksek oluşu gibi çözülmesi gereken sorunlara
rağmen her yıl ortalama yüzde 20 oranında
büyümeyi sürdürüyor. İşçilik maliyetleri, imalat
kalitesinin yüksekliği ve coğrafi konumu ile ön
plana çıkan sektörün gelişmesi için denizciliğin
bir devlet politikası haline gelmesi ve Boat Show
gibi organizasyonlar ile denizcilik kültürünün
gelişmesinin önünün açılması gerekiyor. Pendik
Marintürk İstanbul City Port’ta düzenlenen 35.
Uluslararası Istanbul Boat Show 11 Ekim Pazar
günü sona erdi.
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Yalova Altınova Tersanesi’nde bu yıl üretilen
ve 10 milyon euroluk fiyatıyla Boat Show’un
en pahalı teknesi ünvanını alan 39.5 metrelik
Ceydam isimli mega yat ise ziyaretçilerin ilgi
odağıydı. Otomasyon ile dokunmatik ekrandan
kontrol edilen Ceydam, maksimum 17 mil
yapabilen 2X1500 HP MTU motora sahip.
Flybridge’nde jakuzisi ve her biri özel banyolu 6
kamarası bulunan mega yat, içme ve kullanım
suyunu denizden kendi üretebiliyor. Ayrıca,
gürültü ve sarsıntıyı önleyici stabilizatör sistemi
de bulunan yatta açık denizde dahi internet,
telefon, tv yayınlarına kesintisiz erişim sağlanıyor.
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Böke Başaran Gaziantep en iyiyi hak ediyor...
Forum Gaziantep AVM Müdürü
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Forum konsepti ile bir alışveriş merkezi
projesini hayata geçirdiği zaman o lokasyonun
en önemli buluşma noktasını da oluşturuyor.
Forum Gaziantep de Gaziantep’in en
önemli buluşma noktası oldu. Bunu nasıl
başarıyorsunuz?
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Ziyaretçilerimize beklentilerinin de ötesinde bir
müşteri hizmeti sunuyoruz. Forum markasının
uluslararası imajı ile şehrin dinamiklerini
birleştirerek eşsiz bir uyum yakalıyoruz.
Stratejilerimizi en ince detayı dahi düşünerek
oluşturuyoruz, her atacağımız adımın sonuçlarını
önceden hesaplıyoruz. Kendimizi şehrin bir
parçası ve şehrin gelişiminde önemli bir oyuncu
olarak görüyor ve bu doğrultuda hareket
ediyoruz.
Gaziantep özelinde sizi diğer alışveriş
merkezlerinden ayıran en önemli ayıraç nedir?
Kaliteli, ulusal ve uluslararası etkinliklerimiz,

şehir ile ilk kez buluşturduğumuz ünlüler,
pazarlama faaliyetlerimiz, ziyaretçiyle
oluşturduğumuz duygusal bağ, profesyonel
yönetim ve her kesime hissettirdiğimiz güven.
Forum Gaziantep, yalnızca alışveriş merkezi
değil… Ziyaretçilerimizin alışveriş merkezimizin
kapısından içeri girdikleri andan itibaren çıkış
yapana kadar ki zamanlarını en kaliteli ve dolu
dolu geçirmelerine olanak sağlayacak zeminler
oluşturuyoruz. Alışveriş ihtiyacı için alışveriş
merkezimizi gelen her ziyaretçimiz dünyaca ünlü
markaların en özel ürünlerine ulaşırken, yalnızca
yemek yemek için gelen ziyaretçilerimiz ise her
damak tadına uygun lezzetleri tatma imkanı
buluyor. Ayrıca alışveriş merkezimizin Kadın ve
Çocuk Kulüpleri etkinlikleri ile ziyaretçilerimiz
hem eğleniyor hem de hayal güçlerini
genişletebiliyor.
Pazarlama planınızı hazırlarken Gaziantep
özelinde lokal ziyaretçi memnuniyetini
düşünerek ne tür etkinlikler planlıyorsunuz?
Gaziantepli, uluslararası etkinliklerden ziyade
lokal yani bizden olan etkinlikleri daha çok
seviyor. Bu doğrultuda lokal ve ulusal en
kaliteli etkinlikleri, daha önce Türkiye’de bile
denenmemiş özel etkinlikleri Gaziantepliler ile
buluşturmaya çabalıyoruz ve bu konuda oldukça

başarılıyız. Gaziantep’in en iyiyi hakettiğini
düşünüyor ve başka yerde bulamayacakları
derecede iyi ve özel işleri Gaziantep için yapmaya
çalışıyoruz. Çocuk etkinlikleri, kadınlara yönelik
etkinlikler, sosyal medya hesaplarımızdan
yaptığımız eğlenceli yarışmalar, gençlere yönelik
etkinlikler, okul sergileri için ücretsiz olarak
açtığımız kapılar ve verdiğimiz destekler ve
en önemlisi ticari kampanyalarımızla zaten
hem Gaziantep’te hem çevre illerden gelen
ziyaretçilerimizde bağımlılık yarattık.
Gaziantep şehri son zamanlarda mutfağıyla
ve tarihiyle ön plana çıkıp özellikle yerli turist
hareketlerini de beraberinde artırdı. Sizde bu
bağlamda şehrin yükselen yıldızı noktasında
yerli turist hareketlerini artırıcı çalışmalarda
yer alıyor musunuz? Şehrin geleceğine nasıl
yatırım yapıyorsunuz?
Şehirde kültür, turizm, spor ve sanat
aktivitelerinin, şehrin gelişiminde önemli bir
rol oynadığını biliyor ve üstümüze düşen görevi
yapıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz ve en
büyük yatırım bu noktada olmalı diye düşünerek
eğitimin de öneminin bilinciyle özellikle köy
okullarına destek oluyoruz.
Gençlerin yaptığı her organizasyonun destekçisi

Röportaj / MALl&MOTTO
olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda Gaziantep
Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu bazı önemli
etkinliklere sponsor olduk ve olmaya devam
ediyoruz. Kültür İl Müdürlüğü’nün düzenlediği
Uluslararası Mozaik Yarışması’na verdiğimiz
destek ve sponsorluk çalışmaları yürütüyoruz.
Şehre gelen yabancı turistlere yönelik
düzenlediğimiz ticari kampanyalarla kentimize
gelen yabancı misafirlerimizin buradan memnun
ayrılmalarına katkı sunuyoruz.
Forum Gaziantep ailesinin bundan sonraki
hedefi nedir?
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Her yeni projemizle bulunduğumuz şehre
sosyal ve ekonomik olarak değer katmaya
çalışıyoruz. Multi Türkiye ailesi olarak 2014
yılında 167 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu sayı
her geçen yıl artış gösteriyor. Bu gelişmeler
başarılı olduğumuzun bir göstergesidir. Bu
ailenin bir üyesi olan Forum Gaziantep olarak
Gaziantep’te faaliyet göstermeye başladığı günden
bu yana en önemli hedefimiz ziyaretçilerimizin
alışveriş merkezimizden memnun ayrılmalarını
sağlamaktı. Bu amaca ulaşabilmek için sektörün
en iyi projelerini geliştirme gayreti içerisinde
olduk. Gerçekleştirdiğimiz her projede yerel
ve ulusal bazda oldukça ses getiren işlere
imza attık. Bundan sonra da Gazianteplileri
memnun edecek, alışveriş merkezimizden
memnun ayrılmalarına katkı sunacak projeler
geliştirmek bizim en büyük hedefimiz olacak.
Gazianteplileri önümüzdeki günlerde sürprizlerle
dolu projelerimizle biraraya getirmek için
sabırsızlanıyoruz.
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SEKSİ DENİNCE

İLK AKLA GELEN ÜNLÜLER
Şirketin Başkanı ve CEO’su Sharen Turney,
“Victoria’s Secret seksi dendiğinde
ilk akla gelen otorite. ‘2015 What Is
Sexy?’ listemizle moda, sinema ve
televizyon dünyasının en seksi kadınlarını
açıklamaktan heyecan duyuyor ve onları
kutluyoruz,” dedi.
What Is Sexy? Listesinden ilham alan
Victoria’s Secret ayrıca yeni So Obsessed
sutyenini ve Forever Sexy parfümünü lanse
etti.
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En seksi
bikini vücudu
Beyonce
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En seksi aktrist
Rachel McAdams

En seksi gözler
Margot Robbie

Dünyanın en seksi içgiyim markası
Victoria’s Secret Meleği Martha Hunt, En
Seksi Şehir seçilen San Diego’yu ziyaret
ederek onurlandıracak.
Yeni So Obsessed Push-Up sutyen, ekstra
kaldırma etkisiyle dekoltelere daha seksi
bir hava kazandırıyor. A – DD bedenlerde
sunulan koleksiyonda pastel yeşil (Jade
Garden), pembe (Gossamer Pink) ve leopar
(Timeless Leopard) gibi çeşitli renk ve
desen seçenekleri yer alıyor. Özel süngerli
pedler şekillendirirken, balenler konforu
garanti ediyor.
Forever Sexy ise eğlenceli, oldukça kışkırtıcı
ve her zaman seksi bir parfüm. Portakal
çiçeği (Belladonna Orange), gardenya
(Solar Gardenia) ve amberin (Golden
Amber) eşsiz kombinasyonuyla duyulara
hitap eden sıcak ve baştan çıkarıcı bir koku
yaratılmış. Parfümün şık şişesi de korseli
tasarımındaki pembe ve siyah detaylarıyla
markanın ikonik iç giyim stillerine
göndermede bulunuyor.

En seksi
sosyal medya starı
Lily James

En seksi saçlar
Chrissy Teigen

En seksi
bacaklar
Taylor Swift

En seksi stil
Olivia Palermo
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Sonsuza kadar
seksi kalacak
Rihanna
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SEZONUN HİTİ OVERSIZED KEMİK ÇERÇEVELİ
GÖZLÜKLERLE SONBAHARA MERHABA DEYİN!
almain, Kenzo, Gold&Wood, Sonia Rykiel gibi modaya yön veren dünyaca
ünlü markaların bu sezona özel tasarladığı güneş gözlükleri stilinizin baş
tamamlayıcısı olmaya devam ediyor.
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Geleneksel Paris modasının silüetini yansıtan birbirinden farklı modelleriyle dikkat
çeken Balmain, her sezon farklı bir sanat hikayesi anlatan Kenzo, tasarımlarıyla stil
sahibi olan, kaliteyi ön planda tutanların tercihi olan Gold&Wood, marjinal havasıyla
büyüleyen retro tasarımlarıyla Sonia Rykiel büyük kemik çerçeveli gözlükleriyle
sezona merhaba diyor. Sezonun baş trendleri arasında yer alan büyük kemik çerçeveli
gözlüklerle oluşturacağınız kombinlerle sokak stilinizi ön plana çıkarıyor.
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Güneş gözlüğü stil tamamlayıcı etkisiyle günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline
gelmiş durumdayken siz de bu gözlüklerden mutlaka edinin!
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MASTERCARD BİLİNÇLİ TÜKETİCİNİN
ANATOMİSİNİ ÇIKARDI...
MasterCard, değişen tüketici alışkanlıklarını araştıran anketinin
sonuçlarını Dünya Perakende Kongresi’nde açıkladı. Dijital bağlantılı
çağda tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yaptığını ortaya koyan araştırma,
tüm dünyada modern tüketicilerin anatomisini çıkardı.

R

oma’da düzenlenen Dünya Perakende
Kongresi’nde MasterCard, tüketicilerin
nabzını tutan araştırmalarının çarpıcı
sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. MasterCard’ın
araştırmasından çıkan sonuçlar, perakendecilerin
tüketicileri daha iyi anlamasına olanak
sağlayacak.
Dijital çağın bilinçli tüketicileri meraklı,
teknolojik, tutumlu, inatçı ve sadık
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Modern tüketicinin anatomisini çıkarmaya
odaklı MasterCard anketine göre tüketiciler
günümüzde mağazalarda daha az zaman geçiriyor
ve internet üzerinde daha çok araştırma yapıyor.
Tüketicilerin yarısından fazlası ürün fiyatlarını
öğrenmek için internette zaman geçiriyor. Ankete
katılan her beş kişiden dördü, akıllı telefonlarıyla
bile fiyat karşılaştırdığını belirtiyor. Modern
tüketicilerin yarısı ise ihtiyaçlarını anlamayan
satıcılardan hoşlanmadığını söylüyor.
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Dijital çağın bilinçli tüketicileri tahminlerin
aksine markalara daha sadık. Önlerinde pek çok
seçenek olmasına ve eskisine nazaran daha derin
araştırmalar yapmalarına rağmen sadece 4’te
biri yeni bir mağazadan alışveriş yapmak istiyor.
Tüketiciler genelde tanıdıkları ve bildikleri
mağazaları tercih ediyor. Bu da yeni müşteriler
çekmek isteyen perakendeciler için bir risk
oluşturuyor.
Dünya çapında tüketicilerin %80’i mağaza içinde
ve online alışverişte paralarının tam karşılığını
aldığını düşünüyor. Tüketiciler için alışverişte
en büyük mutluluk doğru fiyata doğru ürünü
bulmak. Tüketiciler artık aradıkları ürün dışında
anlık ve sürpriz kararlarla alışverişler yapmıyor.
Büyük çoğunluğu aradığı ürünün stokta
olmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşıyor.
Perakendeciler için depo yönetiminin önemi bu
nedenle ön plana çıkıyor.
Sosyal medya yorumlarında kolaylık ve
kullanılabilirlik ön planda. MasterCard ile

Prime Research, tüketicinin sosyal medyadaki
anatomisini çıkarmak için 1,6 milyon sosyal
medya mesajını analiz etti. Verilere göre
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa
bölgesinde, dijital cüzdanlar ve uygulama içi
ödeme teknolojileri yükselişte. Tüketicilerin
büyük çoğunluğu, bu teknolojilerle ilgili olumlu
mesajlar paylaşıyor. Sosyal medyadaki alışveriş
yorumlarında ise temassız ödemeler dikkat

çekiyor. Avrupa’da sosyal medya üzerinden
olumlu şekilde en çok bahsedilen iki
sektör eğlence ve moda. Analizlerde yeni
dijital ödemelerle gelen kolaylık en olumlu
yorumları topluyor. Bu teknolojilerin
nerelerde kullanılabilir olduğu ise ikinci
sırada bulunuyor. Ayrıca tüm dünyada
alışveriş konusunda en çok yorum Twitter’da
yapılıyor.
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212 İSTANBUL POWER OUTLET’TE
ZAHİDE YETİŞ İZDİHAMI!

Selfi çekimimde izdiham yaşandı

Çocuklar sahneyi istila etti

3

212 Yönetimi ile Zahide Yetiş
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Ekim Cumartesi günü JLL tarafından yönetilen 212 İstanbul Power
Outlet başarılı televizyoncu Zahide Yetiş'i ağırladı. Zahide Yetiş'e
söyleşisinde özelikle çocukların gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı.
Hayranları ile bol bol öz çekim yapan Zahide Yetiş sempatik davranışları ile
onu izlemeye gelenlerden tam puan aldı. Farkındalık Stüdyosu'tarafından
organize edilen etkinlik yaklaşık iki saat sürdü. Yeni yayın döneminde hangi
kanalda yer alacağına ilişkin sorulara da gülerek cevap veren Yetiş, üç kanal
ile görüşmelerimiz devam ediyor ama henüz imza atmadım diye cevap verdi.
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BURBERRY İLKBAHAR-YAZ 2016 KADIN
DEFİLESİ ŞIKLIĞI YENİDEN YORUMLADI

Alison Moyet Canlı performan ile defileye renk kattı.

Burberry İlkbahar-Yaz 2016 kadın koleksiyonu
21 Eylül günü özel bir gösterim ile Londra’da
bu kez bambaşka bir podyum ile Kensington
Bahçelerinde gerçekleşti.
“FUNCTIONREGALIA” isimli koleksiyon
Burberry mankenlerinin üzerinde vücut
bulurken tasarımlar tüm dikkatleri üzerine
çekti. Bu büyülü dakikalara canlı performansıyla
İngiliz şarkıcı- söz yazarı Alison Moyet eşlik etti.
1000’e yakın kişinin katıldığı defileyi izleyenler
arasında; İkonik Burberry kampanyasının kızları
Kate Moss, Jourdan Dunn, Suki Waterhouse,
Cara Delevingne ve Sienna Mille ile beraber
yeni kampanya yüzleri Clara Paget, Holliday
Grainger, Amber Anderson, Oscar Tuttiett, Harry
Treadaway ve Tom Odell vardı.
Diğer misafirler; Anna Wintour, yönetmen Baz
Luhrmann,. Aktörler; Benedict Cumberbatch,

Chay Suede, Naomie Harris, Guey Lun Mei,
Mélanie Laurent, Sun Li, Miriam Yeung, Liu
Wen ve Araya A. Hargate. Müzisyenler; Annie
Clarke (St Vincent), Rhodes, Paloma Faith, Tinie
Tempah, Gabriel Day-Lewis ve Yulia.
Christopher Bailey’nin gözünden şık
olmanın yeni ve en kadınsı yorumu
“FUNCTIONREGALIA”
Klasik ceketler fonksiyonel şık parçalarla
buluşuyor ve onlara metal bağlamalar, armalı
düğmeler, el işlemesi asker motifleri eşlik ediyor.
İngiliz dantelinden uzun saten elbiseler motorcu
deri ceketlerle kombinleniyor. Defilede ilk kez
görücüye çıkan gabardin Burberry “Rucksack”
ve en özel İngiliz süetinden yapılan siyah bel
çantaları koleksiyonun kilit parçaları arasında yer
alıyor. Kumaş: soğuğa dayanıklı ipek, çift taraflı
kaşmir, saten, koton gabardin, İngiliz danteli,

makrame dantel, vizon kürk, batik baskılı tül
ve nubuk, swaroski detaylı batik desenli ipek,
puantiye dokulu kumaşlar, altın el işlemeleri,
armalı düğmeler, metal ipler,
Renkler: Siyah, beyaz, altın, krem, ten rengi
Siluetler: Trençkotlar, kalın kabanlar, motorcu
ceketler, asker montlar, uzun elbiseler, pileli
etekler, pelerin
Aksesuarlar: İngiliz süetinden dikdörtgen ve
yuvarlak bel çantaları, “Rucksack” çanta, bilekte
botlar, sandaletler, büyük boy kedi gözlükler
Sosyal medya kanallarını başarıyla kullanan
ve her seferinde ses getiren Burberry bu
sefer snapchat üzerinden bir gün öncesinden
başlayarak defilenin tüm atmosferini dakika
dakika moda severlere yaşattı.
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Defileye bir çok ünlü isim katıldı...

Amber Anderson

Anna Wintour

Annie Clark

Araya A. Hargate
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Jourdan Dunn
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Elena Perminova

Elisa Sednaoui

Ellie Bamber

Poppy Delevingne

Sienna Miller

Poppy Jamie

Melanie Laurent

Kate Moss

Suki Waterhouse

Cara Delevingne
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Neelam Gill
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CAPACITY’DEN BEST FM İLE CANLI YAYIN!

A
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vrupa yakasının en gözde alışveriş
merkezlerinden olan Capacity AVM Ekim
ayında Best FM'de yayınlanan Yasemin Şefik
ile hitnoz programına ev sahipliği yaptı...
Capacity AVM içerisinden canlı yayınlanan
programın ilk konuğu Sinan Akçıl oldu.
Filiz Özkol, Doğukan Manço, Mert Ali İçelli
ile devam eden program kasım ve aralık
aylarında da devam edecek. Farkındalık
Studyosu’nun organize ettiği etkinlikte AVM
ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile gerçekleşen
program sonrası sevilen sanatçılar ziyaretçiler
ile bol bol resim çektirdiler.
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ÇOCUKLAR EKRAN BAŞINA
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ANNELER ALIŞVERİŞE!
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Gelişen teknoloji, ailelerin mağazalardaki
alışverişlerini daha güvenli ve daha keyifli hale
getiriyor. Sistem 9 Medya’nın mağazalara özel
geliştirdiği interaktif uygulamalar, hem mağaza
sahipleri hem de aileleri memnun ediyor. Bu
uygulamalara sahip mağazalara giden aileler,
çocuklarını dokunmatik ekranların başında
bırakıp, alışverişlerini güvenle yapıyor.
Türkiye’de son zamanlarda LED ekranlı
tanıtımlara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken
Sistem 9 Medya, şirketlere iç iletişimlerini
güçlendirip, müşteriye özel yayın yapma
imkânı sağlıyor. Sistem 9 Medya İcra Kurulu
Başkanı Kaan Akın, geliştirdikleri interaktif
dokunmatik uygulamaların şirketlere ciddi
avantajlar sunduklarını belirterek “Tek
merkezden yönettiğimiz sistemler sayesinde,
mağaza sahipleri, istedikleri mağaza ve istedikleri
katlarda özel interaktif projeleri uygulayabiliyor”
diye ekliyor.

Kaan Akın
Sistem 9 Medya İcra Kurulu Başkanı
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SOKAK SANATI BOYNER VİTRİNLERİNDE

Mural sanatçısı Esk Reyn’in gece boyunca süren
çok özel bir çalışmayla Şaşkınbakkal Boyner
Mağazası’nın dış cephesine yaptığı özgün graffiti
ise görülmeye değer eserler arasında dikkat
çekiyor.
Boyner Büyük Mağazacılık’ın iş birliği yaptığı
8 graffiti sanatçısı, 7 mağaza vitrinine ve
Şakınbakkal Boyner Mağaza dış cephesine
graffiti yaparak, eserlerini bambaşka bir
platforma taşıyor. Sokak sanatının en çarpıcı
örnekleri arasında yer alan çalışmalar, 15 Kasım
tarihine kadar 72 mağazada Boyner ve YKM
ziyaretçilerine sergilenecek.

Eserlere imza atan sanatçılardan Turbo
“Graffiti ve sokak sanatının insanların hayatını
renklendirmek, şehrin gri duvarlarını bir
karaktere buluşturmak için bir araç olduğunu”
belirtiyor. Boyner ve YKM vitrinlerine taşınan
graffitiler ile mağaza müşterilerinin de alışveriş
deneyimlerini renklendirecek olan sanatçılar,
sokak sanatının iç mekanlara taşınmasının da
farkındalığı artıracağını düşünüyor.
Şaşkınbakkal Boyner Bağdat Caddesi’ne renk
katıyor
Boyner’in sokak sanatçılarıyla yaptığı iş birliğinin
en güzel örneklerinden biri Boyner Şaşkınbakkal
Mağazası’nda yer alıyor. Mural sanatçısı Esk
Reyn, 5 Ekim gecesinden sabah saatlerine kadar,
mağazanın dış cephesine özgün bir graffiti
uygulaması yaptı. İlgi çekici çalışma, mağazayı
ziyaret edenleri sürpriz bir şekilde karşılıyor.

72 mağazada sokak sanatı şöleni

Her bir mağaza vitrine aralıksız 14 saatte
boyandı!

Graffiti sanatının Türkiye’deki önemli
temsilcilerinden Wase, Turbo, Spook, Set,
Soisstreet, Leo Lunatic, Mr. Hure ve Mural
Sanatçısı Esk Reyn, Boyner ve YKM vitrinlerini
graffiti eserleriyle donatıyor. ‘Street Art’ projesi,
dileyen herkesin ziyaret edebileceği bir sanat
etkinliği olarak, alışveriş dünyasında fark
yaratacak.

Boyner ve YKM vitrinlerine graffiti çalışmalarını
yapan sanatçılar eserlerini önce eskizler üzerinde
çalıştı. Alışveriş Merkezi kapandıktan sonra
mağaza vitrinlerinde çalışmalarına başlayan
sanatçılar, gece 10’dan ertesi gün 12’ye kadar
aralıksız çalıştılar. Sanatçılar keyif alarak
yaptıkları çalışmada mağaza başına 300 kutunun
üzerinde sprey boya kullandılar.
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Eserleri İstanbul’un birçok binasını süsleyen
8 ünlü sokak sanatçısı Boyner ve YKM
Mağazaları’nı graffitileri ile renklendiriyor.
Boyner ve YKM Mağazaları’nı ziyaret edenler
sokak sanatının en çarpıcı örneklerini
görebilecek.
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GUCCI, 2016 İLKBAHAR / YAZ KOLEKSIYONU
İLE MODANIN SINIRLARINI YENİDEN ÇİZİYOR

Merakla beklenen Gucci 2016 İlkbahar/Yaz
Kadın Koleksiyonu defilesi, Milano Moda
Haftası kapsamında gerçekleşti ve büyük
beğeni topladı.
Alessandro Michele'nin Gucci için hazırladığı
üçüncü koleksiyon olma özelliği taşıyan 2016
İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu, şehir algısının
sınırlarını zorlayan ve bu sınırlarla oynayan bir
tavır ile “Situationist Dérive” konseptinin bir
ürünü olarak ortaya çıktı.
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Coğrafi konumların rastgele ve belirsiz
yönlerini benimseyen konsept, bilinmeyeni
ve kaybolmayı bir fırsat olarak görüyor
fakat sadece bireyin kendini kaybetmesini
kutlamıyor: ipuçlarını takip ederek modern
olanı ortaya çıkarıyor. İşaretleri, önerileri,
duygusal tonları ve sembolik dünyaları
keşfetmek için yola çıkıyor.
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Koleksiyondaki kıyafetler, şehirli olmanın
keşfedilmemiş yönlerini barındırıyor. Her bir
parça, desenlerin, üstün işçiliğin ve rafine
materyallerin birleşiminden oluşuyor ve
kadının iç dünyasında yaşanan ayaklanmayı
kutluyor.
Transparan detayların ön planda olduğu,
sürreal desenlerin ağırlık gösterdiği ve
renkpaletinde sınır tanımayan koleksiyonuyla
Michele, metropol kadınlarını sıra dışı bir
dünyaya götürüyor. Geçmişe göndermeler
yapan çizgileriyle tasarımcı, klasik Gucci
tarzının sınırlarını zorlayarak, bohem bir Gucci
yorumu ortaya koyuyor. Şifon elbiselerin,
parlak eteklerin göz aldığı koleksiyonda,
ayakkabı, çanta, gözlük, toka ve şapkalar
Michele'nin sürreal tasarım anlayışını birkez
daha gözler önüne seriyor.
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EĞLENDİREN AVM’LER
ATRAX’DA BULUŞUYOR
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN

EĞLENCE ALANLARINI
MALl&MOTTO / 21.sayı / Kasım 2015

FARKLILAŞTIRACAK
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TÜM EKİPMAN
VE HİZMETLER

ATRAX FUARI’NDA
SİZLERİ BEKLİYOR

Eğlence-Aktivite, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri
Fuarı ATRAX, eğlence endüstrisi alanında büyük projelerin
uygulandığı Türkiye ve komşu ülkelerin ilk ve tek ihtisas
fuarı olma özelliğini taşıyor. Her yıl giderek büyüyen bir iş
hacmine sahip olan eğlence sektöründe fuar boşluğunu
dolduran ATRAX, bu yıl da dünyanın birçok ülkesinden
çok sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlamaya
hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez ATRAX fuarı kapsamında Polin
Waterparks ve Vialand sponsorluğunda “Atraksiyon ve
Rekreasyon Endüstrisi Dev Bir Sektöre Dönüşüyor” başlıklı
bir konferans da düzenlenecek.
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ve hizmet sunduğu geniş yelpazede bütünsel
olarak değerlendirilmesini sağlamak amacıyla
üretici, devlet, akademik kurumlar, dernek,
birlik, turizm acentaları, ürün ve hizmet alıcıları
(belediye, AVM, otel vb.) panel kapsamında bir
araya gelecek. Panel çerçevesinde Eğlence ve
Rekreasyon alanlarının önemi, sektörün şu anki
durum analizi, geleceği, beklenti ve ihtiyaçları,
dünya standartlarına ulaşması için yapılması
gerekenler konunun uzmanları tarafından
paylaşılacak.
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. “Atraksiyon Ve Rekreasyon
Endüstrisi Dev Bir Sektöre Dönüşüyor”
başlığı altında fuarın ilk iki günü 3-4 Aralık
2015 tarihlerinde düzenlenecek olan panelde
eğlence ve rekreasyon alanlarının önemi,
sektörün şu anki durum analizi, geleceği,
beklenti ve ihtiyaçları, dünya standartlarına
ulaşması için yapılması gerekenler konunun
uzmanları tarafından paylaşılacak. Bu kapsamda
düzenlenecek olan ve başkanlığını TESDER
(Türkiye Etkinlik ve Eğlence Sektörü Derneği)
Başkanı Fırat Kasapoğlu’nun yapacağı,
“Türkiye’de Eğlence Sektörü Analizi” başlıklı
oturumda, Balo Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Baloğlu; ‘Sektörün Türkiyedeki Geçmişi, Bugünü
ve Geleceğini’, Tureks Uluslararası Fuarcılık
Genel Müdürü Nergis Aslan; ‘Sektörün Rakamsal
Verilerle Durum Analizini’ ve Vialand Genel
Müdürü Tolga Alişoğlu; ‘Ziyaretçi Çekim
Alanları Gözüyle Türkiye'deki Durum Analizini’
dinleyicileriyle paylaşacaklar.
KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği)’nin
katkılarıyla düzenlenecek olan “Alışveriş
Merkezlerindeki Eğlence Alanları ve TrendlerEdutainment” başlıklı oturumda, sektörün önde
gelen isimlerinden Zorlu Center PSM Operasyon
Koordinatörü Didem Yorulmaz, Agevent
Kurucu Ortağı Ali Gürak ve Smart Play Eğlence
Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Hilmi Mutuş
değerlendirmelerini izleyici ile paylaşacaklar.
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ehir hayatında bir İhtiyaç olarak ortaya
çıkan ve kentsel ortamlarda varlığını
hissettiren bir olgu olan Alışveriş
Merkezleri, insanların yaşam sorunlarını
gidermek için boş zamanlarını değerlendirdikleri
bir ortam halini aldı. Özellikle insanların sosyal,
ekonomik ve çalışma koşulları itibariyle boş
zamanlarını daha verimli geçirmek istemeleri,
modern dünyanın yaşam alanları olan Alışveriş
Merkezlerindeki kapalı ve açık alan eğlence
merkezlerinin artmasında da büyük rol oynuyor.
Eğlence alanlarında geçirilen zamanın artması,
AVM’ler içinde yer alan giyim, teknoloji,
gıda ve kozmetik gibi mağazalarda geçirilen
zamanında artmasını ve ekonominin canlı
kalmasını sağlamaktadır. 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. Türkiye’de Eğlence
ve Rekreasyon endüstrisinin öncelikle dünya
standartlarına ulaşmasını ve Türkiye’nin dünyada
örnek teşkil edecek projelere ev sahipliği
yaparak bu büyük endüstriye yön verir konuma
gelmesini sağlamak amacıyla Polin Waterparks
ve Vialand sponsorluğunda bu yıl “Atraksiyon
ve Rekreasyon Endüstrisi Dev Bir Sektöre
Dönüşüyor” başlıklı bir konferans düzenlenecek.
Eğlence ve Rekreasyon endüstrisinin ürün

73

GIORGIO ARMANI DEFİLESİNE
ÜNLÜLERDEN YOĞUN İLGİ
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Milano Moda Haftası kapsamında
gerçekleşen, Giorgio Armani
İlkbahar-Yaz 2016 defilesinde
ünlüler geçidi yaşandı.
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Roberta Armani ve Gabriele Muccino

Defileye İtalya'nın dünyaca ünlü
sanatçıları ve sporcuları: Sophia
Loren, Bob Wilson, Gabriele
Muccino, Flavia Pennetta, Fabio
Fognini, Luca Guadagnino,
Laura Morante, Margherita Buy,
Alessandro Preziosi, Francesco
Scianna, Federica Pellegrini,
Filippo Magnini, Alessandro
Cattelan'ın yanı sıra, İspanyol
matador Cayetano Rivera ve eski
Giorgio Armani modeli ve ilham
perisi Antonia Dell’atte de katıldı.

Francesco Scianna ve Roberta Armani

Sophia Loren ve Giorgio Armani

Alessandro Preziosi

Antonia Dell Atte ve Giorgio Armani

Fabio Fognini ve Flavia Pennetta

Alessandro Cattelan ve Ludovica Sauer
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Bob Wilson ve Giorgio Armani
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GIORGIO ARMANI 2016 İLKBAHAR / YAZ KADIN KOLEKSİYONU
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MUTLU EDEN SÜRPRİZLER
EKRANIN İÇİNDEN HEDİYE YAĞDI
Gaziantep’in en gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep’te ilginç bir etkinlik
gerçekleştirildi. AVM ziyaretçileri, mağazaları dolaşırken bir anda birinin kendilerine ekrandan
seslendiğini duydu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, sesin alanda bulunan bir dijital
kabinden geldiğini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Naklen yayınla ekranda yer alan
kişiyle diyalog kuran ziyaretçiler, eğlenceli sohbetin ardından bir başka güzel sürprizle daha
karşılaştı. Ekrandaki sunucu, izleyenlere “Forum Gaziantep’ten hediye kazandınız” yazılı bir
döviz gösterdi ve ziyaretçilerden ekranı arkalarına alarak özçekim yapmalarını istedi. Sunucunun
dediğini yapan ziyaretçiler, çektikleri fotoğrafları danışma masasına göstererek hediye sahibi
oldular. Hediyeleri anında kazanan ve kullanmaya başlayan ziyaretçiler, daha önce hiçbir yerde
karşılaşmadıkları ve Forum Gaziantep’te yaşadıkları bu sürprizden oldukça memnun kaldıklarını,
alışveriş merkezinin kendilerini hoş sürprizler ve hediyelerle her zaman mutlu ettiğini söylediler.

DOĞUNUN PARİS’İ GAZİANTEP’TE AVRUPA USULÜ TANITIM
Kültürü, gelişen nüfusu, ekonomisi ve yaşam standartları nedeniyle “Doğu’nun Paris’i” olarak anılan
Gaziantep’te, bugüne kadar görülmemiş standartlarda bir tanıtım çalışması gerçekleştiriliyor.
Firmaların, geleneksel yöntemle daha çok açık hava reklam mecralarını kullandığı ülkemizde,
Gaziantep’te yapılan bu renkli ve eğlenceli etkinlik görenleri şaşırtıyor ve mutlu ediyor. Şehirde
2 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin gerçekleştirdiği tanıtımda, 4 genç
başlarının üzerinde konuşma balonları taşıyarak şehri dolaşıyor. Yan yana yürüyen gençlerin
taşıdığı bu balonlarda, söz konusu alışveriş merkezinin çeşitli kampanyaları ve sosyal etkinlikleri
ilginç diyaloglara dönüşüyor. Gazianteplilerin dikkatini çeken bu çalışma, diyaloglarda yöre
şivesinin kullanılması nedeniyle ayrıca sempati topluyor. “Duydun mu rafık* Mustafa Ceceli
Forum Gaziantep’e geliyormuş” “Kendimi Forum Gaziantep’te özel hissediyorum” ve benzeri
yazılı konuşma balonları taşıyan gençlerle yöresel şiveyle sohbet ediyor ve fotoğraf çektiriyor.

FORUM GAZİANTEP OTOPARKINDA ŞAŞIRTAN MANZARALAR
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Araçlarıyla otoparka girdiler, dikkatli şekilde park ettiler, tam araçtan ayrılacaklardı ki
karşılaştıkları manzara karşısında ne yapacaklarını bilemediler. Araçlarıyla alışveriş merkezinin
otoparkına giren sürücüler, araçlarını boş buldukları bir yere park ettikten sonra bir anda hareketli
bir müzik sesi yükseldi. Başta yaşananları anlamayan araçtakilerin şaşkınlıkları, müzikle birlikte
karşılarına çıkan gençlerin dansları ve megafondan yapılan anonslarla daha da arttı. Bir süre
sonra organizasyon ekibinin ellerinde taşıdığı “Tebrikler Kazandınız” yazılı dövizleri ve “Forum
Gaziantep’in şanslı ziyaretçisi” yazılı dev hediye çekini gören ziyaretçiler, yaşadıkları kısa şokun
ardından işin aslını anladı. Gösteri ekibinin elinden hediyelerini alan ziyaretçiler, ekiple birlikte
fotoğraf çektirerek alışveriş merkezine girdi. Bu sürpriz, aynı gün içerisinde 25 farklı araç için
tekrarlandı. Ziyaretçiler, hayatlarında ilk defa böyle bir sürprizle karşılaştıklarını ve yaşadıkları bu
sürprizi arkadaşlarıyla paylaşacaklarını söylediler.
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GAZİANTEPLİ SÜRÜCÜLER ARTIK TRAFİK STRESİNDEN UZAK
Sürücüler için trafik ışıklarında beklemek kimi zaman stresli hale gelebiliyor. Bu durum
Gaziantepliler için geçerli değil. Bir süredir şehri dolaşan, rengarenk tasarlanmış klasik bir
minibüs, ışıklarda bekleyen sürücüler için oldukça eğlenceli ve şaşırtıcı bir sürpriz gerçekleştirdi.
Yeşil ışığın yanmasını bekleyen sürücüler, bir anda araç yan camında renkli bir sepetle karşılaştı.
Kendilerine özel sunulan hediyeyi alan sürücüler, ikramla birlikte gelen kalpleri alıp doğruca
Forum Gaziantep’in yolunu tuttular ve hediyelerine anında kavuştular. Sürprize tanık olan
Gaziantepliler, “Gittiğimizde iyi vakit geçirdiğimiz Forum Gaziantep, bizi şehrimizde de yalnız
bırakmıyor. Oraya gitmediğimiz zamanlarda, bize gelerek böyle hoş sürprizler gerçekleştiriyor.
Çok şaşırdık. Daha önce hiçbir firma böyle bir incelik göstermedi” diye konuştular. Trafikteki
işkenceyi eğlenceye dönüştüren sürprizin, Forum Gaziantep Alışveriş Merkezi’nin Aralık ayı
sonuna kadar gerçekleştireceği tanıtım kampanyasının bir parçası olduğu öğrenildi.
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McDonald’s, PATATESİNİN SIRRI AÇIKLANDI

MALl&MOTTO / 21.sayı / Kasım 2015

McDonald’s, ürünlerinin doğal ve kaliteli
malzemelerden üretildiğini vurgulamak,
gıda güvenliği standartları konusunda
tüketicilerini bilgilendirmek ve
akıllarındaki soruları cevaplandırabilmek
amacıyla başlattığı “McDonald’s’ın
Sırrı Kalitesinde” kampanyasının ikinci
ayağını geçekleştirdi. McDonald’s
patatesinin üreticilerinden Doğa
Tohumculuk’un Nevşehir’deki tesislerine
düzenlenen geziye tüketicilerden
oluşan bir ekip katıldı. Gezide Doğa
Tohumculuk’un doku kültürü tesisleri,
yer altı depoları ve fabrikası gezildi.
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Dilek
Dölek, patatesin sırrını “Üretim sürecine
verdiğimiz önem ve gösterdiğimiz özen”
olarak açıkladı.
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McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Dilek
Dölek gerçekleştirdikleri tedarikçi ziyareti ile
ilgili olarak, “McDonald’s’ın Sırrı Kalitesinde”
kampanyası ile hedefimiz, dünya çapında sahip
olduğumuz kalite ve gıda güvenliği standartlarını
yalnızca bizim ağzımızdan duymakla kalmayıp,
tüketicilerimizin kendi gözleriyle izleyebilecekleri
ortamlar yaratmak. Kampanya kapsamında,
tüketicilerimizi doğrudan tedarikçilerimizle
buluşturuyor, restoranlarımızın mutfaklarını
açıyor ve ürünlerimizin tarladan tepsiye olan
yolculuğunu anlatıyoruz.” dedi.
Sadece 2014 yılında Türkiye’deki McDonald’s
restoranlarında 11.000 tona yakın patates
tüketildiğini kaydeden Dilek Dölek, 29 yılda ise
toplam rakamın yaklaşık 100 bin tona ulaştığını
belirtti.
McDonald’s Patatesinin Sırrı
Dilek Dölek yıllardır aynı standartlarda
hazırlanan McDonald’s patatesinin sırrını ise
şöyle açıkladı: “Dünyadaki beş bine yakın
patates çeşidi içinden nem içeriği ve rengi sadece

Dilek Dölek
McDonald’s Türkiye
Genel Müdürü
McDonald’s’a uygun nitelikte iki – üç çeşit
patatesi kullanıyoruz. Bu patatesleri ülkemizin en
verimli topraklarında yetiştiren çiftçilerimizden
alıyoruz. Tamamen doğal üretim aşamalarından
sonra restoranlarımızda özel tasarlanmış
fritözlerde, bitkisel yağ kullanarak ve en az
yağ çekecek şekilde kızartıyoruz. Yani sırrımız
tarladan tepsiye işimize verdiğimiz önem ve
gösterdiğimiz özenden ibaret.”
Dilek Dölek, ayrıca “Kullandığımız tüm
ürünlerin tedarikçisini, menşeini, servis ettiğimiz
tüm lezzetlerin besin değerlerini sektörümüzde
ilk kez QR kodlarına kadar açıklıkla paylaşan,
yaklaşık 10 yıldır Açık Mutfak temasıyla
restoranlarını arzu eden tüm misafirlerine açan
bir markayız.” diyerek McDonald’s’ın sektördeki
benzersiz şeffaf uygulamalarına da dikkat çekti.
Doğa Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı
Yakup Karahan da “McDonald’s ve bizim için
sizlere sunulan patatesin doğal, sağlıklı, lezzetli
ve kaliteli olması çok önemlidir. Bu hususlarda
bizim en ana ve referans müşterilerimizden
olan McDonald’s’ın çabası biz tedarikçilerine de
yol gösterici oluyor. Kendilerinin ve bağımsız
denetçilerinin en ufak detaya kadar inceledikleri
gıda güvenliği ve kalite standartlarını tüm
ürünlerimize uygulayarak daha da sağlıklı ve
hijyenik ürünler üretmekteyiz.” dedi
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Dilek Dölek

Yakup Karahan
Doğa Tohumculuk
Yönetim Kurulu
Başkanı
ve Doğa Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı
Yakup Karahan’ın ev sahipliğinde yapılan gezide,
tüketiciler önce Doğa Tohumculuk’un doku
kültürü tesislerini ve patateslerin saklandığı yer
altı depolarını ziyaret etti. Ardından tüketiciler
McDonald’s patatesinin tüm üretim ve denetim
süreçlerini yerinde görme şansına sahip oldu.
McDonald’s Sisteminin En Yeni Üyesi: Doğa
Tohumculuk
Doğa Tohumculuk, McDonald’s sistemine en
yeni dahil olan tedarikçi konumunda. Nevşehir’de
1995 yılında kurulan şirketin 30 bin dekar alanda
150 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.
“McDonald’s’ın Sırrı Kalitesinde”
McDonald’s, geçtiğimiz Mayıs ayında hayata
geçirdiği “McDonald’s’ın Sırrı Kalitesinde”
kampanyası ile sektörde bir ilke imza attı.
Ürünlerinin doğal ve kaliteli malzemelerden
üretildiğini vurgulamak, gıda güvenliği
standartları konusunda tüketicilerini
bilgilendirmek ve akıllarındaki soruları
cevaplandırabilmek amacıyla tasarlanan
kampanyanın ilk ayağında markanın en eski
tedarikçisi olan Pınar Et’e bir gezi düzenlendi.
Doğa Tohumculuk gezisi ise kampanyanın ikinci
ayağı oldu.
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TÜRKLER DAHA AZ YÜRÜYOR
3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü tüm
dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.
Türkiye'de fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi
haline getirenlerin azlığına dikkat çeken
uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün
hareketli bir yaşamın sağlık açısından
önemine dikkat çekmek için ilan ettiği
3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü sebebi
ile yürüyüşün önemine dikkat çekiyor.
Hareketsiz yaşamın hayat kalitemizi
düşürdüğü bilinen bir gerçek. İngiltere’de
yapılan bir araştırma, haftada 150 dakika
tempolu yürüyüş yapmanın, yaşam süresini
uzattığı ve hastalıklara yakalanma riskini
azalttığını ortaya koyuyor. Hareketli yaşam
konusunda yetersiz bir ülke olan Türkiye’de
ise uzmanlar yürüyüşün ve egzersizin
önemine dikkat çekiyor.
Peki neden yürümeliyiz?

Yapılan son araştırmalar , altı hafta boyunca
günde sadece yirmi dakika yürümenin,
kendinizi çok daha mutlu hissetmenizi
sağladığını gözler önüne seriyor. “
Ostreopoz, kalp sorunları, diyabet ve
Alzheimer gibi kronik hastalıkları önleyen
hiçbir ilaç yok. Fakat düzenli yürüyüş
bütün bu rahatsızlıklara yakalanma riskini
azaltıyor. “ diyen Vardar; yürüyüşün aynı
zamanda ruh sağlığımız içinde son derece
faydalı bir aktivite olduğunu belirterek
önemine dikkat çekiyor.
Sakatlıklardan korunmak için doğru
yürümenin çok önemli olduğunu belirten
uzman fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar:
“ Doğru tempoyu bulmak için koşma
seviyesine gelecek kadar hızlı yürüyün,
daha sonra biraz yavaşlayın. Amacınız,
konuşurken bir parça nefessiz kalacak
kadar hızlı yürümek olmalı.” diyor ve doğru
ayakkabı seçiminin de oldukça önemli
olduğunu hatırlatıyor.

Elif Özkaleli Vardar
Uzman Fizyoterapist
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Fonksiyon Manuel Terapi ve Fizyoterapi
Kliniği'nin kurucusu Uzman Fizyoterapist
Elif Özkaleli Vardar : “ Yürüyüş basit, doğal
ve güvenli ancak çok önemli bir günlük
fiziksel aktivitedir. Yürüyüşün en cazip tarafı
yaşam boyu bir egzersiz biçimi olup, uzun
ve sağlıklı bir hayat için büyük bir adımdır.”
diyor.
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ÖZDİLEKPARK İSTANBUL’DA

“OPERANIN ELLERİ”
KUKLA GÖSTERİSİ YAPILDI
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ÖzdilekPark İstanbul AVM’nin ev sahipliğinde düzenlenen tanınmış kukla
ustası Claudio Cinelli‘nin “Mani d’Opera – Operanın Elleri” adlı kukla
gösterisine ÖzdilekPark İstanbul‘un özel konukları, sektör temsilcileri ve
bazı STK temsilcileriyle sanatseverler katıldı. Ayrıca, AVM yönetiminin
Sosyal Sorumluluk yaklaşımıyla davet ettiği “Bir Can Bin Umut Selebral
Palsili Çocukları Derneği” üyeleri anneler de çocuklarıyla katıldılar.

82

Son derece dostane bir ortamda gerçekleştirilen
kukla gösterisi öncesi bir de tören düzenlendi.
Bu etkinliğe destek veren Şişli Belediye Başkanı
Hayri İnönü, Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı
Avukat Çetin Yıldırımakın, İtalyan Kültür
Merkezi Direktörü Maria Luisa Scolari, Ekonomi
Gazetecileri Derneği(EGD ) Başkanı Celal
Toprak, TÜDER Genel Koordinatörü ve TOF YK
üyesi Musa Kardemir’e Özdilek Center Müdürü
Şadi Aşıroğlu tarafından birer teşekkür plaketi
takdim edildi.
Bir grup hep birlikte Kukla İstanbul Vakfı
Başkan’ı Cengiz Özek(bu festivali 18 yıldır
düzenleme başarısı için) İtalyan kukla sanatçısı
Claudio Cinelli‘ye de başarılı gösterisi nedeniyle
birer kutlama plaketi takdim ettiler.
Konukları en duygulandıran ise “Bir Can Bin
Umut Serebral Palsili Çocukları Derneği”

üyesi annelerle ve bu çok özel çocukların kukla
gösterisine katılmalarıydı. ‘Dernek Başkanı
Tülay Kirman da çocuklarının sosyalleşmesini
destekledikleri için Özdilek Center Müdürü
Şadi Aşıroğlu ile Türkiye’deki tüm AVM
yatırımları ve işletmelerinin en üst kuruluşu
olan AYD(Alışveriş Yatırımcıları Derneği),
Genel Sekreteri Günöz Atakan’a desteklerinden
dolayı duydukları memnuniyeti birer teşekkür
plaketi takdim ederek ifade etti. Törenden sonra
dünyanın en tanınmış kukla ustaları arasında
yer alan Claudio Cinelli ‘nin“Mani d’OperaOperanın Elleri” adlı kukla gösteri beğeniyle
izlendi.
Gösteri sonrası yerli ve yabancı konukların özel
çocuklarla ve anneleriyle samimi görüşmeleri
devam etti. Daha sonra arzu edenler Özdilek
Center Müdürü Şadi Aşıroğlu ve ekibinin ev
sahipliğinde ÖzdilekPark İstanbul’i gezdi.
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YOĞUN TEMPO SAĞLIĞINIZI UNUTTURMASIN!
Yoğun ve stresli iş temposu içerisinde öğün atlamanın ve sağlıksız beslenmenin zararlarını Acıbadem Ankara
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler anlattı.
Beslenme alışkanlıkları çoğu insanda düzenli
bir hale gelmese de uzmanların en sık uyarı
yaptıkları konuların başında yer almaktadır.
Doğru ve düzenli beslenmeme bir çok
hastalığı beraberinde getirmekte, düzensiz
beslenme alışkanlığı iş hayatının temposuna da
yansımaktadır. Yoğun çalışma hayatı ile birlikte
stresin de artmasına bağlı olarak beslenme
alışkanlıklarının düzensiz olmasının doğuracağı
riskleri Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Merve Güler anlattı.
Yaşanan stres nedeni ile az veya fazla yeme
yada düzensiz beslenme sorunları ile sık sık
karşılaştıklarını belirten Güler, ilerleyen yaşlarda
obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıkları riskini
en çok artıran faktörlerin başında düzensiz
beslenmenin olduğunun altını çiziyor.
Çalışan bireylerin bir yandan iş yoğunluğu,
toplantılar, iş seyahatleri, çalışma saatleri,
hareketsizlik, stresle baş etmeye çalışırken bir
yandan da yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili
yaşadıkları sıkıntıları en aza indirgemeleri
gerektiğini vurgulayan uzman diyetisyen verimli
çalışma hayatında dikkat edilmesi gerekenleri
şöyle sıralıyor;
“Güne kahvaltı ile başlanmalı”

“Fast food yerine ızgara tercih edilmeli”
Öğle yemeğini dışarıda yiyenler için kalori,
doymuş yağ, tuz içeriği yüksek fast food tarzı
gıdalar yerine tercihlerini ızgara, haşlama veya
fırınlanmış tarzda et yemekleri veya et içeren bir
salatadan yana (ızgara tavuklu veya ton balıklı
gibi) yapmaları daha uygun olacaktır. Dışarıda
salata; sebze veya kuru bakliyat tüketemeyenler
mutlaka akşam yemeğinde evde bu besinleri
tercih ederek posa alımını arttırmalıdırlar.

Merve Güler
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Yemekle birlikte tam buğday, tam tahıl, çavdar
gibi ekmekleri tercih etmek alınan posa miktarını
arttıracaktır. Kemik ve eklem sağlığı için
kalsiyum içeren süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar
öğünde veya ara öğünde mutlaka tüketilmelidir.
“Günde en az yarım saat yürüyüş yapılmalı”
Özellikle masa başında çalışan kişilerin gün
içerisinde en az yarım saat olacak şekilde mutlaka
yürüyüş yapması daha uygun olacaktır. Gün
içerisinde eklenen hareketlilik şeker ve tatlı
tüketiminin azaltılması aynı zamanda yağ ve
kolesterol içeriği düşük olan gıdaların tüketilmesi
kilo kontrolünü beraberinde getirecektir.
Yine herkes için gerekli olan su tüketimine
dikkat edilmeli; kafein ve alkol içeren gıdalardan
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
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Mutlaka 3 ana öğün düzenli tüketilmeli ve güne
mutlaka kaliteli bir kahvaltı ile başlanmalıdır.
Sabahları hızlı kahvaltı yapmak adına tüketilen
poğaça, kek, börek tarzında yağ içeriği gıdalar
yerine evde hazırlanmış peynirli bir sandvich;
simit ve peynir; süt ve yulaf ezmesi gibi protein
karbonhidrat karışımı besinler daha sağlıklı
bir tercih olacaktır.Ara öğünler ana öğünlerde
tüketeceğimiz miktarların daha kontrollü
olmasını sağlayarak metabolizmamızı hızlandırır.
Ara öğünlerde boş kalori olarak nitelendirdiğimiz
çikolata, bisküvi, cips, şeker gibi miktar olarak az;
ancak kalori olarak yüksek gıdalar yerine meyve,
süt, ayran, yoğurt gibi besleyici değeri de bulunan
atıştırmalıklar tercih edilmelidir.
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İLK YURTDIŞI SEYAHATİNİZ,
KİM OLDUĞUNUZU SÖYLÜYOR...

İ
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lk yurtdışı seyahati için tercih edilen
ülke, kişilerin karakterleri hakkında
da ipuçları veriyor. Verdiği enteresan
bilgilerle, okurlarının seyahat pusulası
olan Prontotourblog, gittiğiniz ilk
ülkeye göre hangi yönünüzün daha ağır
bastığını uzman gözüyle değerlendiriyor.
Prontotour rehberlerinin tur
deneyimlerinden yola çıkarak hazırlanan
blog Prontotour; “İlk seyahat edeceğiniz
ülkeyi söyleyin, size kim olduğunuzu
söyleyelim” diyor. Hangi karakterler,
hangi ülkeleri tercih ediyor?
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ABD
Eğer ilk yurtdışı seyahatinizi ABD’ye
gerçekleştiren biriyseniz, özgürlüğünüze çok
düşkünsünüz! O kadar düşkünsünüz ki özgürlük
ve bağımsızlık adeta sizin karakteriniz olmuş.
Güneşin batışına doğru yol alır, arkanıza bile
dönüp bakmazsınız. Kimseye de öyle kolay kolay
bağlanamayan bir yapınız vardır. Sizi ancak
Özgürlük Anıtı’nı kucaklayıp öpmek paklar.
ABD seyahatinizden dönerken bize de özgürlük
getirmeyi unutmayın!
RUSYA
Bir haksızlıkla karşılaşmaya görün; resmen
çıldırırsınız. Hiç gelemezsiniz öyle haksızlıklara.
Haklısınız aslında! İnsan bunca haksızlık görür
de rahat yatabilir mi? İşte siz, böyle durumlarda
ortaya fırlar ve adama ”dur” dersiniz. Koruyucu

tavırlardan hoşlandığınız söylenemez. Her
türlü otorite figürüyle problemler yaşamaya
meyillisinizdir. Üst düzey bir genel kültürünüz
vardır.
İTALYA
Entelektüel bir kişilik olduğunuz söylenebilir.
Konuşurken konuları maddeler halinde sıralıyor
sonra hepsini yine tek tek alt maddelere
ayırıyorsunuz. Boş zamanlarınızda bir sanat
galerisine giderek boş bir tabloyu sanat tarihçisi
edasıyla en az beş dakika boyunca incelemeye
bayılırsınız. Muhtemelen piyano çalmaya da
üç yaşınızda başladınız. Modayı yakından
takip eden ve tarz giyinmekten hoşlanan biri
olduğunuzu da pekala iddia edebiliriz.
AFRİKA
Tercihiniz Afrika ise oldukça meraklı ve
maceraperest bir ruha sahip olduğunuzu
söyleyebiliriz! Hayatı Indiana Jones tadında
yaşayan, coşkulu ve serüven dolu bir insansınız.
Yeni yerler keşfetmek, yeni maceralar yaşamak
tek tutkunuz. Sonu ”ing” ile biten bütün macera
sporları vazgeçilmez aktiviteleriniz arasında. Tam
bir macera avcısısınız. Tebrikler!
UZAKDOĞU
Tercihiniz Uzakdoğu ülkeleri ise göz önünde
olmaktan pek hoşlanmayan bir insan olduğunuzu
gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Uzak masada
kimseye aldırmaksızın mızıkanızı çalar,
gerekmedikçe de konuşmazsınız. Konuşmanız
gerekirse de efsunlu sözler mırıldanırsınız.

Üzerinizde kaldırılmayı bekleyen kalın bir
esrar perdesi vardır. Sık sık uzakların sizi
çağırdığını düşünür, hiçbir yere gidemezseniz
kendi kişisel menkıbenizi gerçekleştirmek için
içsel bir yolculuğa çıkarsınız. Neyse, biz sizi
yolunuzdan alıkoymayalım. Yeter ki işaretleri
okumayı öğrenin, belki de hayatın anlamını bile
keşfedebilirsiniz! Kim bilir?
FRANSA
Tam bir aşk adamısınız! Klasisizme başlı başına
bir tepki olarak doğmuşsunuz siz. Hayatı mum,
çiçek ve şiir üçgeninde yaşar, en yoğun duyguları
içinizde barındırırsınız. Romantizmin Başkenti
Paris’te Sen Nehri kıyısında uzaklara bakan
haliniz emin olun Romantik dönem ressamları
için mükemmel bir kompozisyon oluştururdu.
İNGİLTERE
Şampiyonlar ligi teknik direktörlerinin
soğukkanlılığı ve karizmasına sahipsiniz. Her
türlü ilişkilerinizde ciddiyet arıyorsunuz. Biz
sizi kendinizden emin görüntünüz, birbirine
kavuşturduğunuz kollarınız ve diyaframdan gelen
ses tonunuzla tanıyoruz.
ALMANYA
Hayat felsefenizi bir tek replik özetler:
”Laubalilikten hoşlanmam disipline hayranım”.
Tam bir düzen tertip insanısınız. Her iş
zamanında olsun, hiç bir aksaklık çıkmasın, işler
makine gibi tıkır tıkır yürüsün istiyorsunuz.
En beğendiğiniz yönünüzü biliyoruz:
Mükemmeliyetçilik!
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AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ MÜMKÜN
Daha hoş görünen bir buruna sahip olmak, tıptaki yeni gelişmeler sayesinde kolaylaşıyor. Ameliyatsız, neştersiz
burun dolguları yapan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, burun estetiğindeki
cerrahi dışı yenilikleri anlatıyor.

Burnunun görüntüsünden memnun olmayan fakat ameliyattan çekinenler için
yeni uygulamaları ve dolgu yöntemlerini Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.
Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak anlattı.

Burun Dolgusunun Etkileri
Cerrahi müdahale olmayan dolgu ve botoksun her buruna uygulanamayacağını
belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
dolgu işlemlerinin 8 ile 12 ay süreyle kalıcı olduğunu söylüyor. Dolgu ve botoks
dışında özel askılama ipleriyle yapılan işlemle, burun eğrilikleri giderilebiliyor,
ucu kaldırılıyor ve burun asimetrileri düzenlenebiliyor.

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Cerrahi operasyonla burun ameliyat geçirmiş kişilerde oluşabilen burun üzerinde
çökme, düzensizlik, eğiklik ve burun ucu düşmesi gibi memnuniyetsizlik yaratan
durumlarda dolgu uygulamaları imdada koşuyor. 10-15 sene önce yapılan burun
ameliyatlarında zamanın trendleri dolayısıyla fazla törpülenen kemiği, daha
doğal bir görüntüye kavuşturmak için de dolgu işlemlerinden yararlanılıyor.
Yeniden ameliyat gerektirmeden küçük ve sihirli dokunuşlar ile burun kemiği
yükseltilerek kişinin aynaya baktığında mutlu olması sağlanabiliyor. Botoks
enjeksiyonu ile burun sırtındaki çizgiler de rahatça gideriliyor.
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Estetik müdahaleler ve genellikle yüz gençleştirme işlemlerinde kullanılan
dolguların burun için de kullanılmaya başlanmasıyla, hem kolay hem de geri
dönüşü olan bir yöntem olarak “ameliyatsız burun estetiği”ne talep artıyor.
Cerrahisiz, doğal görünümlü bir buruna sahip olmak isteyenler dolgu işlemlerini
tercih ediyor. Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, kişilerin bu yöntemle, işlemin
hemen ardından günlük hayatına devam edebildiğini söylüyor.
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FORUM FASHION WEEK’IN ALTINCISI
SOHO HOUSE OTEL’DE DÜZENLENEN DEFİLE İLE BAŞLADI

6. Forum Fashion Week, 7 Ekim
Çarşamba akşamı, Soho House Otel’de
gerçekleşen görkemli bir moda şovuyla
başladı.
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Gecede; Vogue dergisinin listelediği
200 gelecek vaat eden tasarımcı
arasında yer alan genç Türk
tasarımcıları 2014 Koza Genç Moda
Tasarımcıları Yarışması ikincisi
Sevda Dalgıç ile yarışmanın bu yılki
birincisi Merve Odabaşı Doğu, moda
dünyasının yükselen isimlerinden
Arzu Baykar, Gökhan Yavaş ve Ali
Koç’un koleksiyonları moda severlerin
beğenisine sunuldu. Genç tasarımcıların
kıyafetlerini podyumda sergileyen ünlü
top model Tülin Şahin, konuklardan
büyük alkış aldı.
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Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma
Derneği (ÇABA) yararına düzenlenen
galaya Aslı Aktürk Pehlivanlar, Sitare
Akdilek, İsmet Alpagut, Buket Taşdelen,
Fatoş Sarıgül, Zafer Kozanoğlu, Koray
Aksu, Berna Ülger, Ebru Kadayıfçıoğlu,
Nihan Dilek, Nesrin İlter, Eda Kosif,
Pınar Tezcan, Özlem Zeheli, Gaye
Alaçalar, Elif Gönlüm, Betül Demir gibi
cemiyet, iş ve sanat dünyasından ünlü
isimler katıldı.
Forum Fashion Week, 9-10-11 Ekim
tarihlerinde Forum İstanbul ve Marmara
Forum’un içinde olduğu, Türkiye’deki 9
Forum Alışveriş Merkezi’nde, modaya
dair her şeyin konuşulduğu, renkli
sürprizlerle alışveriş keyfinin ikiye
katlandığı etkinliklerle devam etti.

Tülin Şahin
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Sitare Akdilek

Elif Gönlüm

İsmet Alpagut

Zafer Kazanoğlu

Buket Taşdelen
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Pınar Tezcan

Betül Demir
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DIVARESE İSTİNYEPARK’TA

İTALYAN STİLİNİ YANSITAN YENİ MAĞAZA KONSEPTİYLE
Yenilikçi tasarımlarıyla konfor ve şıklığı bir arada
sunan Divarese, sonbahar-kış sezonuna yeni
mağaza dizaynıyla giriyor. Modern ve dinamik
İtalyan tarzını yenilenen mağazalarına taşıyan
Divarese, ilk konsept mağazasını İstinyePark’ta
açtı.
Mağazacılık anlayışına yeni bir soluk getiren
yaratıcı teşhir uygulamalarıyla da dikkat çeken
Divarese İstinyePark Mağazası, 1870’den
günümüze gelen marka serüveninin izlerini
duvarlarında yansıtıyor. Divarese’nin ilk
ilanlarının duvarlarda yer aldığı görsel tasarımlar,
ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma imkanı
sunuyor.
Divarese tutkunlarının yeni koleksiyonu
keyifle keşfetmesine imkan sağlayan 200 m²
büyüklüğündeki mağaza, şık dekorasyonuyla
da iddialı. Yeni konseptin en baştan çıkarıcı
unsurlarından biri olan İtalyan kahvesi,
espresso’nun davetkar kokusu da ziyaretçileri
Divarese’ye çekiyor. Mağazada ikram edilen
kahvenin, dekorasyonda kullanılan özel
saksılardaki bitkilerin, ahşap dokunun ve
aksesuarların yaydığı kokunun birleşimi olan
aromanın uyumu da keyifli bir alışveriş ortamı
yaratıyor.
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Günün modasını yansıtan, hakiki deri kullanılan
ürün ve renk kombinlerinin sergilendiği özel
teşhir standı uygulamaları ayakkabı tutkunlarını
kendine çekerken, çanta koleksiyonu da özel bir
bölümde sunuluyor.
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OKUL KAYGISINI, AİLELER VE
ÇOCUKLAR BİRLİKTE AŞIYOR
2015 - 2016 eğitim dönemi başladı. Her yeni dönemde olduğu gibi bu dönem de çocuklar ve aileler birtakım
problemlerle karşılaşıyor. Heyecan ve kaygının bir arada yaşandığı bu süreçte, aileler çocuklarına nasıl destek
olmalı? Çocuklar en başından işi nasıl sıkı tutmalı? Kaygı yaşayan çocuk olduğu gibi okulla barışık mutlu
çocuk olması da mümkün mü? Bu soruları, DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Klinik Psikolog
Cemre Soysal yanıtladı.

Okullar açıldı. Çocuklar, uzun bir tatilin
ardından yeni eğitim dönemine başlarken bazı
zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Çocukların
alışma sürecinde yaşadıkları zorlukların
beraberinde getirdiği kaygıları aşmak için ailelere
de büyük görevler düşüyor.

farklı olması nedeniyle ailelerin başarıyı doğru
tanımlamaları ve çocuklarından gerçekçi
beklentilerde bulunmaları gerekiyor. Gerçekçi
hedefler koyulduğunda çocukların bu hedeflere
ulaşması ve başarma duygusunu tatması çok daha
kolaylaşıyor.

Peki, çocukların okula başlarken yaşadıkları en
büyük problemler neler oluyor? Bu durumda
çocuklar ve ebeveynler ne yapmalı? Okul
başarısında ailenin rolü ne olmalı ve en başından
işi sıkı tutmak mümkün mü? Okulla barışık
mutlu çocuk olur mu?

Okul hayatında başarılı olmak için çocukların
düzenli çalışma alışkanlığına sahip olması
gerekiyor. Okul dönemine işi sıkı tutarak
başlamak verimin düşmesini önleyerek kaygıyı
azaltıyor. Düzenli yapılan tekrarlar sayesinde hem
daha iyi bir öğrenme sağlanıyor hem de sınav
döneminde yaşanacak olası paniklerin önüne
geçilmiş olunuyor.

Ailelerin, çocuklarının okula mutlu başlaması
ve okul hayatı boyunca başarılı olmaları
konusunda önemli rolü var. Çocukların
istek ve motivasyonunu arttırmak için okul
açılmadan önce birlikte yapılacak ufak okul
alışverişleri, yeni defterler, kalemler onları
heyecanlandırabilir ve okula başlama isteklerini
arttırabilir. Çocuklara; okulun yeni bilgiler
edinirken değişik oyunlar oynayabileceği ve
yeni arkadaşlar edinebileceği bir yer olduğunun
hatırlatılması gerekiyor. Ailelerin; çocukları
için akademik ihtiyaçlarına uygun koşullar
hazırlaması, küçük yaştan itibaren ders çalışma
alışkanlığı kazandırması ve sorumluluk bilincini
geliştirmesi; onların başarı oranını arttırıyor.
Ayrıca, her çocuğun başarı çıtasının birbirinden

“Olumsuz eleştiri, akademik yetersizlik hissine
neden oluyor”
Herhangi bir kurum ya da olguyla
barışıklığımızın algımızla doğrudan ilişkili
olduğunu belirten Soysal, “Çocuğun okul
ya da eğitimle barışık olması, algısının nasıl
temellendiğine bağlıdır. Okul hayatının başından
itibaren yapabildiği kadarıyla kabul gören
çocukların okul ya da eğitim ile ilişkileri, diğer
çocuklara göre daha olumludur. Diğer çocuklarla
kıyaslanmayan, yalnızca kendi yeterliliği
üzerinde durulan çocukların akademik hayattaki
özgüvenleri daha gelişmiştir. Oysa, her sınav
sonrası “Mert kaç aldı? Deniz, senden yüksek not
almış.” gibi soru ve yorumlara maruz kalan ya
da “Neden daha yüksek not almadın?” benzeri
olumsuz eleştiri alan çocuklarda akademik
yetersizlik hissi gelişir. Bu noktada, eğitim
kurumlarının ve eğitimcilerin de rolü önemlidir.
Bireysel farklılıkların kabul gördüğü okullarda
çocukların potansiyellerini çok daha rahat ortaya
çıkartabildiklerini görüyoruz” dedi.

Cemre Soysal
Psikolog
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DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman
Klinik Psikolog Cemre Soysal’a göre; çocukların
okul döneminde uymak zorunda oldukları birçok
kural, yaz tatili dönemi boyunca değişikliğe
uğramış ya da unutulmuş oluyor. Tüm bu
değişikliklerin yanı sıra birçok çocuk yeni
döneme kaygıyla başlıyor. Yaşanan kaygı ise okula
tekrar başlama konusunda isteksizlik yaratıyor.
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YERLİ KİTAP
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YERLİ DVD

YERLİ MÜZİK

EN ÇOK SATANLAR : YERLİ

1
2
3
4
5

KALBİMİ KOYDUM
GÜLBEN ERGEN
GÖLGE ETME
KAAN TANGÖZE
KORAY AVCI
AŞK İLE
BURAY
1 ŞİŞE AŞK
HÜSNÜ ARKAN
KIRIK HAVA

1
2
3
4
5

NİYAZİGÜL DÖRT NALA
DEMET AKBAĞ - ATA DEMİRER

1
2
3
4
5

KADIN
YILMAZ ÖZDİL

SON UMUT
RUSSEL CR0WE -CEM YILMAZ - YILMAZ ERDOĞAN
UNUTURSAM FISILDA
FARAH ZEYNEP ABDULLAH - KEREM BURSİN - MEHMET GÜNSUR
AŞK SANA BENZER
BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN
KOCAN KADAR KONUŞ
MURAT YILDIRIM - EZGİ MOLA

TUTSAK
AYŞE KULİN
KÜÇÜK PRENS
ANTOINE DE SAINT - EXUPERY
4N1K
BÜŞRA YILMAZ
KÜRK MANTOLU MADONNA
SABAHATTİN ALİ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

HONEYMOON
LANA DEL REY
UZUN YOL ŞARKILARI
KARMA
STRESTEN UZAK DİNLENDİREN KLASİKLER
KARMA
KİTAP OKURKEN MÜZİK
KARMA
BACT TO BLACK
AMY WINEHOUSE

JURASSIC WORLD
BRYCE DALLAS HOWARD - CHRIS PRATT
SAN ANDREAS - SAN ANDREAS FAYI
CARLA GUGINO - DWAYNE JOHNSON
HOTEL TRANSYLVANIA - OTEL TRANSYLVANIA
ANİMASYON
SPY - AJAN
JUDE JAW - JASON STATHAM
SURVIVOR - ÖLÜMCÜL TAKİP
EMMA THOMPSON - MILLA JOVOVICH - PIERCE BROSNAN

İNGİLİZCE DİL KARTLARI
JOSE ENRIQUE SOTO
ENGLISH GRAMMAR TODAY : TÜRKÇE AÇIKLAMALI
MURAT KURT
FIFTY GREAT SHORT STORIES
MILTON CRANE
OXFORD WORDPOWER DICTIONARY
OXFORD UNIVERSITY PRESS
LOST OCEAN:AN UNDERWATER AVVENTURE&COLOURING BOOK
JOHANNA BASFORD
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YABANCI DVD

1
2
3
4
5

YABANCI KİTAP

YABANCI MÜZİK

EN ÇOK SATANLAR : YABANCI
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FİLİZ ÖZKOL

İŞ DÜNYASI BURÇ
YORUMLARI
KOÇ
Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal
bakacaksınız. Sizi ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde
kullanacaksınız. Toplumda ses getireceksiniz. İşyerinizle ilgili değişimlerden olumlu
yansımalar alacaksınız. Kişileri olduğu gibi
kabul etmesini öğreneceksiniz. Ailenizle ilgili
sorumluluk almaya hazır olun. Günlük yaşamda önünüze çıkan engellere takılmanıza
neden olan hataları yerinde tespit edeceksiniz. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak,
uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri
alacaksınız.

BOĞA

MALl&MOTTO / 21.sayı / Kasım 2015

Yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz belirleyecek, siz çaba göstereceksiniz. İçinde
bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda olduğunuz her bir konuyu, kendi özel şartlarınıza
göre değerlendirerek bir zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve karşıt düşüncelere
karşı taktikler geliştirmelisiniz. Bu çekişmeler
içinde tatminsizlik duygusu yaşamak istemiyorsanız, ruhsal sağlığınıza önem vererek,
düşünce ekseninizin artı ve eksilerini dengede tutun. Sadece bir yöne konsantre olmayın.
Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz.
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İKİZLER

YENGEÇ

Bu dönemde yeteneklerinizi baskı altında
tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yerine getirmelisiniz. Çevrenizde bulunan
akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz.
Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarken, hedefleriniz sizi
yönlendirmeye başlıyor. Ailenizle ilgili konuların gündem kazanmasıyla yaşadığınız duygu
bağlarını pekiştireceksiniz. Güçlü duygularla
başlattığınız çalışmalarınızı inatla sürdüreceksiniz. Aile büyüklerinin sorunları gündeme
gelebilir.

Beklediğiniz haberler gecikebilir, yakın kan
bağı olduğunuz kişilerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Tartışma ortamlarından uzak kalmaya
çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz.
Geçmişten kaynaklanan sorunlar yüzünden
sorunları abartabilirsiniz. Planlarınız bozulabilir ve görüşmek istediğiniz kişilere ulaşamayabilirsiniz. Mars ve Neptün’ün karşılıklı
hareket etmesi nedeniyle, arkadaş çevrenizi
gözden geçirmenizde fayda var. Yanlış yapılacak organizasyonlar size kayıplar getirebilir.

Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın. Bu şekilde
davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. Israrcı olduğunuz konularda, katı bir inatçılık içinde olmayıp, ikna ya yönelik ılımlı tavırlarla olaylara
yaklaşın. Sahip olduğunuz yüksek enerjiniz
sizi aşırı yorabilir. Bu nedenle, gereksiz çabalar içinde olmayın. Çevresel olaylara soğukkanlı yaklaşarak, temkinli adımlar atmalısınız.
Bu tutulmanın size sağlayacağı avantaj; pratiğe geçiremediğiniz şeyleri uygulama olanağı
bulacaksınız.

TERAZİ
, İş konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs
ve coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız
ön planda olacaktır. Yapmanız gereken işler
konusunda kendinizi yetersiz hissedebilir ve
bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı
baskıcı davranışlar içinde olurken, her türlü
gücün arkasında maddi değerler arayabilirsiniz. Maddi konuların sizin için her zaman çok
önemli olduğunu biliyorsunuz. Kariyerinizle
ilgili başarı size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi
istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.

BAŞAK
Disiplinli ve aktif çalışacaksınız. Kendi gücünüzü kendinize ispat edercesine hırslısınız.
Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili
konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz.
Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Hedefleriniz, uzak
ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi
arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam
sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes
etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz. Kafanızın
bir kenarında beklettiğiniz olayları yeniden
başlatacaksınız.

AKREP
Çalışma yaşantınızda gösterdiğiniz performans finans konularında istediğiniz olumlu
gelişmeleri sağlayacak ve birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergileyeceksiniz. Güvendiğiniz dostlarınızın fikirlerini
alacak, karşılıklı güvene dayalı işbirliği içinde
olacaksınız. Kariyerinizle ilgili yaptığınız ve
cevap alamadığınız önemli yazışmalara, bu
dönem içinde yanıt alırsanız, şaşırmayın.
Çünkü Merkür; başlangıcı geçmişe dayalı çözüm bekleyen problemler için güzel fırsatları
size sunacaktır. Kariyerinizi ilgilendiren, arkadaşlarınızla mesleki çalışmalarınızı pekiştirecek çalışmalar peşindesiniz.

YAY

OĞLAK

Meslek ve kariyerinizle ilgili güçlü etkiler alındasınız. İş hedeflerinizi büyük bir hırsla takip
edeceksiniz. İdealleriniz ve düşünceleriniz
daha fazla önem kazanacağı için, dış görünüşü ve fiziksel yapınızı ihmal edebilirsiniz. Aile
ve evinizi çok sevmenize rağmen, çalışma
yaşamınızın yanında ikinci planda kalabilirler.
Çalışma gezegeniniz Venüs 8 kasımdan sonra , kariyer evinizden size destek size destek vermeye devam ederken, hala cazibenizi
yansıtabiliyor ve istekleriniz yaptırabiliyorsunuz. Bu dönemde kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz büyüklerinizden destek almanız
gerekecek.

İş disipliniz mükemmel bir şekilde kendini
gösterecek. Kariyerinizi güçlendirmek için
dışarıdan yardım almanız gereken uygun
aylardan birindesiniz. Sosyal çevreniz maddi
kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal
statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada
olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Uzun vade gerektiren projelerinizde iyi niyetinizi kaybetmemeli ve tüm
hırsınızı işinize vermelisiniz. Eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve gelişen şartlara
göre rotanızı ayarlamalısınız.

KOVA

BALIK

Toplumsal hayatınız canlanıyor. Aşırı görev
düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek,
yoğun günler geçirebilirsiniz. Bu nedenle;
güçlü ve popüler olan kişilerle tanışabileceğiniz veya bir araya gelebileceğiniz ortamlarda bulunmaya dikkat edeceksiniz. İş
konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve
coşkuyla takip edeceksiniz. Konuşma dilinizi
çok iyi kullanacaksınız. Etkili hitap tarzınızla, karşı cins üzerinde etkinizin fazla olduğu
günlerdesiniz.

Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden
uzak kalmaya çalışın. Hırslı yönlerinizin
olumlu olmasının yanı sıra, bulunduğunuz
topluluklarda lider ve öncü olabilecek aktivitelerle ön planda olmak isteyeceksiniz. Mesleki anlamada size yardımcı olabilecek ve
istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız. Toplumsal yaşantınızda ve
meslek konularınızda dikkat çekmeye devam
edeceksiniz. Kariyerinizle ilgili duygu yoğunluğu yaşıyorsunuz.
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2016’YA İSTİKRAR İLE GİRİYORUZ

A

dım adım 2015 yılının sonlarına
yaklaşırken, 2016 için sektör içi ve
dışı herkes umutlu konuşuyor. Seçim
sonrası aniden sihirli bir değnek değmiş
gibi gelen istikrar belirtileri ile piyasalarda
bir canlılık dikkat çekiyor. Asgari ücretin
yükselmesinden tutunda birçok sahada
ki teşvik ve kredilendirmelerin getirisi ile
alım gücü mutlaka cirolara olumlu bir irtifa
kazandıracaktır. Ekonominin bu hızlanması da
paralelinde ciro ve kapı girişlerini yükseltecek
dolayısıyla yatırımcı ve kiracıların yüzlerini
güldürecektir. İstikrarın sektör açısından net
bir argüman oluşu hiç bu kadar net ortaya
çıkmamıştı. Yeni açılacak projeler ve planlaması
yapılan projeler içinde karamsarlık düşünceleri
artık rafa kalkmıştır. Ekim ayı içerisinde Mall
and Motto okuyucuları için yine birçok söyleşi
ve çalışma yaptık.
Bunlardan bazılarından bahsetmek istiyorum.
Öncelikle Türkiye’nin et deyince akla gelen
tek ismi Cüneyt Asan ile çok keyifli bir
söyleşi yaptık.İşine aşık ve işinin başında
sürekli müşteri memnuniyeti odaklı çalışan
bir fenomen ile söyleşi oldukça keyifli oldu.
Ağzından çıkan her cümlede bir hikaye olan ve
Günaydın markasını 7 den 77 öğreten bir değeri
sayfalarımız üzerinden size taşımak bizim için
önemliydi.

C. Serhat Türkkan ve Behiye Savaşkan

Kasım ayında yapılacak perakende günlerinde
standımızda yerimizi alacak ve sektörde ki
siz değerli okuyucularımız ile orada bir araya
geleceğiz. Ayrıca bu ay kapak konuğumuz NTS
Danışmanlık kurucusu Behiye Savaşkan’dı.
Sektörün önemli oyuncularından olan Behiye
Hanım zerafeti ile kapağımızın ışığı oldu.
2015-2016 Sonbahar ve kış modası adına
bir çok ünlü modacı ve markanın da defile
haberlerini sayfalarımızda bulacaksınız.
Son olarak 2016 yılı için etkinlikler konusunda
birçok özel konsepti sizlere sunmak için
çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.
Önümüzde ki ay bu çalışmaları da sizlerle
paylaşacağız. Bize zaman ayırdığınız için
teşekkür eder mutlu ve huzurlu bir ay dilerim..

C. Serhat Türkkan

Cüneyt Asan ve C. Serhat Türkkan
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Ayvalık’ta başlayıp, Midilli, Sakız ve Çeşme’de
sona eren North Aegean Cup uluslararası
yelken yarışmalarına sponsor olarak katıldık
ve Ayvalık – Midilli arasında ki etap FS CUP
olarak adlandırıldı. Bizi oldukça keyiflendiren
bir organizasyondu.Çeşme Marina’da ödülleri
verdik ve kazananları alkışladık.
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EMEKTAR OYUNCULAR UNUTULMASIN!
Haber
Sinem Özkardeşler

N

isan ayında vizyona giren "KAÇIŞ 1950"
isimli filmin yapımcısı İhsan Taş ile
geçen gün karşılaştık. Uzun uzun Türk
Sineması ile ilgili sohbet ettik. Son filmi 'Kaçış'
ile ilgili olumlu geri dönüşler aldığını duydum,
çok mutlu oldum. Başarılı yapımcı Taş ile
konuşmamızın en çarpıcı cümlelerini sizlerle de
paylaşmak istedim.
Bir ülkede toplumun kültür seviyesinin
artmasında sanat ve sinemanın öneminin çok
büyük olduğuna değinen başarılı yapımcı,
sinemaya yıllarca hizmet etmiş emektar
oyunculara sahip çıkılması gerektiğinin altını
çizdi.
Türk sinemasının her geçen gün kan kaybettiğini
söyleyen genç yapımcı; "Yeşilçam'ın pek çok
emektar oyuncusunun durumu içler acısı. Türk
Sinemasının gelişiminde çok emekleri bulunan
bu emektar oyuncularımızın yalnızlığa terk
edilmiş olmaları ve bir köşede yalnız ölmeleri hep
içimi acıtmıştır” dedi.
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Taş'ın bu cümlesi eminim birçoğumuzu
etkilemiştir. Uzun senelerini bu mesleğe adamış
duayen oyuncularımızın terk edilmişliği sizce
günümüzde oyunculuktan beklenenin değişmesi
mi? Dejenerasyon mu? Ya da toplumsal
duyguların değişimi mi? Sanırım bu konu
tartışmaya açık...
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İhsan Taş; “Her yapımcı çekeceği dizi veya
sinema filmlerinde köşede unutulmaya yüz
tutmuş 3-4 emektar oyuncuya yer verirse zaten
hiç bir sorun kalmaz. Hep birlikte emektar
oyuncularımıza sahip çıkmak zorundayız. Bütün
yapımcı arkadaşlarımızı bu konuda sağduyulu
olmaya davet ediyor ve hassasiyet göstermelerini
rica ediyorum” diyerek bu konuda ne kadar
duyarlı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
Çekeceği tüm projelerinde Yeşilçam
emektarlarına yer vereceğini belirten Taş,
sözlerini şöyle sürdürdü “Şu sıralar ön
hazırlıklarını yaptığımız bir sinema filmi
projemiz var. Bu projemde en az 3 veya 4 tane
emektar oyuncumuza yer vereceğim. Onlar
bizim değerlerimiz, bize sinemayı sevdiren
kahramanlarımız. Onlara sahip çıkmak
boynumuzun borcudur”
Genç yapımcı son olarak yeni projesini ve oyuncu
kadrosunu önümüzdeki günlerde duyuracağını
da söyledi.
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www.mk-illumination.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

