Nergis Kumbasar

Onur Büyüktopçu

13 Şubat Saat: 15.00
Podium Ankara’da
İlk Kez Kiralık Aşk
Oyuncularıyla Söyleşi
Yasemin Şefik

A L I ŞV E R İ Ş M E R K E Z İ

/ankarapodium.com

ANKARA

www.ankarapodium.com

MErhABA
MALL&MOTTO

AVM VE PER AKENDE SEK TÖRÜNÜN HABER CİSİ

Yasemin ŞEFİK

Genel Yayın Yönetmeni
Yazı İşleri Müdürü
Yasemin Şefik

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü

Genel Koordinatör
C.Serhat Türkkan
Editör
Özgür Dere
Sinem Özkardeşler
MottoCar Editörü
Mustafa Doğan
Reklam Müdürü
Emine Türkkan
Görsel Yönetmen
Barış Karaoğlu
Fotoğraf
Tunay Komut
Baskı
Maviay Ofset
Yönetim Merkezi
Mimar Sinan Mah.
Zümrüt Sokak No:24
Kemerburgaz - İST.
Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın
Aylık Yayınlanır
Web
www.mallandmotto.com
www.fsreklam.com.tr
Telefon
+90 212 351 54 48
+90 530 218 49 43
Mail
info@mallandmotto.com
info@fsreklam.com.tr
Facebook / Twitter
/mallandmotto

Tüm yayın hakları “FS Reklam Tanıtım Organizasyon ve Hizmetleri
Limited Şirketi’ne ait olup iktisap edilemez.
Reklamların sorumluluğu, reklam verene yazıların sorumluluğu da
yazıyı yazana aittir.
FS Reklam Ltd. Şti.’nin Ücretsiz Yayınıdır.

İndirimli günler, birbirini kovalayan günler ve bugün çok önemli gün
diyenler?
Ne demek mi istiyorum!
Özel günler tabi ki önemli.
Ancak önemli olan kendi özel zamanlarınızı yaratmaktır.
Mesela Sevgililer Günü,
Herkes biliyor!
14 Şubat!
Peki sen o güne bir dünya etkinlik koyacaksın.
Bence koymalısın da.
Ancak bu kadarla bitirmemek lazım.
Bahar gelecek!
Herkes Aşka gelecek!
Sen bahar kampanyalarını o aşkla duyuracaksın!
Bizde koşarak geleceğiz!
Özel günler, önemli günler...aslında herkesin içinde bir şeyler yaptığı
dönemler.
Yadsınamaz bir gerçek var. O da AVM’lerin kültür-sanat içeriklerini
de elinde barındırmaları. Yani yaşam alanını oluştururken bu da işin
bir parçası.
Sergiler, Tiyatrolar, Gösteriler, Konserler, Söyleşiler...özel günlerinizi
kendi adınıza yaratmanız işte bu yüzden önemli.
Festival gibi bir şehirler zinciri oluruz.
Emin ol oluruz!
Şubat sayımız aşkla karşınızda,
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ZUMA, İSTİNYEPARK’TA HİZMETİNİZDE

MALl&MOTTO / 24.sayı / Şubat 2016

İstinyePark’ın markalar sokağında konumlanan
yeni lokasyon, Zuma’nın uluslararası zincirine
eklenecek son halka olacak. Başarılı şef Rainer
Becker tarafından yaratılan Zuma, otantikliğiyle
tanınan ama geleneksel olmayan modern Japon
mutfağını, cesur tatlar eşliğinde en yüksek
kalitede içeriklerle hazırlayıp sade ancak enfes
bir sunumla takdim ediyor. Zuma, Becker’in
Tokyo’da yaşadığı yılların ilhamıyla hayata
geçirdiği ve rahat bir yemek ortamına sahip
Izayaka tarzının şık mekanlarda zarif servisler ile
sunulduğu bir dünyanın kapılarını açıyor.
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Rainer Becker, 2002 yılından itibaren Tokyo asıllı
tasarımcı, Studio Glitt’in kurucusu Noriyoshi
Muramatsu ile iş birliği içinde dokuz uluslararası
lokasyonun tümünü birlikte tasarlıyor. Zuma’nın
yansıttığı global estetik anlayışı doğanın dört
elementinden ilhamla doğuyor; toprak, ateş, su ve
hava. Doğal materyaller ile dokulara, İstanbul’un
canlı, metropolitan enerjisi ve kültürlerin eridiği
pota misyonu eklenince ortaya mükemmel bir
bileşim çıkıyor. Ham doğal materyaller ile ahşap
kütükler, elle şekillenen granit ve kaba yontulmuş
taş kayalardan oluşan tasarımlar, Muramatsu’nun
hem görsel hem de dokunsal bir deneyim sunan
zengin detaylı dizaynına ruh katıyor.
Yeni tasarlanan Zuma’da misafirlerin ana
yemeklerini alabilecekleri yeni alan stratejik bir
şekilde lounge alanı ile kokteyl barın ortasına

konumlanıyor. Ana yemek salonu; Robata
gril ve sushi barın önünde, açık mutfağın tam
karşısında yer alıyor. Böylece Zuma misafirleri
favorileri olan sushi ve sashimi örneklerinin
gözlerinin önünde usta şefler tarafından
hazırlanmasına tanık oluyorlar.
Zuma’nın bar alanın odak noktasında yer alan
asma sake sunumu ve Tayland’dan özel olarak
getirilen ahşap ile tasarlanmış bar tezgahı
dikkat çekiyor. Zuma ekibi tarafından özenle
tasarlanan kokteyl menüsünde Zuma’nın
imzası haline gelen South-east Asian Cooler ve
Raspberry Passion Fruit Martini ile bir Zuma
klasiği olan Tokyo Old Fashion ile Iwamari
Smash yer alıyor.
Zuma İstinyePark’ta, Noriyoshi Muramatsu’nun
dikkat çeken bir diğer iç mimari katkısı da
haftanın beş günü geç saatlere kadar Zuma’nın
DJ’yi tarafından usta ellerden üretilen
kokteyllere eşlik edecek şehirli-modern müziğin
çalınacağı DJ kabini.
Restoran alanından cam bir duvarla ayrılan
etkileyici teras ise soğuk kış aylarında tamamıyla
üstü kapalı ve ısıtılmış olarak yıl boyunca
hizmet vermeye devam edecek. Havalar uygun
olduğunda cam duvar kaldırılarak yeme ve
bar alanlarının açık terasa kadar genişlemesi
sağlanacak.

Şarap tutkunları, Türkiye’nin en geniş şarap
listesinin tadını çıkaracak. Zuma, yeni
lokasyonunda yaklaşık 3 bin şişeye ev sahipliği
yapan iki muhteşem şarap mahzenine de sahip.
Her iki mahzende de, misafirlerin ödüllü
şarap listesinden tadım yapmaları için tadım
istasyonları yer alacak.
Menü ise Zuma’nın imza tatlarından oluşuyor;
tsubu-miso gake hinadori no oven taki (Sedir
ağacı üzerinde pişirilmiş arpa miso tavuk), rib
eye no daikon ponzu fumi (Sarımsak dilimleri
ve wafu sos ile sunulan biftek), kinoko no kama
meshi (Mantar ve Japon sebzeleri eşliğinde
pirinç) ve suzuki no sashimi (Yuzu, trüf ve
somon yumurtası ile levrek sashimi).
Zuma İstinyePark, öğle saatlerinde iş yemeklerine
ve alışveriş molası vermek isteyenlere zengin bir
öğle yemeği set menüsü sunacak. Akşam yemeği
saatlerinde ise Zuma ekibi mükemmel sushi ve
usta ellerden çıkan ızgara deniz mahsullerinden
dinlendirilmiş et çeşitlerine, dünya çapında
yüksek kalitede yemekleri misafirlerine sunacak.
Gecenin geç saatlerinde ise, Zuma İstinyePark,
İstanbul sosyal hayatının yeni ilgi çekici merkezi
olarak şehrin ünlü simalarının leziz kokteyller
eşliğinde DJ’in after-hour performansıyla
eğlenirken görüldüğü en trend gece mekanına
dönüşecek.

MALl&MOTTO / Haberler

HULUSİ BELGÜ MULTİ TÜRKİYE

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILDI

M

ulti Türkiye, Yönetim Kurulu
üyesi Hulusi Belgü’nün 1 Ocak
2016 tarihi itibarıyla şirketteki
görevinden ayrıldığını duyurdu.
Multi bünyesine 2010 yılında
katılan Belgü, şirketin tüm
projelerinin yönetiminde görev
yapmış olup, 2014 yılından bu
yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak
çalışmalarını sürdürmekteydi.
Belgü, önümüzdeki dönemde Multi
Türkiye’nin projelerinde danışman
kimliğiyle yer almaya devam
edecek.
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Multi Corporation CEO’su Jaap
Blokhuis; “Hulusi Belgü’ye
Türkiye’deki portföyümüzü
genişletmek ve geliştirmek üzere
yaptığı başarılı çalışmalar için
teşekkür ediyoruz. Hulusi Belgü,
Multi’nin, Türkiye’deki en iyi AVM
portföylerinden biri olmasına
yönelik birçok projede yer aldı.
Kendisi yönetim kurulundaki
görevinden ayrılsa dahi, danışman
olarak bize destek verecek,
bundan dolayı mutluyum.” dedi.
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Hulusi Belgü ise, “Benim uzmanlık
alanlarımdan biri de Türkiye’de
alışveriş merkezleri geliştirmek. Şu
anda Multi, geliştirici kimliğinden
yatırımcı ve yönetici kimliğine
geçiş yaptığı için, benim de
böyle bir değişiklik yapmam
doğru bir karar oldu. Multi’de
çok güzel bir dönem geçirdim ve
bazı projelerle danışman olarak
ilgilenmeye devam edeceğim. Tüm
Multi çalışanlarına ve özellikle de
Türkiye’deki çalışma arkadaşlarıma
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Sevgililer Günü’nde

BORA DURAN
Kayseri Park’ta

14 Şubat/Saat 16:00

www.kayseripark.com.tr

/kayseripark.com.tr

/kayseri_park

/kayseriparkavm

/kayseri_park
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ÇOCUKLAR YARIYIL TATİLİNDE CAPACITY’DE
ÖĞRENİRKEN EĞLENECEK
7’den 70’e her kesime hitap eden etkinlikler ile
ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatan Capacity
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yarıyıl tatiline özel
etkinlikleri ile eğlenmeyi hak eden öğrencilere
keyif dolu bir tatil vaat ediyor.
Çocuklar, Capacity’de 7 Şubat’a kadar sürecek
eğitici atölye çalışmaları aracılığıyla öğrenirken
yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya yaşayacaklar.

MALl&MOTTO / 24.sayı / Şubat 2016

Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam merkezi
Capacity, yarıyıl tatili boyunca düzenlediği
atölye çalışmaları 23 Ocak’ta başlayan etkinlik
çocuklara hem eğitici hem de keyifli bir tatil
sunarken, bu yönüyle ailelerin de taktirini
kazandı. Tüm atölye çalışmalarında, çocuklar
arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşerek unutulmaz
anlar yaşadı. Çocuklar, Kukla Yapım Atölyesi ile
başlayarak, Top Keklerle Pasta Yapımı Atölyesi
ile son bulacak etkinliklerde el becerileri ile
yeteneklerini, zihinsel aktivitelerle de zekalarını
geliştirme fırsatı bulacaklar. Özel eğitmenlerin
gözetiminde yapılan tüm etkinliklerde,
Capacity’nin turuncu çalışma önlüklerini
giyen minikler, kendilerine adeta “Büyümüş de
küçülmüş’’ dedirtti.
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Tatilin keyfini Capacity’de doyasıya çıkaran
minikler, her güne özel olarak planlanan
birden çok etkinliğe katılabilecekler. Çocuklar,
etkinliklerde kimi zaman Seramik Boyama
Atölyesi ile seramik heykelciklere can verecek,
yumurta kartonlarından rengarenk horozlar
yapacak, Top Keklerle Pasta Yapımı Atölyesinde,
aşçı şapkaları takarak minicik top keklerle
pasta inşaa edecek kimi zaman da kendi oyun
hamurlarını yaparak geleceğe dair unutulmaz
anılar biriktirecekler. Ebru Boyama etkinliğiyle
yeteneklerini ortaya koyarken, ahşap boyama
atölyesiyle ahşaplara can verecekler.

MALl&MOTTO / Haberler

BEST COFFEE SHOP MVK WORK SQUARE’DE YERİNİ ALDI

Kiralaması NTS Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen MVK Work Square marka karmasına Lavazza’yı da ekledi. 2003 yılında faaliyetlerine başlayan,
2007 yılında dünyanın en ünlü kahve üreticisi İtalyan Lavazza ile anlaşan ve Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Best İthalat İhracat aracılığı ile MVK
Yapı güvencesiyle MVK Work Square projesinde yerini aldı.
2009 yılı sonunda, iki yıl gibi kısa bir sürede HORECA sektöründe lider konuma gelen ve ilk adımı atılan Best Coffee Shop, Marmara Bölgesi yoğun olmak
üzere 59 şubeye sahip. Best Coffee Shop'a ulaşabileceğiniz lokasyonların başında ise plazalar, caddeler ve AVM’ler geliyor. 2016 sonuna kadar 100 şubeye
ulaşmayı hedefleyen Best Coffee Shop, farklı şehir ve lokasyonlar için çalışmalarına hızla devam ediyor. Anadolu’da ise master franchise olarak adlandırılan
ana bayiliklerin verilmesi planlanıyor.
Best Coffee Shop, birikimini karlı bir işte değerlendirmek isteyen, bölgelerinde tanınan ve sevilen, bu sektöre gönül verebilecek girişimcilere kapılarını
sonuna kadar açmış durumda. Sektör bilginiz olması avantajınıza ancak Best Coffee Shop ailesine dahil olan bayiler için özel eğitimler ve danışmanlıklar
da sağlanıyor. Orta büyüklükte ve iyi işletilen bir kafenin aylık cirosu 100 bin TL’ye çıkabiliyor. Kısacası, Best Coffee Shop, hem misafirlerini hem de
girişimcilerini güler yüzle karşılamaya devam edecek.
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NG’İN İLK ALIŞVERİŞ MERKEZİ SAPANCA’YA
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Otel yatırımları ile turizm sektöründe adını duyuran NG Grubu ilk alışveriş merkezi
projesine Sapanca’da imza atıyor. Toplam 23 bin 321 metrekare inşaat alanı ve 15 bin
metrekare kiralanabilir alanı ile yol üstü konseptiyle inşa edilen NG Bedesten Alışveriş
Merkezi 2016 yılının ikinci çeyreğinde kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.
Sabiha Gökçen Havaalanı’na 95 kilometre, Kartepe’ye 37 kilometre, Sapanca şehir
merkezine 3 kilometre ve İzmit şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta yer alacak
olan NG Bedesten AVM’nin kiralaması NTS Danışmanlık tarafından gerçekleştiriliyor. NG Bedesten AVM’de, Kütahya Porselen, NG Kütahya Seramik
gibi birçok yerli ve ulusal marka yer alıyor. Bedesten’de, 1250 metrekare yapı market, bin metrekare çocuk eğlence alanı, bin metrekare de market alanı
bulunuyor. Toplam 20 adet bahçeli fast food ve cafe alanının yanı sıra doğa manzaraları ve teras katında 3 adet büyük restoran alanı yer alıyor.
BEDESTEN AVM LOKASYON AVANTAJINA SAHİP OLACAK
Merkezi bir konumda hayata geçirilecek olan NG Sapanca Bedesten AVM’ye; Ankara gişelerinden iki saat, İstanbul gişelerinden bir saat, İzmit gişelerinden
15 dakika, Adapazarı gişelerinden 10 dakika içerisinde ulaşmak mümkün. İstanbul - Ankara yolu üzerinde dinlenme ve çekim merkezi oluşturacak olan NG
Bedesten AVM aynı zamanda İzmit ile Adapazarı merkez ve ilçelerinden önemli bir müşteri potansiyeline sahip. Sapanca sahip olduğu lokasyon avantajı
ile iş toplantıları ve özellikle sağlık turizmi açısından değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara, İzmit, Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tercih
ediliyor.

MALl&MOTTO / Haberler

VIII. AVM YATIRIMLARI KONFERANSI
3 MART 2016’DA GERÇEKLEŞECEK
Gelenekselleşen AVM Yatırımları Konferansı 8. yılında da AVM yatırımcıları, merkez yöneticileri, perakendeciler,
AVM yöneticileri ve sektöre destek veren firmaları bir araya getirecek. Farkındalık Stüdyosu olarak katılacağımız
Wyndham Grand Otel’de gerçekleştirilecek konferansta, sektörel konulardan yeni ufuklar açacak oturumlara,
yol gösterici bir içerik sunulacak.

VIII. AVM Yatırımları
Konferansı Ana Başlıkları
Ekonomik Gelişmeler: 2016 yılında Türkiye ve dünyadaki
sıcak gelişmelerin ekonomiye ve AVM sektörüne etkileri
Pazarlama ve Dijital Dönüşüm: Dijitalleşen dünyada
AVM’ler için pazarlama stratejileri
AVM’lerde Yeni Trendler: En son tasarım trendleri,
fonksiyonel binalar ve şehrin dokusuna uygun yapılar
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Perakendenin Değişen Yüzü: Perakende sektörünü
etkileyen yenilikler
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AVM’lerde Güvenlik: Güvenliğin AVM’ler için önemi,
etkili ve verimli uygulamaların mercek altına alınması
Sürdürülebilirlik: Yeni inşa edilen AVM’lerle, mevcut
AVM’lerin daha yeşil ve daha sürdürülebilir olmasına
yönelik çözümler
Meselelerimiz: Sektörümüzü yakından ilgilendiren
en sıcak konular

Haberler / MALl&MOTTO
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Aşık eden outlet

www.lovelet.net
/loveletoutlet

/loveletoutlet

/loveletoutlet
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F1 ARACI İLE KARDA MÜTHİŞ GÖSTERİ

S

cuderia Toro Rosso pilotu Max Verstappen,
Avusturya Alpleri’ndeki Hahnenkamm
kayak yarışlarının tanıtımı için düzenlenen
etkinlikte yer alırken Formula 1 otomobiliyle
kar üstünde unutulmaz bir gösteriye imza attı.
Red Bull Racing şov aracı bu gösteri için özel
olarak hazırlandı. Özel yapım kar zinciri takılan
araçta motor da baştan aşağı yenilenirken, sezon
başlamadan F1 yıla damgasını vurdu.
Alp disiplininin en iyi sporcularını bir araya
getiren Hahnenkamm Dünya Kupası Alp
Turnuvası, geçtiğimiz günlerde Avusturya
Alplerinde gerçekleşti. Avusturya’nın Tirol
şehrinde bulunan Kitzbühel’deki efsanevi
Streif kayak pistindeki Hahnenkamm kayak
yarışlarının tanıtımı için düzenlenen etkinlikte
Scuderia Toro Rosso pilotu Max Verstappen
dağ manzarasının ortasında bir F1 otomobiliyle
izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Verstappen
kayak parkurunu Formula 1 aracıyla kat etti.
Red Bull Racing teknisyenleri, yarış
otomobilinin lastiklerine Alp zirvesindeki ilk
Formula 1 gösteri sürüşünün yapılabilmesi için
özel yapım kar zincirleri taktı. Red Bull Racing’in
dünya şampiyonluğu kazanmış F1 aracının
arkasında metrelerce havalanan karlar, 3.500
izleyiciyi hayran bıraktı. Hollandalı pilot, 1.600
metrede izleyicilerin tezahüratları eşliğinde nefes
kesici bir performans sergiledi.
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F1 otomobil yarışı dağda özel kar zincirleriyle
yol aldı
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Scuderia Toro Rosso pilotu, Hahnenkamm’daki
Red Bull Enerji İstasyonu’nda yaptığı açıklamada
F1 aracını Alpler’in ortasındaki bir kayak
pistinde sürmenin muhteşem bir his olduğunu
anlattı ve “Gerçekten harikaydı. Otomobili
parkurda tutmak oldukça zor oldu.” dedi.
Hollandalı pilot Avusturya dağlarında karlı
zeminde nasıl bu kadar iyi sürebildiği sorusuna
ise: “Biz kesinlikle buz pateninde daha iyiyiz.
Marcel Hirscher’in annesi de Hollandalı.
Herhalde o da kayak yeteneğini ondan almış
olmalı.” şeklinde cevap verdi.
Avusturya’nın Hahnenkamm dağında
düzenlenen ve bir yarış otomobilinin ilk kez
karlı zeminde kullanıldığı bu özel etkinliğe
Avusturyalı eski F1 pilotu Gerhard Berger ve
Red Bull Racing F1 Takımı’nın Avusturyalı
Danışmanı Dr Helmut Marko da katıldı. Helmut
Marko, “Biz bir şeyin neden gerçekleşmediğini
değil, nasıl gerçeğe dönüştürülebileceğini
düşünüyoruz. Red Bull bünyesine katıldığımdan
beri artık çok az şeye şaşırıyorum. Ama bugün
yapılan gösteri sürüşü gerçekten başkaydı.” diye
konuştu.

Avusturya’nın Tirol bölgesinin efsanelerinden
biri olan eski F1 pilotu Gerhard Berger ise Red:
“Tirol’un güzel bir kasabası olan Kitzbühel
benzersiz etkinliklerle ve elbette Red Bull ile
bilinir. Max bu sezon harika yarışlar çıkardı.
Böyle devam ederse bir gün Formula 1 Dünya
Şampiyonu olacak.”

GÖSTERİYİ İZLEMEK İÇİN
LÜTFEN BARKODU
CİHAZINIZA OKUTUNUZ
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SENSORMATIC’TEN PLAZALARDAKİ YEMEKHANE
VE ASANSÖR KUYRUKLARINA ÇÖZÜM
İnsan trafiğini ölçümleyen kişi sayma sistemleri, perakende dünyasına
yeni açılımlar getirirken; İnsan Kaynakları profesyonellerinin sorunlarına
da çözüm getiriyor.

İ

nsan trafiğini ölçümleyen kişi sayma
sistemleri, perakende dünyasına yeni
açılımlar getirirken; İnsan Kaynakları
profesyonellerinin sorunlarına da çözüm
getiriyor. Çok katlı plazalarda çalışanların,
en çok vakit kaybettiği yerlerin asansör
sırası ve yemekhane kuyruğu olduğu bilinen
ancak çözüme kavuşturulamayan bir gerçek.
Sensormatic kişi sayma sistemleri ise iç
haberleşme portallarını ile entegre çalışarak
hem bu sorunu çözüme kavuşturuyor hem de
İK yöneticilerine performans artırma fırsatı
sunuyor.
50. kattaki çalışan, 1. kattaki yemekhaneden
yoğunluk bilgisi alabiliyor.
Yoğun bir iş gününün ortasında, yemekhaneye
inip sıranın uzunluğu nedeniyle ya da oturacak
yer bulamadığınız için tekrar masanıza
döndüğünüz oldu mu hiç? Çok katlı plazalarda
asansör ve yemekhanenin yoğunluğu, zaman
zaman çalışanları bezdirirken; İK yönetiminin
de dikkatini çeker bir hal aldı. Özellikle
yemekhaneye özel çözümler bulmaya yönelen
şirket yöneticileri, kişi sayma çözümlerini
performans yönetiminin merkezine koydu.
“Kuyrukta bekleme süreniz, ortalama 7
dakika”
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Bu sistem sayesinde:
Çalışanlar, yemekhanenin doluluk oranını
intranetten görüyor, boş olduğunda
yemeğe iniyor ve gereksiz yere sırada vakit
kaybetmiyor.
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Sistem “Kuyrukta bekleme süreniz, ortalama
7 dakikadır” ve benzeri mesajlarla çalışanları
yönlendirebiliyor.
Bu şekilde hem verimlilik hem çalışan
memnuniyeti artıyor.
İK yönetimine sunduğu faydaya ek olarak,
yemekhane yönetimi de gün bazında yemek
yiyenlerin sayılarını görüntüleyebiliyor.
Sistem satın almaya yön verebiliyor, masrafları
optimize ediyor, yemekhane işletmesinin de
verimliliğini artırıyor.

Nuh Acar

Son Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Podium Ankara AVM alternatif bir yaşam
merkezi olma hedefiyle yola çıkılmış bir projedir.

Röportaj / MALl&MOTTO

SBS A.Ş.’nin (Podium Ankara) kuruluş
amacı nedir?
SBS Alışveriş İş ve Yaşam Merkezi A.Ş., 450
ortaklı BASTİM A.Ş. ve sektörünün lider
kuruluşları tarafından kurulan SON Enerji
A.Ş. isimli iki şirketin iştirakiyle oluşturulan
bir yatırım ortaklığıdır.
SBS A.Ş. olarak alışveriş, iş ve yaşam merkezi
sektörüne yeni soluklar katacak birçok projeye
imza atmayı hedefliyoruz. Bu ortaklığın ilk
projesi ise Podium Ankara Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’dir.

Podium Ankara, Ankaralıların oto pazarı
olarak bildikleri alanda yaklaşık 60 dönümlük
bir arazi üzerinde kurulan, farklılıklarıyla
öne çıkacak ve bölge ekonomisine ciddi katkı
sağlayacak, alternatif bir yaşam merkezi olma
hedefiyle yola çıkılmış bir projedir.
Yaklaşık 450 milyon TL’lik yatırımla, 173.000
m2 inşaat alanında 200’e yakın markaya hizmet
eden Podium Ankara, dünyaca ünlü birçok
markayı bünyesinde barındırıyor.
Podium Ankara’nın tamamlanan birinci
etabında, dünyanın yapı market devi Bauhaus,
12.000 m2’lik Türkiye’deki 10. mağazasını
Mayıs ayında ziyaretçileri ile buluşturdu.
Gösterilen ilgi projemizin geleceği adına
bizleri oldukça heyecanlandırdı. Ne kadar

Nuh Acar ve C. Serhat Türkkan
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Podium Ankara AVYM hakkında kısaca
bilgi verirmisiniz?
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Nuh Acar

doğru bir yerde ve ne kadar doğru bir işe
imza attığımızı bir kez daha gösterdi.
Ankara’da 40’ın üzerinde AVM var. Sizi
diğer AVM’lerden farklı kılan nedir?
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Öncelikle Podium Ankara konumu itibari
ile birçok bölgeye hizmet eden bir alışveriş
merkezi oldu.
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Gelişmekte olan Anadolu Bulvarı ve farklı
semtleri birleştiren Bağdat Caddesi kesişimi
lokasyonu ve çevre yoluna yakınlığı ile
Keçiören, Etlik, Demetevler, Yenimahalle,
İvedik, Ostim, Macunköy, Mehmet Akif
Ersoy Mah., Batıkent, Eryaman, Elvankent,
Etimesgut başta olmak üzere; yeni açılan
1071 Malazgirt Bulvarı sayesinde ise
Çukurambar, Balgat, 100. Yıl ve Çankaya’ya
10 dakikalık mesafede olan alışveriş ve yaşam
merkezimizin Ankara’nın yeni cazibe merkezi
olacağını düşünüyoruz.
Yapı ekibimizin yurtiçi ve yurtdışında
birçok Alışveriş Merkezini inceleyerek
gerçekleştirdiği farklı mimari üslubu ve
insan öncelikli anlayışıyla inşa edilen ve tüm
dünyadaki en iyi alışveriş merkezlerinin
tasarımını yapan Amerikan şirketi
RTKL tarafından dizayn edilen projemiz
tamamlandığında; gün ışığını kullanan, ferah
yapısıyla ziyaretçilerimizin alışveriş yaparken
aynı zamanda dinlenebilecekleri bir ortam
vaad ediyoruz.

Sosyal yaşama sürekli değer katan, yeni
alternatifler oluşturan ve 7’den 70’e her
kesimin ihtiyaçlarına yönelik hizmet anlayışını
benimseyen bir yaşam merkezi olacağına
inanıyoruz.

araçların alım/satım işlemlerinin yürütülmesi
için kullanıma vermiştir.

Daha sonra ise BASTİM A.Ş., daha öncede
bahsettiğim gibi SON ENERJİ A.Ş. iştiraki
ile SBS A.Ş.’yi kurarak bu alanın artık
Ankaralılara sadece haftanın bir günü oto alım
Podium Ankara’nın eski oto pazarı alanı
üzerindeki inşaatı çok konuşuldu, bu durum satımı için değil; 7 gün 24 saat hizmet ederek,
hem Ankaralılara hem de yarattığı ekonomi
sizin yatırımınızı nasıl etkiledi?
ile ülkemize bir değer verecek olması amacıyla
Alışveriş Merkezi inşa etmeye karar vermiş ve
Bu sorunuza detaylı cevap vermek isterim,
sözleşmesi gereği 3 ay öncesinden ilgili firmaya
çünkü bu durumla ilgili olarak daha önce
bilgi vererek tahliye ettirmiştir. Yaşanılan
basında gerçek dışı haberler yer aldı. Bahsi
süreçte BASTİM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
geçen eski oto pazarı olarak anılan arazi, SBS
A.Ş. ortağı BASTİM A.Ş.’nin 1990 yılından beri Sayın Murat Ergin’in katkıları büyük olmuştur.
resmi mülküdür.
Yapılan tüm işlemlerin resmi olarak
gerçekleştirilmiş ve arazinin mülk sahibinin
BASTİM A.Ş. o dönemde boş durumda
BASTİM A.Ş. olmasına rağmen basında yer
olan arazinin Ankara ekonomisine katkıda
alan haberler bizleri üzmüştür. Sizin vesilenizle
bulunması için ilgili firmaya arazi boş kaldığı
de tüm kamuoyunu da bu konuyla ilgili
sürece, üzerine herhangi yapı yapılacağında 3
ay öncesinden haber vermek kaydıyla ikinci el aydınlatmış olduk.

Ünlü Astrolog

Filiz Özkol Sevgılıler Günü’ne Özel
Burç Yorumları ile Plato’da!

13 Şubat 2016 Cumartesi Saat: 14:00
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JLL TARAFINDAN YÖNETİLEN VAN AVM’Yİ
3 HAFTADA 450 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
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Geçtiğimiz ay kapılarını açan ve kentte yoğun ilgiyle karşılanan VAN AVM, şık kafeleri, restoranları, konforlu
sineması, eğlence merkezi ve dünya markası mağazalarıyla şehrin yeni buluşma noktası oldu. VAN AVM’yi açıldığı
günden bu yana yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etti.
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Doğu’nun incisi VAN, yeni cazibe merkezi VAN
AVM’yle bölgede büyük heyecan yarattı. Global
Yatırım Holding tarafından gerçekleştirilen proje,
bölgenin ekonomisine pozitif etkisinin yanında
sosyal hayatını da canlandırdı.
Van’ın yanı sıra, çevre illerden hatta İran’dan
gelenleri de ağırlayan VAN AVM’yi günde

ortalama 20 bin kişi ziyaret etti. 15 Aralık’ta
kapılarını açan alışveriş merkezini üç haftada
ziyaret edenlerin sayısı 450 bini buldu.

mutlu ediyor. VAN AVM’nin başarısı başka
yatırımcılara da cesaret verecek, sonuçta kazanan
yine Van olacaktır” diye konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren güçlü
markaların işlettiği mağazaları, şık kafeleri,
restoranları, konforlu sinema salonları, renkli
eğlence merkeziyle bir anda cazibe merkezi olan
VAN AVM, kısa zamanda kentte yaşayanların
keyifle zaman geçireceği bir buluşma noktasına
dönüştü.

Konforlu ve yüksek kaliteli sinema keyfi başladı
Köklü kültürüyle bölgenin en önemli
şehirlerinden olan VAN, yüksek kalite
standartlarında sinema salonlarına da kavuştu.
Vanlılar böylece yerli yabancı tüm vizyon
filmlerini keyifli bir ortamda izleme olanağı
yakaladı.

‘Yoğun ilgi ve destek bizi çok mutlu ediyor’
Kentin tarihindeki en büyük özel sektör
yatırımını gerçekleştiren Global Yatırım
Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül
Bensel, “Bizim olduğu kadar bölge için de
önemli bir yatırım hayata geçirildi. Çok olumlu
tepkiler alıyoruz. ‘Artık Biz de Vanlıyız’ derken
bunda çok samimi olduğumuzu bölge halkı da
anladı. Gösterilen yoğun ilgi ve destek bizi çok

En çok çocuklar sevindi
VAN AVM, sadece alışveriş olanaklarıyla değil
sosyal yaşam alanı oluşturarak yarattığı farkla
da bölgede yeni bir atmosfer yarattı. Projenin
hizmete girmesine en çok sevinenler çocuklar
oldu. Alışveriş merkezinde açılan eğlence
merkezi Toru Entertainment’ın yanı sıra sık
sık gerçekleştirilen etkinlikler daha şimdiden
çocukların vazgeçilmez eğlencesi haline geldi.
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Hulusi Belgü
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AYD Başkanı
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AVM Endeksi Kasım 2015 sonuçlarını değerlendiren
AYD Başkanı Hulusi Belgü “AVM endeksi Kasım
2015 döneminde bir önceki yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında %10,5 oranında arttı. 2015 yılı
geneline baktığımızda AVM Endeksinin her ayı artışla
kapattığını görüyoruz. Aralık ayının sektör açısından
en olumlu verilerin geldiği bir dönem olduğunu
göz önünde bulundurduğumuzda 2015 yılı AVM ve
perakende sektörü için tahminlerimizin ötesinde
büyümenin yaşandığı bir yıl oldu. 2016 yılı son derece
kritik bir yıl. Bölgesel gelişmeler ve siyasi gündem
yoğun olsa da ekonomi yönetiminin gerekli reformları
hayata geçireceğini ve hem sektörümüzün hem de
Türkiye ekonomisinin 2016 yılını pozitif geçireceğini
tahmin ve ümit ediyoruz” dedi.

Haberler / MALl&MOTTO

KASIM 2015’TE AVM CİRO ENDEKSİ %10,5 ORANINDA ARTTI
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Kasım 2015
döneminde 2014 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında %10,5 artarak 189 puana ulaştı.

Kasım ayında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde gerçekleşti…
Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında 2015 Kasım döneminde kategoriler bazında ciro endeksi %11’lik
bir artış gösterdi. En yüksek ciro artışı ise teknoloji kategorisinde %19’luk artışla yaşandı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayı
ile karşılaştırıldığında Kasım 2015’te AVM’lerdeki diğer* alan ciroları %17, hipermarket ciroları %16, yiyecek ciroları
%12, giyim ciroları %9 ve ayakkabı-çanta kategori ciroları %1 artış kaydetti.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Kasım 2015’te bir önceki yılın aynı ayına göre 18 puan arttı
ve verimlilik m2 başına 720 TL’ye ulaştı.. Verimlilik, İstanbul’da 806 TL, Anadolu’da 663 TL olarak gerçekleşti.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
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Kasım 2015 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %8,7’lik bir artış
yaşandığı gözlendi.
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SMG MARKALARI “DOĞRU” MÜZİKLE BULUŞTURUYOR
AVM’lere, restoranlara ve önemli perakende markalarına dijital müzik iletim hizmeti sunan
SMG, Türkiye’de daha önce uygulanmamış, özel olarak geliştirdikleri bir müzik iletim metodunu
kullanarak, yayınları tek merkezden yöneterek markaya uygun müzik yayını hizmeti sağlıyor.
SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil ile müzik yayını hizmetleri hakkında keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

Perakende mağazalarında genelde insanları
rahatsız etmeyecek, motive edecek müzikler
kullanmaya dikkat ediyoruz. Bir fitness
Mağazalarda yayınlanacak müziklerin seçimi
salonunda ritmin çok yüksek olması gerekir.
önemli çünkü müzik, markanın imajından
AVM’lerde ise müzik yayını ne çok yüksek
mağaza içi trafik akışına birçok unsuru dolayısı ne çok düşük düzeyde olmalı, keyifli bir fon
da satışları etkiliyor. Araştırmalar, müziğin
müziği işlevini görmeli.
tüketim tercihlerine etkisinde önemli bir yer
tuttuğunu kanıtlıyor. Örneğin; 2002 yılında
Müzik yayınlarımızı oluştururken günün farklı
Morrison tarafından yapılan bir araştırmada
saatleri için farklı listeler hazırlıyoruz. Sabah
mağaza içi müziğin müşterilerin satın alma
saatlerinde daha hafif tempolu müziklerle
kararlarında önemli rol oynayabileceği ve
başlattığımız yayını özellikle prime time
mağazada geçirilen süreyle markaya olan ilgiyi saat dilimlerinde daha coşkulu, insanları
etkileyeceği sonucu ortaya çıkmış. İngiltere’de
iyi hissettirecek, hatta alışveriş yapmalarını
yapılan yeni bir araştırmaya göre müşterilerin sağlayacak şekilde hızlı parçalardan
yüzde 90’ı müzik çalan mağazaları tercih
oluşturuyoruz. Gün sonu yaklaştığında ise
ediyor ve çevrelerine öneriyor. Müşterilerin
günün yorgunluğunu iyi müziklerle azaltmaya
yüzde 76’sı müzik sayesinde mağazalarda
çalışıyoruz.
daha rahat hissederek alışveriş yaptıklarını
belirtirken yüzde 63’ü müzik yayını yapılan
Bir marka için müzik listesi
mağazalarda daha fazla vakit ve para
oluşturduğunuzda bu liste bütün şubelerde
harcadıklarını söylüyor
mi kullanılıyor? Yoksa şubelere göre yayın
değişiklik gösteriyor mu?
Alışveriş sırasında ortamdaki müzik
müşteriler üzerinde nasıl bir etkiye sahip?
Müşterinin talebine uygun olarak tüm
şubelerde aynı müzikler de yayınlanabilir,
Müziğin ritmi, müşterilerin mağazada kalma
bölgesel farklılıklardan dolayı her şubede
süresini etkiler. Yavaş tempolu müzikler,
ayrı müzik yayını da yapılabilir. Her bölgenin
yüksek tempolulara oranla müşterilerin
kültürel olarak dinamiği farklıdır, aynı şekilde
mağaza içinde daha uzun süre kalmasını
iş dinamikleri ve müşteri kitlesi de... Müzik
sağlar. Mağazada daha fazla vakit geçiren
listelerini oluştururken o markanın merkez
müşterilerin de genellikle daha çok alışveriş
ofisin bize verdiği bilgi doğrultusunda
yapacağı beklenir. Öte yandan, mağazada
markanın imajı, konsepti ve hedef kitlesi
huzurlu ve rahat bir biçimde alışveriş
gibi kriterleri göz önünde bulunduruyoruz.
yapmayı engelleyecek kadar çok müşterinin
Şubelerin müzik listesi değişiklik taleplerini
olması durumunda yüksek tempolu müzik
de yine merkez ofise bildirmek suretiyle
yayınlanarak, bu müziğin trafik akışını
yapıyoruz. Ancak bizim için her bir mağaza
hızlandırıcı etkisinden yararlanılabilir.
veya AVM farklı bir radyo istasyonu gibi
düşünülür. Anonslar, reklamlar farklı zaman
Markalar için müzik yayınlarını hazırlarken dilimlerinde gerçekleştirilebilir. Her noktayı
nelere dikkat ediyorsunuz?
ayrı olarak yönetebiliyoruz.
Öncelikle markanın kimliği ve imajı
mekandaki müzik seçimi için en önemli
unsurlardan biri. Örneğin; bir fast food
restoranında hızlı ritimde müzikler
yayınlandığında müşteriler daha hızlı
yemek yer ve müşteri sirkülasyonu artar.
Şık bir butikte easy listening eserlerin
çalarak müşterilerin orada daha uzun
süre kalmasını sağlayabiliriz. Fine dining
restoranlarda müşterilerin kendilerini daha
rahat hissederek, daha fazla vakit geçirmesi
için caz tarzında müzikler tercih ediyoruz.

2016 yılının müzik trendlerinden bahseder
misiniz?
Son trendlere baktığımız zaman çok bilinen
pop şarkılarının house veya nu disco olarak
yeniden yorumlandığını görüyoruz. Funk
öğelerinin popüler müzikler üzerinde
oldukça baskın olduğu da artık bilinen bir
gerçek, Pharell ve Bruno Mars gibi sanatçılar
bu tarzın en yakın örneklerini sunuyor.
EDM yine tempo olarak hızlı ve elektronik
altyapıların ağırlıklı olduğu dans müzikleri

Gül Gürer Alimgil
SMG CEO’su
olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarzın en bilinen
sanatçıları ise David Guetta, Martin Garrix,
Calvin Harris...
Türkiye’de bu alanda hizmet veren kaç şirket
bulunuyor?
Sektörde hizmet veren 10’a yakın şirket
sayabiliriz. Kuruma ait müzik yapmaktan
bahsediyorsak DJ’ler bile bu hizmeti veriyor
ama yayın yöntemi çok önemli. Ancak
sektörde işin akışı gereği teknik, yazılım,
müzik, müşteri ilişkileri, yasallık ve hukuk
departmanlarına sahip, müzik yayını hizmeti
veren SMG kadar kapsamlı çalışan başka bir
şirket bulunmuyor.
2016 yılı için hedefleriniz neler?
2009 yılından bu yana Türkiye’de halka açık
mekanlarda kapalı devrede yasal müzik, anons
ve reklam yayınları yapıyoruz. Yayınları,
geliştirdiğimiz bir yazılımla internet üzerinden
değil depola-çal yöntemiyle gerçekleştiriyoruz
ve bu şekilde yayın yapan tek şirket olarak
sektörün de lideriyiz. Hızlı bir büyüme
kaydediyoruz ve büyümeye devam edeceğiz.
2016’da minimum % 50’lik bir büyüme
hedefimiz var. Deloitte’un Türkiye’nin en hızlı
büyüyen teknoloji şirketlerini belirlemek
amacıyla yürüttüğü, prestijli Deloitte
Teknoloji Fast 50 Türkiye 2015 Programı’nda
6.sırada, Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA
sıralamasında da 229. sırada yer almamız bu
hedefte başarıya ulaşacağımıza olan inancımızı
güçlendiriyor.
2016 hedeflerimiz tabii ki büyümeyle sınırlı
değil. Bu yıl itibariyle yan ürünlerimiz
devreye girecek, teknolojik ve yazılım ağırlıklı
yeni çalışmalarımız var. İşbirliği içerisinde
olduğumuz tüm firmaların ihtiyacı olabilecek
bu ürünler birkaç şirketimizde kullanılıyor.
Tüm şirketlerimizi duyurmayı 2016 ilk
çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca
birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız SMG Müzik
Bankası 2015 yılında birkaç müşterimiz
tarafından tercih edildi ve yayına başladı. 2016
senesinde eser sayımızı daha da fazlalaştırarak
daha fazla şirkette bu eserlerin çalmasını
sağlayacağız.
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Mağazalarda müzik seçimleri neden önem
taşıyor?
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ENERJİ TASARRUFU YAPTIRAN PRATİK BİLGİLER

M

edia Markt, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, teknolojik
ürünlerin çevreye verdiği zararı minimuma indirerek enerjiden
tasarruf etmeyi kolaylaştıracak pratik bilgileri tüketicileriyle paylaştı. 7’den
70’e herkesin kolayca uygulayabileceği bilgilerle tüketicilerini bilinçlendiren
Media Markt, enerji tasarrufu konusundaki farkındalığı artırmayı
hedefliyor

Enerji kaybının engellenmesi ve yiyeceklerin sağlıklı koşullarda saklanması
için buzdolabının dondurucu veya gövde kapısı açık bırakılmamalı.

Beyaz eşya başta olmak üzere, televizyon ve küçük ev aletleri
kategorilerindeki A+++ enerji tasarruflu ürünlerin sayısı gün geçtikçe artsa
da, bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan yüksek enerji harcamalarının önüne
geçilmedikçe etkin bir enerji tasarrufu sağlanması güçleşiyor.

Enerjiyi verimli kullanmak için enerji etiketindeki verimlilik değerlerinden
A’nın en yüksek, G’nın ise en düşük olduğu unutulmamalı.
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Bu gerçekten yola çıkan Media Markt, kutlanan Enerji Tasarrufu
Haftası’nda, doğru enerji tüketimi ve çevrenin korunması konusunda pratik
uygulamaları açıkladı.
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Tüketicilere enerjiden tasarruf edebilmek için dikkat etmeleri gerekenlere
ilişkin Media Markt, şu uyarılara yer verdi:
Güvenlik için ilk olarak cihazın elektrik bağlantısının toprak hattı bulunan
bir prize takılı olmasına dikkat edilmeli.
Buzdolabındaki buzlanmayı engellemek için yemekler kapalı bir şekilde
saklanmalı.
Nem artışını ve dolayısıyla elektrik tüketimini engellemek için buzdolabına
konan sıvıların üstü daima kapatılmalı.
Buzlukta ya da derin dondurucuda saklanan donmuş yiyecekler,
kullanılmadan önce sabahları çıkarılarak alt bölmeye yerleştirilirse hem
orada çözülerek soğutmaya destek olacak hem de yiyecek erimiş olacaktır.

Yiyecekler dondurularak saklanmak isteniyorsa, ‘No-frost’ buzdolaplarının
enerji tüketimi diğerlerine göre 2 kat fazla olduğu için iki kapılı geniş
donduruculu dolaplar tercih edilmeli.

Çamaşır makinası satın alırken yük sensörüne sahip ve A+++ enerji
tasarruflu olmasına dikkat edilmeli.
Enerji ve su tasarrufu sağlamak için bulaşık makinalarının tam olarak
dolması beklenmeli ve uzun sürmesine rağmen en tasarruflu program olan
ECO modu tercih edilmeli.
Bulaşık makinesi çalıştırılmadan önce, bulaşıkların (cam tabak, tencere ya
da kristal ve gümüş materyal gibi) türüne ve fazla kirli olup olmamasına
göre uygun yıkama programları seçilmeli.
Makinedeki yıkama suyunun süzülmesini sağlayan süzgeç, sabunlu su ve
fırçayla temizlenmeli; makinenin içi belirli aralıklarla silinmeli.
Media Markt’ın verdiği enerji tasarrufu önerileri ile kaynakları doğru
kullanmak ve tasarruf etmek daha da kolaylaşıyor. Ayrıca tüketicilerini
bilinçlendirmek üzere mağazalara tasarruf etiketleri yerleştiren Media
Markt’ın alışveriş poşetleri de geri dönüşümlü malzemelerden oluşuyor.
2009 Yılında başlattığı e-atık projesiyle bugüne kadar toplam 106 ton atık
toplayan Media Markt, böylece çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi
hedefliyor.

Haberler / MALl&MOTTO

JLL TÜRKİYE’DEN 1 MİLYAR TL’LİK ALIM-SATIM İŞLEMİ

2015 yılında perakende ve ofis alanlarında
yaklaşık 1 milyar TL’lik alım-satım işlemi
gerçekleştiren JLL Türkiye, önemli bir başarıya
imza attı. 2014 yılında 400 milyon TL olan
alım-satım işlemlerindeki çarpıcı artışa dikkat
çeken JLL Türkiye Sermaye Piyasaları Direktörü
İdil Hamzadi, “1 milyar TL’lik işlemin %40’ının
1 Kasım tarihinden sonra gerçekleşmesi önemli
bir ayrıntı. Yıl boyunca aracılık ettiğimiz beş
işlemden üçü ofis, ikisi perakende alanındaydı.
İşlemlerden biri, perakende sektörünün en
yüksek montanlı yatırımı olan 223 milyon
TL’lik İzmir CarrefourSA satışı oldu” dedi.
Ticari gayrimenkul üzerine finansal ve
profesyonel hizmetler veren, yatırım yönetimi
alanında danışmanlık hizmetleri sunan JLL’in
Türkiye ofisi, 2015 yılını yaklaşık 1 milyar TL
tutarında beş alım-satım işlemi ile tamamladı.
Konu ile ilgili bilgi veren JLL Türkiye Sermaye
Piyasaları Direktörü İdil Hamzadi, bu
rakamın 2014 yılında yaklaşık 400 milyon
TL olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, “2015
gibi ülke ekonomisi açısından ‘durgun’ olarak
nitelendirilebilecek bir yılda, işlem hacmini
iki kattan fazla artırmanın önemli bir başarı
olduğuna inanıyoruz. 1 milyar TL’lik işlemin
%40’ının 1 Kasım tarihinden sonra gerçekleşmiş
olması önemli bir ayrıntı. Bunu politik
istikrarın yatırım piyasaları için önemi ve
yatırımcıların politik istikrara verdikleri olumlu
tepki şeklinde yorumlayabiliriz” dedi.

%80 Pazar payı
Yürüttükleri iki ayrı perakende projesi ile
2016 yılında da önemli perakende işlemlerine

imza atmaya hazırlandıklarını ifade eden
İdil Hamzadi, “Gerçekleşen yatırım işlemleri
göz önüne alındığında, pazarda %80 gibi son
derece yüksek bir oranla baskın konumda
bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Müşterilerimiz
genellikle ‘tekrar eden’ müşterilerden oluşuyor.
Bunun başlıca nedeninin, yürüttüğümüz satış
süreçlerinin şeffaf ve adil olması sayesinde
hem alıcı hem de satıcı tarafı tatmin eden
sonuçlara ulaşılması olduğunu düşünüyoruz.
Bu şeffaf ve adil yaklaşım çerçevesinde, doğru
yatırımcı kitlesine ulaşılması sonucunda,
bazı satış işlemlerinde beklentilerin %15-20
üzerine çıkıldığı dahi görülebiliyor. Alım
tarafında hizmet verdiğimiz müşterilerimiz,
sahip olduğumuz piyasa bilgisi ve hâkimiyeti
kapsamında en doğru fiyatlamanın yapılacağını
biliyor. Alımı yapılacak gayrimenkule ilişkin
detaylı ticari ve teknik inceleme, gayrimenkulün
en doğru fiyata alınması noktasında kilit rolü
oynuyor” dedi.

Toplam 2,5 milyar doları buldu
2007 yılından bu yana 2,5 milyar dolar değerinde
ticari gayrimenkul yatırımına aracılık eden JLL
Türkiye, hem yerel hem de ülkemizi merceği
altına almış uluslararası yatırımcılar için hizmet
platformunu genişleterek sürdürüyor. JLL
üzerinden ticari gayrimenkul yatırımları için
Türkiye’ye odaklanan uluslararası fonların toplam
büyüklüğü yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde
bulunuyor. Bu fonlar ağırlıklı olarak, düzenli
nakit akışı sağlayacak yatırımların yanı sıra
gelir artışı olanağı bulunan yatırım fırsatlarına
ve sermaye kazancı sağlayacak yatırımlara
odaklanıyor.
JLL Türkiye, bugüne dek Cevahir AVM, Netaş
Ümraniye, Skymark Levent (Ferko Signature),
CarrefourSA İzmir, Demirpark AVM ve Allianz
Ofis dahil olmak üzere, Türkiye’nin en önemli
ticari gayrimenkul yatırım projeleri için aracılık
hizmetleri sundu.
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266 milyon TL’lik ofis işlemi
JLL Türkiye’nin 2015 yılında imza attığı beş
işlemden üçü ofis, ikisi perakende alanında
gerçekleşti. Tümü satış olarak gerçekleşen
ofis alanındaki işlemlerin toplamı 266 milyon
TL’yi buldu. Şirketin Sermaye Piyasaları
Departmanı aracılığıyla perakende sektöründe
gerçekleştirdiği iki işlemden biri Demirpark
AVM’nin satışı oldu. Yılın tek AVM satışı
olan bu işlemin yanı sıra yılın ilk çeyreğinde
gerçekleşen 223 milyon TL’lik İzmir
CarrefourSA satışında da yine JLL Türkiye
imzası yer aldı. Şirket böylece perakende
sektörünün en yüksek montanlı yatırımına
aracılık ederek, perakende yatırımları
konusundaki liderliğini korudu.

İdil Hamzadi

JLL Türkiye Sermaye
Piyasaları Direktörü
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2015 FORUM İSTANBUL’UN
REKORLAR YILI OLDU
MALl&MOTTO / 24.sayı / Şubat 2016

B
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üyüklüğü, yenilikleri, mağaza karması,
zengin içeriği ve verimliliğiyle Multi
Türkiye’nin ‘Amiral Gemisi’ olan Forum
İstanbul, 2015 yılında mağaza karmasındaki
değişim ve yükselen hizmet kalitesiyle öne çıktı.
İstanbul’da yaşayanlar kadar turistlerin de tercih
ettiği Forum İstanbul, 2015 yılında hem ziyaretçi
sayısı hem de kiralanabilir alan bakımından rekor
kırdı. Forum İstanbul’u ziyaret edenlerin sayısı,
2015’te, bir önceki yıla göre %4 oranında artış
gösterdi. Forum İstanbul ziyaretçi sayısı 2015
yılında 1.1 milyon artarak 27.5 milyon kişiye
yükseldi.

Sarar, Docker’s, Mavi Jeans, Dogo, Deichmann,
Pandora, Lav, Hello Kitty World, Chicco, Sarar,
LC Waikiki, Madame Coco ve Tantitoni’nin yanı
sıra pek çok marka daha ziyaretçilere Forum
İstanbul’da ‘merhaba’ dedi. Forum İstanbul, yeni
konsept mağazalar için markaların bir numaralı
tercihi olurken; ünlü giyim markası Koton’un
3500 metrekarelik en büyük konsept mağazası
da ilk kez Forum İstanbul’da yer aldı. Yaşanan
bu yenilikler ve değişimler Forum İstanbul’un
ziyaretçi oranlarına da etki ederken, Forum
İstanbul 2015 yılında 27 milyonun üzerinde
ziyaretçi ağırladı.

Kiralama başarısı ve zengin marka karması
2015 yılı içinde önemli bir dönüşüme imza atan
Forum İstanbul’da, kiralanabilir alanlar yeni
yatırımlarla geliştirilerek %99 doluluk oranıyla
toplam 176.380 metrekareye çıktı. Beymen,

Eğlence dolu alışveriş
Kiralanabilir alanın %20’sini eğlence konseptine
ayıran Forum İstanbul, bu yönüyle de ailelerin
en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinin
başında geliyor. Son olarak 2015 yılında Forum

İstanbul’da açılan LEGOLAND® Discovery
Center (LDC), açıldığı hafta dünya çapında bir
günlük ziyaretçi kabul rekorunu kırdı. Forum
İstanbul, LDC’nin açılışının yanı sıra 15 binin
üzerinde deniz canlısının sergilendiği Sealife
Akvaryum’un açılışıyla da ‘ailelerin bir numaralı
tercihi’ konumunu güçlendirdi.
The One Awards Ödülü Forum İstanbul’un
Marketing Türkiye’nin AKADEMETRE
işbirliğiyle “İtibar ve Marka Değer Performans
Ölçümü” araştırmasını temel alan “The ONE
Awards” Bütünleşik Pazarlama Ödülleri; 2015
yılında başarılı stratejileriyle itibarını en fazla
artıran markaları ödüllendiriyor. Gerçekleştirdiği
çalışmalar ve yenilikler ile 2015 yılına damgasını
vuran Forum İstanbul, “The ONE Awards” AVM
kategorisinde birinci seçilerek bu başarısını
taçlandırdı.

Haberler / MALl&MOTTO

EN İTİBARLI AVM FORUM İSTANBUL OLDU

8 Ocak tarihinde Raffles Otel’de gerçekleşen ödül
töreninde Forum İstanbul’un ödülünü Pazarlama
Direktörü Didem Kırşallıoba aldı. Kırşallıoba;
“Pazarlama süreçlerinin ilk kez ‘Bütünleşik
Pazarlama’ disiplini üzerinden değerlendirildiği
2015 endeksinden AVM kategorisinden birinci
olarak çıkmak bizi çok mutlu etti. Forum
İstanbul olarak 2015 yılı içerisinde önemli bir
dönüşüme imza attık. Alışveriş merkezimiz,
büyüklüğü, yenilikleri, mağaza karması, zengin
içeriği ve verimliliği ile hem İstanbulluların hem
de yabancı turistlerin en çok tercih ettiği AVM
oldu. Bütünleşik pazarlamanın farklı örnekleri ile
ziyaretçilerimizi mutlu edebilmek ve bu anlamda
farkındalık yaratabilmek en önemli amacımızdı.
Bu ödül ile doğru yolda olduğumuzu kanıtlamış
olduk. Bu çerçevede Marketing Türkiye ve
Akademetre ailesine teşekkür ederiz” dedi.
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2015 yılında mağaza karmasındaki değişim,
yükselen hizmet kalitesi ve pazarlama
faaliyetleriyle ön plana çıkan Forum İstanbul,
2016 yılına yeni bir ödülle girdi. Marketing
Türkiye’nin AKADEMETRE işbirliğiyle “İtibar ve
Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasını
temel alan “The ONE Awards” Bütünleşik
Pazarlama Ödülleri; 2015 yılında başarılı
stratejileriyle itibarını en fazla artıran markaları
ödüllendirdi. Gerçekleştirdiği çalışmalar ve
yenilikler ile 2015 yılına damgasını vuran Forum
İstanbul, “The ONE Awards” AVM kategorisinde
birinci seçilerek bu başarısını taçlandırdı.
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SİSTEM 9’UN YÖNETTİĞİ GÖRSEL
BİLGİ EKRANI SAYISI ARTIYOR

A

ğırlıklı olarak perakende, restoran,
konaklama, ulaştırma, bankacılık, sinema
ile kamu sektöründe dijital yayın ve
bilgilendirme veya görsel bilgi ekranı hizmeti
sunan Sistem 9’un yönettiği ekran sayısı hızla
artıyor.
Türkiye'nin 81 ili ve 11 farklı ülkede, perakende,
restoran, konaklama, ulaştırma, bankacılık,
sinema ile kamu sektöründe dijital yayın ve
bilgilendirme veya görsel bilgi ekranı hizmeti
sunan Sistem 9’un yönettiği ekran sayısı 20 bini
aştı.
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Görsel bilgi ve tanıtım ekranları alanında,
Türkiye’de %75’lik paya sahip olduklarını
hatırlatan Sistem 9 İcra Kurulu Başkanı Kaan
Akın, yönettikleri 20 bin ekranı şöyle tanımlıyor:
“Bu ekranlardaki bilgi ve görseller, anında
güncellenebilme özelliğine sahip olduğundan
dünyanın en esnek afişi olarak kabul ediliyor.”
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Kaan Akın
Sistem 9 İcra Kurulu Başkanı

Etkinlik / MALl&MOTTO

ATİYE HAYRANLARI İLE
PODIUM AVM’DE BULUŞTU
A

MALl&MOTTO / 24.sayı / Şubat 2016

tiye 17 Ocak’ta Podium Ankara AVM’de
sevenleri ile buluştu. Hayranları ile bol
bol sohbet edip, resim çektiren Atiye mini
konser ardından imzalı resimlerini dağıttı.
Organizasyonunu Farkındalık Stüdyosu’nun
düzenlediği etkinlik yoğun ilgi nedeni ile 2 saat
sürdü.
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TÜRKİYE ARALIK AYINDA HEDİYE ALIŞVERİŞİ
İÇİN BOYNER’İ TERCİH ETTİ
Alışverişin adresi Boyner, yılbaşı alışverişlerini analiz ederek, Türkiye’nin
hediye tercihlerini ortaya çıkardı. En gözde hediyelik ürünler, Kazak ve
Kupa oldu. Yılbaşı alışverişinin yıldızı ise tartışmasız şekilde kadınlardı.
En çok erkekler için hediye alınırken, ailesi için en fazla hediye alanlar da
yine kadınlar oldu.

B

oyner’de 01–31 Aralık 2015 tarihlerinde
arasında yapılan hediye alışverişleri mercek
altına alındı ve ortaya ilgi çekici sonuçlar
çıktı. Boyner Mağazaları ile www.boyner.com.tr
‘de satılan milyonlarca üründen, hediye için en
çok tercih edilen 300 bin satış rakamıyla ‘kazak’
ve ‘kupa’ oldu. Bu senede alışveriş severler,
sevdiklerini sıcacık tutacak hediyeler seçti.
Hediye Almak Boyner’de çok kolay!
Bu yılbaşında da herkesi saran hediye telaşı
Boyner ile sona erdi, Boyner Mağazaları
milyonlarca hediye seçeneği ile ziyaretçilerini
karşıladı. Boyner’de yılbaşı için en çok kadınlar
alışveriş yaptı. Ne eşlerini ne de çocuklarını
unutmadılar. Bütün aileyi düşünen kadınlar
Boyner hediye çeşitlerini oldukça sevdiler.
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Bu yıl en fazla hediye erkeklere verildi.
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Bu yılbaşı en çok hediye erkeklere alındı. Boyner
mağazaları Aralık ayı boyunca doldu taştı.
Toplam 10 milyon ziyaretçi en güzel hediyeyi
yine Boyner’de aradı.
Bu sene de yılbaşı hediyesi bol bol tıklandı!
Boyner.com.tr’de satışlar yılbaşı döneminde yılın
geri kalanına göre %76 arttı. Vakit bulamayanlar
en güzel hediyeyi online alışverişle sevdiklerine
aldı.
En güzel hediyenin adresi Boyner’de birbirinden
güzel seçenekler ve kaçırılmayacak fırsatlar,
yılbaşı ile sınırlı değil. Boyner, her zevke ve
bütçeye uygun zengin ürün çeşitliliği ile alışverişi
her zaman büyük bir keyfe dönüştürüyor.
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AKASYA ACIBADEM’DE CANDAN AŞK’A GELİYOR!

A

kasya Acıbadem, Sevgililer Günü’nü
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Candan
Erçetin ile kutluyor. Candan Erçetin, 14 Şubat
Pazar günü saat 16.00’da en romantik şarkılarını
Akasya Acıbadem misafirleri için seslendirecek.
Avrupa’nın en iyi alışveriş merkezi ödüllü Akasya
Acıbadem, Türkiye’nin sevilen sanatçılarını
misafirleriyle buluşturmaya 2016’da da devam
ediyor. Yeni yılı Ajda Pekkan konseri ile
karşılayan Akasya Acıbadem, Sevgililer Günü’nü
de Candan Erçetin’in romantik şarkılarıyla
kutlayacak. Geçen yılın ardından Candan
Erçetin, bu yıl da 14 Şubat’ta içinizi ısıtacak aşk
şarkılarını Akasya Acıbadem’de seslendirecek.
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Candan Erçetin’in, aşkın müzik halini Akasya
Acıbadem misafirleriyle paylaşacağı konser,
14 Şubat 2016 Pazar günü saat 16.00’da
gerçekleştirilecek.
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YATIRIMCILAR BELİRSİZLİĞE RAĞMEN TÜRKİYE DEDİ
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ürkiye’de profesyonel hizmetler alanında
29’uncu yılını tamamlayan Deloitte Türkiye,
‘2015 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu
yayınladı. Türkiye’de birleşme ve satın almaların
genel görünümünü ortaya koyan rapora göre,
politik belirsizliğin damga vurduğu 2015 yılında
245 adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem
hacmi ise yaklaşık 16.4 milyar dolar oldu. Bu
tutar özelleştirmeler hariç tutulduğunda son 3
yılın en yüksek işlem hacmine işaret etti. İşlem
hacminde bir önceki yıla oranla yaklaşık %9’luk
bir düşüş olurken, işlem adedinin son yıllara
benzer seviyede gerçekleştiği görüldü.
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özelleştirmelerin en büyük 10 işlem içerisindeki
payı geçmiş yıllara kıyasla oldukça düşük kaldı.
Sınırlı sayıdaki özelleştirme işlemlerinin tamamı
enerji sektöründe oldu.
Yabancı yatırımcılar ilgilerini kararlı bir
şekilde devam ettirdiler

Yerli ve yabancı yatırımcıların işlem adedine
katkısı neredeyse eşit olmakla birlikte, işlem
hacminde yabancıların ağırlığı hissedildi ve
yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmindeki
payı %70’e ulaştı (2013:%30, 2014: %44). Yerli
yatırımcıların aktif olduğu özelleştirme işlemleri
Rapora göre, yabancı yatırımcıların ilgisi ve
hariç tutulduğunda ise yabancı yatırımcıların
orta ölçekli işlemler pazarındaki hareketlilik,
özel sektör işlem hacmindeki payı %79 oldu.
birleşme ve satın almalar piyasasını zor bir yılda
Yerli yatırımcıların işlem hacmi ise, büyük ölçekli
ayakta tuttu. Yabancı yatırımcıların toplam işlem özelleştirme işlemlerinin sınırlı olması nedeniyle,
hacmine katkısı %70 gibi yüksek bir seviyede
bir önceki yıla göre %51 oranında azalırken, yerli
gerçekleşirken, işlem hacmi 2014’e göre %44
yatırımcıların toplam hacim içindeki payı %30
arttı ve 11.5 milyar dolara ulaştı. Genellikle Türk seviyesine geriledi. İşlem sayısı bakımından en
gruplar tarafından domine edilen özelleştirme
aktif yabancı yatırımcılar; Avrupa (62), Kuzey
aktivitesi son on yılın en düşük seviyelerinden
Amerika (28) ve Uzak Doğu (19) ve Körfez
birinde kaldı ve Türk yatırımcıların işlem
Bölgesi (14) yatırımcıları olarak sıralandı. İşlem
hacmi bir önceki yıla göre %51 oranında azaldı.
hacmi bakımından ise birkaç büyük ölçekli işlem
Satın alma süreçlerinde oldukça temkinli
nedeniyle Katar’ın başı çektiği Körfez Bölgesi
davranmakla birlikte, finansal yatırımcıların,
yatırımcıları yabancılar arasında ilk sırada yer
özellikle kalkınma ve yatırım bankaları ile girişim aldı (%39). Üretim ve enerji sektörleri işlem adedi
sermayesi fonlarının işlemlerindeki artışla, yıllık
bakımından hem yerli hem yabancı yatırımcıların
işlem hacmine ve adedine önemli katkı yaptığı
en aktif olduğu sektörler olarak öne çıktılar.
gözlendi. Büyük ölçekli az sayıda işlem toplam
hacme önemli bir katkı yaptı; öte yandan sayı
Finansal yatırımcılar işlemlerini çeşitlendirerek
olarak hareketin kaynağı küçük ve orta ölçekli
devam ettirdiler
işlemler pazarıydı. İşlem sayısının %79’una
tekabül eden 50 milyon doların altındaki işlemler, Yatırım ve kalkınma bankaları, özel sermaye
işlem hacminin yalnızca %12’sini oluşturdu.
fonları ve girişim sermayesi fonları zorlu yatırım
ortamına rağmen Türkiye piyasasına olan
Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal
ilgilerini devam ettirdiler. Bazı özel sermaye
Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar
fonları yatırımlarına düzenli şekilde devam
rapora ilişkin olarak “Politik belirsizlik, jeopolitik ederken, bazıları bu yılı yeni fon oluşturma
riskler, Türk Lirası’ndaki değer kaybı, hem
faaliyetleri ile değerlendirdi. Bazı finansal
tüketici hem de yatırımcı güveninin azalması gibi yatırımcıların ise Türkiye’deki ilk yatırımlarını
nedenlerle çok zorlu bir yılı geride bıraktık. Buna gerçekleştirdikleri görüldü. Yatırım ve kalkınma
rağmen yatırımcılar Türkiye’ye olan ilgilerini
bankaları önemli sayıda borç nitelikli sermaye
kaybetmediler. Yabancı yatırımcılar pazarı
işlemi gerçekleştirerek işlem hacmini ve sayısını
domine etti ve işlem hacimleri geçmiş iki yılın
belli bir seviyeye taşıdılar. Genel olarak finansal
çok üzerinde gerçekleşti. Hem büyük hacimli
yatırımcıların 2015 yılında çok daha seçici ve
işlemler gerçekleşti, hem de küçük ve orta ölçekli temkinli bir strateji izledikleri gözlendi. Böyle
işlemler piyasası hareketliydi. Geçmiş yılların
bir ortamda, finansal yatırımcılar 52 işlem ve 3.1
aksine özelleştirmelerin işlem hacmine neredeyse milyar dolarlık işlem hacmi ile geçmiş yılların
hiç katkı yapmadığı bir yılda, bu seviyede bir
üzerine çıkarak, işlem hacminin %19’unu, işlem
M&A aktivitesi gerçekleşmesini, Türkiye’nin
sayısının ise %21’ini oluşturdu.
uzun vadeli potansiyeline olan güvenin bir işareti
olarak görüyorum” dedi.
Küçük ve orta ölçekli işlemler bu yıl da
hareketin kaynağı oldu
Özelleştirmelerin işlem hacmine katkısı son
10 yılın en düşük seviyelerinden birinde kaldı
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2015 yılında
da küçük ve orta ölçekli işlemler pazarındaki
Toplam 7 işlem ile 1,8 milyar dolarlık hacim
hareket, satın alma ortamında belirleyici oldu.
gerçekleşirken, bunların toplam işlem
500 milyon dolar seviyesini aşan işlem sayısı
hacmine katkısı %11 seviyesinde oldu. Bu yıl
bir elin parmaklarını geçmezken, ortalama

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal
Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar
işlem hacmi önceki yıllara paralel olarak,
67 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. En
büyük 10 işlem dışında kalan işlemlerde oluşan
ortalama büyüklük ise 35 milyon dolar oldu.
İşlem sayısının %79’unu oluşturan 50 milyon
doların altında işlem büyüklüğüne sahip 193
işlem, toplam işlem hacminin sadece %12’sini
oluşturdu.
Üretim ve enerji sektörleri yine ön plandaydı
Enerji ve üretim sektörleri, son iki yılda olduğu
gibi, en çok işlemin görüldüğü sektörler oldu.
Hizmetler, gıda, teknoloji ve finansal hizmetler
sektörlerindeki hareketlilik devam etti. Finansal
hizmetler, medya, altyapı, internet - mobil
hizmetler ve telekomünikasyon sektörlerindeki
işlem hacminin tamamına yakını tek işlemden
geldi. Enerji sektörü 4,9 milyar dolarlık işlem ile
toplam hacmin %30’unu oluşturarak, sektörler
arasındaki liderliğini korudu.
2016 öngörüleri
2016 yılına ilişkin öngörülere de yer veren
raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Ortağı ve
Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak
Vardar “Jeopolitik riskler, FED kararlarının
gelişmekte olan piyasalar üzerindeki baskısı
ve içerideki politik tartışmalar tahminde
bulunmayı güçleştiriyor. Türkiye’nin yeni bir
büyüme hikâyesine ihtiyacı var. Her şeye rağmen,
yatırımcıların Türkiye pazarında cazip yatırım
fırsatları gördüğünü ve bunları kovalamaya
devam edeceklerini düşünüyoruz.” dedi.
2016 yılında işlemlerin; üretim, enerji, yiyecekiçecek ve hizmetler sektörlerinin başı çektiği
geniş bir sektör dağılımında gerçekleşmesi
bekleniyor. Durgun geçen bir yılın ardından,
özelleştirme işlemlerinde de hareketlilik
görülebileceği ve gerçekleşmeleri halinde, Milli
Piyango, Köprü ve Otoyollar, TPPD ve çeşitli
elektrik üretim santrallerinin ihalelerinin önemli
bir işlem hacmi yaratabileceği belirtiliyor.
Yabancı yatırımcıların ve özel sermaye fonlarının
Türk şirketlerine olan ilgisinin 2016 yılında da
sürmesi bekleniyor.
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ÇOCUKLAR SÖMESTİR TATİLİNDE KIDZMONDO’DA
Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo, sömestir tatilinde çok daha keyifli
ve eğlenceli… Çocukların 40’ı aşkın meslek ünitesinde kostümlerini
giyip meslekleri keşfettiği KidzMondo’da sömestir boyunca ekstra
renkli etkinlikler, neşeli tiyatro oyunları ve hareketli dans şovlar da var!
KidzMondo sömestirde haftanın her günü açık olacak

Sömestir tatili geldi çattı. Çocuklar şimdi yarı
dönemin yorgunluğunu atacak, gönüllerince
eğlenecek. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte
doyasıya gezecek, keyiflenecek. Kısacası şimdi
tatil programı yapma zamanı!
Tatilin en keyifli adreslerinden biri de Türkiye’nin
ilk çocuk şehri KidzMondo… Mecidiyeköy’deki
Trump Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan
KidzMondo’da çocuklar kendileri için özel
olarak tasarlanan bir şehirde seçtikleri meslekleri
deneyimliyor, gerçek hayatı keşfediyor, eğlenirken
öğreniyor. Çocuklar KidzMondo’daki 40’tan
fazla meslek biriminden istediklerini seçiyor,
üniformalarını giyiyor, işinin başına geçiyor.
Örneğin doktor olduysa hasta tedavi ediyor,
itfaiyeciyse yangın söndürüyor, pilotsa uçak
kullanıyor, polisse şehrin güvenliğini sağlıyor.
Sömestir tatilinde çok daha fazla eğlence!

KidzMondo’da hangi meslek üniteleri var?
İtfaiye istasyonu, banka, polis karakolu, uçak,
saat kulesi, süpermarket, berber dükkanı, güzellik
salonu, akaryakıt istasyonu, sürüş pisti, araba
tamirhanesi, araba yıkama, radyo istasyonu,
TV istasyonu, gazete, inşaat sahası, ev boyama,
hastane, diş hastanesi, hamburger servisi,
hotel, kek fabrikası, süt fabrikası, dondurma
fabrikası, çikolata fabrikası, şeker fabrikası,
bisküvi fabrikası, üniversite, kurye şirketi,
oyunculuk akademisi, tiyatro, modaevi, uzay
üssü, dans&müzik kulüp, cam silme, resim ve
el sanatları atölyesi, olay yeri inceleme, Minik
Kidizen Dünyası, doğum günü odaları…
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KidzMondo sömestir tatilinde şimdi çok
daha renkli, hareketli ve eğlenceli! Çünkü
KidzMondo’da sömestir tatiline özel tiyatro
oyunları, renkli etkinlikler, özel dans şovlar
da düzenlenecek. KidzMondo, sömestir tatili
boyunca haftanın her günü açık olacak ve iki
seans uygulaması yapılacak. Seans saatleri ise
10.00 – 14.00 seansı ya da 15.30 – 19.30 seansı…
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ANADOLU LEZZETLERİ BULUŞMASI
GAZİANTEP’TEN BAŞLADI

Z

iylan Gayrimenkul, Türkiye’nin sosyal
yaşamına yön verecek dünya çapında iddialı,
önemli bir projeye imza atıyor. WaterGarden
İstanbul adıyla, Ataşehir’de modern bir
gastronomi ve eğlence merkezini Haziran
ayında faaliyete geçirmeyi planlayan Ziylan
Gayrimenkul, dünya mutfaklarının seçkin
örnekleriyle yerel lezzetleri bir arada sunacak.
Projenin dikkat çeken bölümlerinden biri olan
Nostalji Sokağı’nda, tüm Türkiye’den en az 50
yıllık lezzetler bir araya getirilerek İstanbul ve
dünyayla buluşturulacak. Bu amaçla başlatılan
“Anadolu Lezzetleri Buluşması”nın ilki geçtiğimiz
günlerde Gaziantep’te düzenlendi. Mehmet Yaşin
ve Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziylan’ın ev sahipliğinde düzenlenen
toplantıya, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya,
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM
(Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı Mehmet
Büyükekşi, GSO (Gaziantep Sanayi Odası)
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu ile
Gaziantep iş dünyasının önde gelen temsilcileri
ve işletme sahipleri katıldı.
Dünyanın Gözü Gaziantep’te
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Anadolu gezileriyle yerel lezzetler yerinde
keşfedilerek, o lezzetlerin Türkiye’nin ve
dünyanın gastronomi başkentlerinden biri
olan İstanbul’da, WaterGarden ile daha fazla
kitleye ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. İlk
durak, UNESCO tarafından da tescillendiği gibi
dünyanın en önemli mutfaklarından biri olan
Gaziantep mutfağının zenginliğini dünyaya daha
iyi anlatmak ve tanıtılmasına katkıda bulunmak
amacıyla Gaziantep oldu.
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Anadolu Lezzetleri Buluşması’na katılan
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya; “Unesco’nun
dünyanın 9. mutfağı olarak tescillediği Gaziantep
mutfağı gizli bir hazine… Bu tescil, mutfağımızın
dünyada daha iyi tanıtılması sorumluluğunu
da beraberinde getiriyor. İstanbul’un bir dünya
kenti olması, Gaziantep mutfağının İstanbul’da
daha yoğun olarak var olmasını gerektiriyor.
Watergarden İstanbul’un, bu tanıtım için en iyi
merkez olacağına inanıyorum. Ayrıca bu proje
mimarının yine bir Gaziantepli olan Mehmet
Ziylan’a ait olması beni ayrıca gururlandırdı”
dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin ise; Gaziantep şehrinin Unesco listesine
girmesini kendilerini çok heyecanlandırdığını,
aynı dönemde, bir gastronomi merkezi de olan
WaterGarden İstanbul ile entegre faaliyetlere
imza atmaları gerektiğini belirtti. Fatma Şahin

Mehmet Ziylan
Ziylan Gayrimenkul
Yönetim Kurulu Başkanı
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ayrıca, Gaziantep mutfağını, kadim kültürünün
mirası, bir medeniyet zenginliği olarak tanımladı.
Bu lezzet kültürünü sürdürülebilir olması için,
sevdalı olmak gerektiğini söyledi. Gaziantep’in
dünyada rekabet edebileceği iki alan olduğunu
ifade eden Şahin, bu alanların arkeoloji ve
gastronomi olduğunu vurguladı.
Anadolu Lezzet Buluşmaları’na katılan TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Türkiye’nin 2023
hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceği ihracat
hamlelerinde, marka olmanın önemine dikkat
çekti. Marka ülke ya da marka şehirlerin ülke
ekonomisine katma değer sağladığını söyledi.
Özellikle turizmde, “deniz, kum, güneş” satmanın
önemini yitirdiğini, özellikle gastronominin bu
alanda yükselen bir trend olduğunu sözlerine
ekledi. Unesco listesine giren Gaziantep
mutfağını dünyada bir marka yapmanın önemine
dikkat çekti.
Türkiye’nin Geleneksel Lezzetleri Aynı Çatı
Altında

Ali Yerlikaya
Gaziantep Valisi
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Kendisi de Gaziantep’li olan Mehmet Ziylan,
gastronomi turizminin tüm dünyada yükselen
bir değer haline geldiğine dikkat çekti.
WaterGarden İstanbul’da geleneksel lezzetleri
buluşturarak bu lezzetlerin dünyaya açılmasına
olanak tanımayı amaçladıklarını belirten Ziylan,
“Gastronomi alanında Türkiye’nin en ayrıcalıklı
şehirlerinden birisi olan Gaziantep’in lezzet
zenginliğini, Unesco tarafından tescillenen
zengin mutfağının tanıtılmasına katkıda
bulunmak istiyorum. Haziran ayında faaliyete
açacağımız ve bir gastronomi ve eğlence merkezi
olarak faaliyet gösterecek olan WaterGarden
İstanbul’da ulusal ve uluslararası mutfakların en
gözde ve yeni lezzetlerini sunacak restoranlar
ve kafelerin yanında, muhteşem lezzetleriyle
çeşitli illerimizden her biri en az 50 yıllık köklü
geçmişe sahip markaları Nostalji Sokağı’nda
olacak. Böylece Türkiye lezzetlerin, WaterGarden
çatısı altında bütün dünyanın tanımasına olanak
sağlayacağız” dedi. WaterGarden İstanbul,
“Anadolu Lezzetleri Buluşması” önümüzdeki
günlerde Adana ile devam edecek.
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H&M İLKBAHAR’DA TÜRKİYE’DE
50 MAĞAZAYA ULAŞACAK

Y

ıl boyunca her gün dünyanın farklı bir
yerinde yeni bir mağaza açan H&M,
İlkbahar’da Türkiye’deki büyümesine dört
mevcut şehrin yanı sıra üç yeni şehir de ekleyerek
devam ediyor. H&M Türkiye Ülke Müdürü
Thomas Coellner açılışlarla ilgili düşüncelerini
şu sözlerle ifade ediyor; “H&M olarak 2015 yılını
Türkiye pazarında başarıyla tamamladık. Dünya
genelinde olduğu gibi Türkiye’deki genişlememize
mağazalaşma adına geçtiğimiz yıla oranla %15
büyümeyle devam etmeyi hedefliyoruz. Bu güzel
ülkedeki performansımızdan çok memnunuz ve
her bir ili yatırım adına büyük potansiyel olarak
görüyoruz. Yeni açılışlarımızla Türkiye’de yaklaşık
200 kişiye daha istihdam sağlıyor olacağız.”
Milyonlarca tüketicinin dünya trendlerini takip
etmek ve modaya en iyi fiyatla sahip olmak için
tercih ettiği H&M, hareketli Türkiye pazarına
büyük önem veriyor. H&M’in İzmir’deki ikinci
mağazası Mavibahçe AVM’de, İstanbul’daki
on sekizinci mağazası Akasya Park AVM’de,
İzmit’teki ikinci mağazası 41 Burda AVM’de,
Bursa’daki ilk mağazası Bursa Endülüs Park
AVM’de, Hatay İskenderun’daki ilk mağazası
Park Forbes AVM’de, Edremit’teki ilk mağazası
Novada Edremit AVM’de, Antalya’daki üçüncü
mağazası ise Manavgat Novada AVM’de açılacak.
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H&M Türkiye pazarına 2010 yılında giriş
yaptı. H&M Türkiye şu anda operasyonlarını
Türkiye çapında 16 şehirde 43 mağaza ile
yürütüyor. H&M müşterilerinin kişisel stillerini
yaratabilmeleri için en son trendleri ve ilham
veren parçaları içeren geniş bir ürün yelpazesi
sunuyor. H&M mağazalarına her gün yeni
ürünler giriş yapıyor. H&M 2016 yılında açacağı
mağazalarla yaklaşık 1500 kişiye istihdam
sağlamayı planlıyor.
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Thomas Coellner
H&M Türkiye Ülke Müdürü
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PENTİ, DÜNYA KADINLARININ GÖZDESİ OLACAK
Bacak giyim, iç giyim ve plaj giyiminde 2015
yılını pazar lideri olarak kapatan Penti, 2018
sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışında toplam
700 mağazaya ulaşarak küresel pazarda payını
artıracak. Penti, dünya markası olma yolunda
hızlı adımlar atıyor; Türkiye’nin 10 global
markasından biri olmayı hedefliyor. 2012 yılında
Carlyle Group ortaklık sözleşmesiyle dünya
markası olma yolunda güçlü adımlar atan Penti;
uygulayacağı pazarlama ve satış stratejileriyle
Türkiye’de olduğu gibi uluslararası ölçekte de
kadınlar tarafından en çok tercih edilen bir “Love
Brand” haline gelecek. 2015 yılında 570 milyon
TL ciro yapan Penti, çorapta %40, plaj giyiminde
%17, iç giyimde ise %8 pazar payıyla liderliğini
korudu. 2016 ciro hedefi 750 milyon TL olan
marka, 2018 yılında bu rakamı 1 milyarın üzerine
çıkarmayı hedefliyor.
Yurtdışı Mağaza Sayısı 2016’da 150’ye çıkacak
Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo,
2015’i değerlendirdiği basın toplantısında, 2015
yılında yurtdışında 29 ülkede toplam mağaza
sayısının 106’ya ulaştığını, 2016 yılında ise,
bu sayının 150’yi aşacağını söyledi. Yurt dışı
büyümeyle ilgili olarak Sami Kariyo ayrıca; “
İran’da ambargonun kısa zamanda kalkacağını
düşünüyoruz. Ambargonun kalkması koşuluyla
Penti olarak %25’lik pazar payını hedefleyen iş
planı geliştiriyoruz. Buna ek olarak, yakın bir
zamanda bir Doğu Avrupa ülkesinde, pazar
lideri olan bir markanın çoğunluk hissesini
alarak bir ortaklığa imza atacağız. Bunu ilerleyen
zamanlarda açıklayacağız” dedi.
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Türkiye’den 10 dünya markası çıkması hedefi
olduğunu söyleyen Sami Kariyo; “Gerçek başarı
Türkiye’den çıkacak global markalardan biri
olabilmektir. Biz Penti olarak, bu 10 markadan
biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
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Penti, 2015 Yılında Türkiye’de 30 Milyonun
Üzerinde Ürün Sattı
Bacak giyim, iç giyim ve plaj giyim
kategorilerinde hizmet veren Penti; Türkiye’de
2015 yılında 30 milyonun üzerinde ürün sattı.
Ana kategorilere spor giyim, dış giyim, ev
giyim, aksesuar gibi alt kategorileri de ekleyerek,
koleksiyonlarını her yıl daha da genişletiyor.
İnovasyona büyük önem veren Penti, 5 ayrı
inovasyon ekibi kurarak ürün ve kategorilerini
bu doğrultuda genişletiyor. 2016 yılı içerisinde
de çok parlak inovatif ürünleri tüketiciyle
buluşturacak.
Avrupa’nın En Büyük 3 Üreticisi Arasında
Yılda 86 milyon çift çorap ürettiklerini ve
Avrupa’nın en büyük 3 üreticisi arasında
yer aldıklarını söyleyen Sami Kariyo,
“Marks&Spencer, Tesco, Primark, Boots
gibi dünyaca ünlü birçok markanın üreticisi

konumundayız. İngiltere pazarının yaklaşık
%9’una sahibiz. Avusturalya’da da ciddi bir
pazar payımız var. Önemli müşterilerimiz
arasında H&M ve Carrefour da yer alıyor. Başta
Balkan ülkeleri olmak üzere; Amerika’dan Suudi
Arabistan’a, İngiltere’den Moğolistan’a, Rusya’dan
Almanya’ya dünyanın birçok ülkesindeki kadın
Penti giyiyor” dedi.
E-ticaret Mağazası İlk 5 Mağaza Arasında
E-Ticaretin iş hacminde ciddi bir artış olduğunu
kaydeden Sami Kariyo, her gün artan sayıda,
yaklaşık 10 milyon ziyaretçiye ulaşan E-ticaret
mağazasının, ilk 5 mağaza içerisinde yer
aldığını ifade etti. “E-ticaret mağazamızın,
sadece 2014/2015 yıllarını karşılaştırdığımızda,
satışlarını 3 katına çıkardığını görüyoruz. Artan
satış grafiğiyle, e-ticaret mağazasının bu yılı
birinci mağaza olarak kapatacağını düşünüyoruz”
dedi.
%99.6 Marka Bilinirliği
2015 yılında Türkiye genelinde 60 ilde 300
mağaza ile hizmet veren Penti, Türkiye’de
perakendede bir yılda %40 büyüme gösterdi
ve toplam satış alanını 35.000 m2’ye çıkardı.
Ürün kategorilerinin çeşitliği ile birlikte, mağaza
m2’lerini 3 yıl içinde 59 m2’den 105 m2’ye
çıkaran Penti’nin yeni mağazaları ise 150 m2
olarak açılacak.
Yurtiçi ve yurtdışında her yıl ortalama 100
mağaza açmayı planlayan Penti; 2017 sonunda
Türkiye genelinde 400 mağazaya ulaşmayı
hedefliyor.
2015 yılında Kalita firmasının yaptığı Marka algı
araştırmasında % 99.6 marka bilinirliği, % 78
marka sadakatine sahip Penti’yi yılda 55 milyon
kadın ziyaret ediyor. Türkiye’de mağazaların
%30’u İstanbul’da , % 70’i ise AVM’lerde yer
alıyor.

Sami Kariyo
Penti Yönetim Kurulu Başkanı
özel olarak tasarlanan ürünleri satışa sunuyor ve
satıştan gelen geliri “Aile İçi Şiddet Acil Yardım
Hattı”na bağışlıyor.
Penti ayrıca bu yıl; Birleşmiş Milletler’in şiddete
karşı başlattığı ‘Dünyayı turuncuya boyuyoruz ’
farkındalık çağrısına 25 Kasım günü turuncuya
boyadığı vitrinleriyle de destek verdi.
Kadına değinen her sorunun Penti’nin de sorunu
olduğunu söyleyen Sami Kariyo: “Kadın odaklı
bir firmayız. Kadına değer veririz, güçlenmesini
hedefleriz. Bu çerçevede Penti’nin Kurumsal
sosyal sorumluluk stratejisinin odağında kadın ve
kadınların sorunları vardır. Kadının güçlenmesi
için eğitim, şiddet, sağlık, aile ve ekonomi
alanlarında projeler geliştirmeye ve yatırımlar
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
Eğitimin gücünü özellikle vurgulayan Kariyo,
Çorlu’da bulunan Penti fabrikasındaki
çalışanlarının kızlarına eğitim bursu verdiklerini
de belirtti. .

Çalışanların %82’si kadın
Odağında kadın olan Penti; merkez ofis, fabrika
ve mağazalarında 3000’e yakın kişiyi istihdam
ediyor. İş gücünde kadın çalışanlar ise %82’lik
bir payı kapsıyor. Mağazalarda çalışan personelin
%97’si kadın çalışanlardan oluşuyor. Penti,
2018 sonuna kadar mağaza sayısını yurtiçi
ve yurtdışında 700’e ve toplamda 5,000 kişiye
istihdam sağlamayı hedefliyor.

Penti’nin her yıl gelenekselleşen “Kardeşten
Kardeşe” projesi ise tüm Türkiye’deki ihtiyaç
sahibi çocukları sevindiriyor. Binlerce
çocuk, Penti’nin hediye ettiği çorapları giyip
kardeşlerinden gelen umut dolu mesajları ve
iyi dilekleri okuyarak mutlu oluyor. Bunun
yanı sıra Penti, yine her yıl Birleşmiş Markalar
Derneği üye firmaların katkılarıyla ve büyük bir
özveriyle gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Markaları
Türkiye’nin Çocuklarını Giydiriyor” adlı
kampanyaya destek veriyor.

“Kadının Sorunu Penti’nin Sorunu”
Bugüne kadar birçok alanda kadına yönelik
sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren
Penti; özellikle son yıllarda Türkiye’de artan
kadına şiddet olaylarına dur demek ve bu
sorunla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 2007
yılından beri, “Aile İçi Şiddet Yardım Hattı”na
destek veriyor. Her yıl ünlülerin de katılımıyla

Penti, geçtiğimiz yıllarda da ayrıca ekonomide
kadın gücüne destek olmak ve Türkiye’deki
kadınları sosyal girişimcilikle tanıştırmak
amacıyla, 100’ün üzerinde noktada örgütlenmiş
olan mikrokredi uygulaması içerisinde yer
alarak kadınların uygun fiyata çorap satışı
yaparak sürdürülebilir gelir elde etme imkanına
kavuşmasını sağladı.
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ahip olduğu güçlü marka karmasıyla
modanın nabzını tutan, Bakırköy’ün en gözde
alışveriş ve yaşam merkezi Capacity, imza attığı
muhteşem etkinliklerle de ziyaretçilerini keyif
dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Geçtiğimiz aylarda,
Türkiye’nin en iyi radyo istasyonları arasında yer
alan Best FM işbirliğinde, alışveriş merkezinden
gerçekleştirilen canlı yayınlar aracılığıyla
ziyaretçilerini sürpriz konuklar ile buluşturan
Capacity, yeni yılın ilk ayında ziyaretçilerine
sunduğu keyif ve müzik dolu sohbetlere Şubat
ayında birbirinden sürpriz isimlerin katılımıyla
devam edecek.
Türkiye’nin en iyi radyo istasyonları arasında
yer alan Best FM’de yayınlanan programıyla
dinleyicilerin gönüllerini feth eden Yasemin
Şefik, Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nden
gerçekleştirdiği canlı yayınlarda Ocak ayında da

müzik dünyasının popüler isimlerini ağırladı.
Her pazartesi 14.00 – 16.00 saatleri arasında
gerçekleşen canlı yayınların ilki, 4 Ocak Pazartesi
günü, ünlü müzisyen Bedük’ün katılımıyla
gerçekleşti. ‘’Bi dans etsek!’’ isimli yeni albümüyle
dans pistlerini hareketlendiren Bedük, Capacity
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sevenlerine
müzik dolu bir sohbet ziyafeti yaşattı.
Ocak ayında, Best Fm canlı yayınına müzik
damga vurdu

ilk sıraya tırmanan Aslı Demirer 'in katıldığı
keyif dolu sohbete, Gökhan Türkmen telefon
bağlatısıyla katıldı.

Her hafta ünlü isimleri Capacity AVM'den canlı
yayınla Best FM'de ağırlayan Yasemin Şefik, 11
Ocak Pazartesi günü, piyasaya sunduğu yeni
albümü ile genç kızların sevgisini kazanan Yankı
Alper’i sevenleriyle buluşturdu.

Alışveriş ve eğlencenin merkezi Capacity
Avm’de, Best FM’in ünlü programcısı Yasemin
Şefik’in sunumuyla her Pazartesi 14:00-16:00
saatleri arasında gerçekleşen canlı yayınlar,
Şubat ayında da birbirinden sürpriz isimlerin
katılımıyla devam edecek. Müzik ve sohbet
dolu canlı yayınlarımıza 7’den 70’e herkesi
bekliyoruz.

18 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen canlı
yayında, Korkak parçasıyla müzik listelerinde

25 Ocak Pazartesi günkü yayına, son albümü
“Yürüdüm”’e adını veren Yürüdüm parçasıyla
besteci kimliğinin yanı sıra solist kimliğiyle
de piyasaya kendini kabul ettiren Ersay Üner,
bestecilikten solistliğe uzanan meslek hayatının
kilometre taşlarını hayranlarıyla paylaştı.
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CAPACITY, BEST FM İŞBİRLİĞİNDE MÜZİK DÜNYASININ
PARLAYAN YILDIZLARINI AĞIRLADI
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HOPİ MARKA AĞINI
GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR
Alışverişin yeni icadı Hopi, Türkiye’nin ilk ve tek
tema parkı Vialand’de gerçekleştirdiği sömestir
özel kampanyası ile hem paracıkları hem de
eğlenceyi katlıyor. Sömestir tatilinde çocuklarıyla
güzel bir gün geçirmek isteyen Hopi’liler 115
TL değerinde 115 Paracık kazanma ya da
Paracık’larını 4 kat daha değerli harcama fırsatı
yakalıyor. Vialand Tema Park’ın sömestir tatiline
özel kampanyası 7 Şubat’a kadar devam ediyor.
Hopi’ye yeni markalar geliyor
Alışverişin app’i Hopi, kullanıcılarına 360
derece alışveriş deneyimi sunma hedefiyle üye
markalarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Havayolu şirketi Atlasglobal, spor ürünleri
perakendecisi Intersport, su sipariş uygulaması
BiSU, yabancı dil okulu AmericanLIFE ve
kuru temizleme ağı Networkdry Hopi’ye yakın
zamanda katılacak üye markalar arasında yer
alıyor.
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Hopi’nin üye marka ağında gıdadan teknolojiye,
giyimden ayakkabıya, cilt bakımından çocuk
ürünlerine, kitaptan eğlenceye, araç kiralamadan
otel rezervasyonuna, valeden kargoya farklı
sektörlerden 40 üye marka yer alıyor. Hopi üye
markalarının sayısının 2016’da 100’e çıkması
planlanıyor. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgiye
Hopi uygulamasından ya da www.hopi.com.
tr’den ulaşılabiliyor.
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MİNİK AHÇILAR STARCITY’DE
Starcity Outlet yarıyıl tatilinde çocuklar için
nefis, leziz ve enfes bir atölye programı hazırladı.
Minik Aşçılar Atölyesi’yle Starkids kartlı minik
aşçılar, sömestir tatili boyunca marifetlerini
eğlenceli atölyelerle gösterecek ve eğlenerek
öğrenecekler.
25 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında
gerçekleşecek olan atölye çalışmasıyla Starcity
Outlet’e gelen minik aşçılar hünerli, minik
elleriyle neler yapabileceklerini gösterecek
ve atölye sonunda başarı sertifikalarıyla
ödüllendirilecekler.
Sömestir tatili boyunca; pazartesi, salı, çarşamba
ve perşembe günleri saat 14.00 ile 19.00 arasında
yapılacak olan atölyeler; cuma, cumartesi ve
pazar günleri saat 15.00 ile 20.00 arasında
gerçekleştirilecek.
Çocukların eğlenceli vakit geçirmenin keyfine
varacakları Minik Aşçılar Atölyesi’ne Starkids
kartla ücretsiz katılmak için danışmaya uğrayın,
25 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki eğlenceli
atölyelerde yerinizi alın.
ŞEKER HAMURU SÜSLEME:
25 Ocak Pazartesi / 1 Şubat Pazartesi
TATLI MARSHMALLOWLAR:
26 Ocak Salı / 2 Şubat Salı

SEVİMLİ KURABİYELER:
28 Ocak Perşembe / 4 Şubat Perşembe
ŞEKER HAMURUNDAN FİGÜRLER:
29 Ocak Cuma / 5 Şubat Cuma
CUPCAKE YAPIMI:
30 Ocak Cumartesi / 6 Şubat Cumartesi
AFACAN YUMURTALAR:
31 Ocak Pazar / 7 Şubat Pazar
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ÇİKOLATALI KREP ATÖLYESİ:
27 Ocak Çarşamba / 3 Şubat Çarşamba
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2015’İN GÜVEN VEREN ÜNLÜLERİ
Ipsos ve MediaCat işbirliğinde yürütülen
ve tüketicilerin marka tercihlerinde
tavsiyelerinin etkili olduğunu ifade ettikleri
isimlerin listelenmesini sağlayan Celebrity
Güven Endeksi’nin yıllık sonuçları açıklandı.
Yılın sonuçlarına göre tavsiyesine güvenilen
10 ünlüden yalnızca ikisi kadınken, 2015’in
en güvenilir ünlüsü geçen yıl ikinci sırada
yer alan Cem Yılmaz.
Kazanması ne kadar zorsa kaybetmesi bir
o kadar kolay olan güven duygusu gerek
kişisel markalarıyla, gerekse işbirliği içinde
oldukları markaların iletişim çalışmaları
vasıtasıyla karşılaştığımız ünlüler için de
dikkatle takibi yapılan, önemli bir veri.
Tüketicilere yöneltilen “Hangi ünlü kişinin
tavsiyesi/önerisi sizin marka tercihinizde
etkili olur?” sorusunun cevabını arayan
Celebrity Güven Endeksi, bu yönüyle
ünlüler ve sektörün diğer tüm oyuncularına
anlamlı bir hikâye anlatıyor.
2015 Celebrity Güven Endeksi sonuçlarında
ilk elden dikkat çeken veri, güven duyulan
ünlü kadın ve erkekler arasındaki makasın,
erkekler lehine geride kalan yılda biraz daha
açılmış olması.
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En güvenilen ilk 10 ünlüden yalnızca
ikisinin (Gülben Ergen ve Hülya Avşar)
kadın olduğunu gördüğümüz sıralamada
birinciliği alan isimse özellikle son dönemde
son sinema filmi Ali Baba ve Yedi Cüceler’le
gündemi bir hayli meşgul eden Cem Yılmaz.
Cem Yılmaz’ın bu pozisyonunu yıl içinde
dört farklı dönemde gerçekleştirilen her
araştırmada güven sıralamasında ilk üçte yer
alan tek ünlü olmasıyla açıklamak mümkün.
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Listenin ikinci sırasındaki isim olan Murat
Boz da yılı ekrana geldiği projelerde
izleyenlerle kuvvetli bir bağ kurarak
geçirmiş olmalı. Geçtiğimiz yıl raporun
sekizinci sırasında yer alan isim bu
yıl anlamlı bir sıra değişikliğine imza
atmış. Güven endeksinin ilk üç sırasını
tamamlayan ünlü isimse 2014’te Karadayı
dizisiyle hayranlarına hayran ekleyen,
geçtiğimiz yılı ise akıllı telefonu Venüs’e
yaptığı yatırımla iletişim trafiğini artıran
Vestel’in yüzü olarak karşımıza çıkan Kenan
İmirzalıoğlu.

4- ACUN ILICALI %16,9
5- KIVANÇ TATLITUĞ %14,7
6- GÜLBEN ERGEN %14,2
7- KADİR İNANIR %13,0
8- HÜLYA AVŞAR %12,9
9- UĞUR DÜNDAR %13,4
10- ORHAN GENCEBAY %9,9
11- BEYAZIT ÖZTÜRK %9,1
12- TARKAN %8,1
13- BEREN SAAT %8,1
14- HADİSE %7,9
15- İBRAHİM TATLISES %7,1
16- SİBEL CAN %7,0
17- SEDA SAYAN %6,8
18- DEMET AKALIN %6,6
19- BURAK ÖZÇİVİT %5,6
20- SERENAY SARIKAYA %5,1

2-MURAT BOZ

1-CEM YILMAZ

3-KENAN İMİRZALIOĞLU
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TAYLAN KÜMELİ’DEN SAĞLIKLI
BESLENMENİN PÜF NOKTALARI

İstanbul’un cazibe merkezi Akasya Acıbadem’in
gelenekselleşen Akasya Sohbetleri’nin 2016’daki
ilk konuğu sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı
Taylan Kümeli oldu.
Akasya Acıbadem ziyaretçilerinin yoğun ilgi
gösterdiği Taylan Kümeli, sağlıklı beslenme
ve sağlıklı kilo verme ile ilgili önemli bilgiler
paylaştı.
Taylan Kümeli Akasya Acıbadem’de sohbetine
başlamadan önce, “Buraya ulaşım metro ile ne
kadar kolaymış, ben de bundan sonra daha sık
ziyaret edeceğim” dedi.

Taylan Kümeli, Akasya Acıbadem’ de kendisini
dinlemeye gelen misafirlere “Yarından itibaren
buraya gelen herkes bana sağlıklı beslenme
sözü versin, dediklerimi uygulayarak sağlıklı
beslenip, sağlıklı kilo vereceksiniz”diyerek
telkinde bulundu. Kümeli, “Özellikle kulaktan
dolma yanlış bilgileri hayatınızdan çıkarmanızı
istiyorum” diyerek misafirler ile sağlıklı
beslenmenin ve kilo vermenin püf noktalarını
paylaştı.
Akasya Acıbadem misafirleri, Kümeli’nin
sağlıklı yaşam ile ilgili paylaştığı püf
noktalarından sonra danışmak istedikleri
soruları yönelttiler.
Kim demiş akşam 7’den sonra yemek yenmez
diye?
Sağlıklı bir insanın günde 3 öğün yemek yemesi
gerektiğini ifade eden Kümeli, “Sağlıklı bir
insanın günde 3 öğün yemek yemesi gerekiyor.

Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı kilo vermek için bu
sistemi hayatınıza entegre edin, ara öğünleri de
geçiştirmeyin” dedi.
Kümeli; “Kim demiş akşam 7’den sonra yemek
yenmez diye? Hangimiz akşam o saatte evde
olabiliyoruz ki artık. Akşam istediğiniz saatte
yemek yiyin ama en az 2 saat sonra uyuyun”
diyerek sağlıklı beslenme için akşam yemeğinin
önemine dikkat çekti.
Porsiyon kontrolü yapın
Taylan Kümeli, Akasya Acıbadem misafirlerine
“Porsiyon kontrolünüzü yapın, yemeği yemeden
önce ben ne yiyorum diye bakın, bir yemeği
yirmi dakikada yiyin” önerisinde bulundu.
Sağlıklı beslenmenin yanında spor yapmanın
önemine de değinen Kümeli, “Spora vaktiniz
yoksa yemek yedikten sonra evinizde koridorda
30 adım atın ve mutlaka günde 12 bardak su
içmeyi unutmayın” diyerek misafirler sağlıklı
beslenmenin püf noktalarını paylaştı.
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Akasya misafirlerinden söz istedi
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DEVELİ’YE “ÖZEL BAŞARI ÖDÜLÜ”

Nuri Develi

İ

stanbul’un en iyilerinin belirlendiği 15. Time
Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri’nde “Özel
Başarı Ödülü” nün sahibi Türkiye’nin 104 yıllık
lezzet markası Develi oldu.
Bu yıl 15.’si düzenlenen Time Out İstanbul Yeme
İçme Ödülleri, muhteşem bir törenle Zorlu
Center PSM’de sahiplerini buldu.
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Kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet hikâyesiyle
Türkiye’nin güçlü restoran gruplarından biri
olan, 104 yıldır misafirlerine ayrıcalıklı tatlar
sunan Develi, 15. Time Out İstanbul Yeme İçme
Ödüllerinde “Özel Başarı Ödülü” nün sahibi
oldu.
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Her yıl olduğu gibi bu sene de kazananları
belirlemede Time Out İstanbul okuyucuları,
oyları ile katkıda bulundu. Ekim 2015’de başlayan
ve İstanbulluların en iyileri belirlediği oylama 4
Ocak 2016’da son buldu.
Gecede ödülü Develi Restoranları adına Yönetim
Kurulu Üyesi ve markanın dördüncü kuşak
temsilcisi Nuri Develi aldı. Nuri Develi,“Bugün
1000 kişilik ekibimiz ile kocaman bir aileyiz.
Bu ödülü tüm Develi ailesi adına gururla teslim
alıyorum. 104 yıldır bizi tercih eden, bu ödülü
almamızı sağlayan tüm Develiseverlere de
gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye
belirtti.

Etkinlik / MALl&MOTTO

MUTLU EDEN SÜRPRİZLER
KADINLAR KULÜBÜ MUHTEŞEM OBJELER YARATIYOR!
Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü her hafta sonu
düzenlediği etkinliklerle Gaziantepli hanımlara yeni hobiler kazandırmaya devam ediyor. Kadınlar
Kulübü’nün 23 Ocak Cumartesi günü 15.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşen “Ahşap Mühürleme
Atölyesi” etkinliği hanımlara, ahşaptan dekoratif objeler yaratmanın inceliklerini öğretti. “Ahşap
Mühürleme Etkinliği” sayesinde hanımlar, severek yaptıkları ahşap boyama tekniklerine bir yenisini
ekledi ve kendi boyadıkları ahşap tepsi, kutu, peçetelik gibi objelerin üzerini mühürlerle daha şık ve
özgün hele getirme fırsatı buldular.
Ahşabın üzerine akrilik boya ve stampa kullanarak basitçe yapılabilen mühürleme yöntemiyle
Gaziantepli hanımlar, evde yıllardır kullandıkları eski objelerine yepyeni bir form vermiş oldular
ve hiçbir masraf yapmaksızın kendileri yarattıkları bu yeni objeleri çok sevdiler. Atölye çalışmasına
katılarak hem yeni bir hobi edinip, hem evleri için güzel objeler yaratan hem de birlikte vakit
geçirmenin ve sosyalleşmenin tadını çıkaran hanımlar, etkinlik sonrasında evlerine unutulmaz anılar
ve birbirinden güzel ahşap eşyalarla döndüler.

ÇOCUKLAR KULÜBÜ’NDE SİHİR DOLU BİR GÜN SİZİ BEKLİYOR

Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep, Çocuk Kulübü etkinlikleri
kapsamında sihirbazların gösterisine hazırlandı. Şapka, baston, oyun kartı gibi aksesuarlar kullanarak
birbirinden etkileyici sihirbazlık gösterileri yapan sihirbazlar, en özel numaralarını Forum Gaziantep
Çocuk Kulübü için gerçekleştirdi.
Gösteriye katılım yoğun olmasıyla beraber, gösteriyi büyük bir heyecan ve şaşkınlık ile izleyen çocuklar
gösteriden çok memnun kaldıklarını söyledi.

Gaziantep’in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep, 23-31 Ocak tarihleri arasında sevilen
çizgi film karakteri Marsupilami’nin keyifli dünyasının kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Bir doğa canlısı olan Marsupilami karakteri çocuklar için oldukça eğlenceli bir dünya sunmasının
yanında eğitici niteliğiyle de öne çıkıyor. Bir doğa kahramanı olan Marsupilami, çocuklara doğa
sevgisini aşılarken arkadaş canlısı, sevgi dolu ve enerjik karakteriyle de tüm çocukların sevgisini
kazanıyor ve onlar için iyi bir rol model oluyor.
Çocuklara eğlencenin yanında, doğanın, arkadaşlığın ve yardımlaşmanın önemini de aşılayan
Marsupilami programı tüm günü kapsayan geniş bir etkinlik yelpazesi içerdi. Saat 13.00’da dans
gösterileri ve yarışmalarla başlayan etkinlik, Mimi ve Marsu karakterlerinin gösterileri ve fotoğraf
çekimleriyle devam etti. Bu görsel şölenin tadını çıkaran çocuklar ve aileleri, fotoğraf çekimiyle
anılarını ölümsüz kılma şansını yakaladı.
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ÇOCUKLAR VE AİLELER MARSUPILAMI’NİN EĞLENCELİ DÜNYASINDA
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Mustafa Koç

Haberler / MALl&MOTTO

MUSTAFA KOÇ DÖNEMİNDE KOÇ HOLDİNG ATAĞA KALKTI

Mustafa Koç'un, Koç Holding'in yönetim kurulu
başkanlığı görevinde bulunduğu 13 yıllık sürede,
grubun varlıkları ve cirosu 5 katına çıktı.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Mustafa
Koç, Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığını
üstlendiği 2003 yılından bu yana birçok yeniliğe
imza atarken, holdingin faaliyet gösterdiği
sektörlerde etkinliğinin artmasında büyük rol
oynadı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre,
Koç Holding'in 2002'de 46,3 milyon lira olan
konsolide net karı, Mustafa Koç'un göreve
gelmesinin ardından her yıl kademeli yükselişini
sürdürerek geçen yılın 9 ayında 2,2 milyar liraya
çıktı.

Öte yandan Koç Holding'in 2002 sonunda 12,9
milyar lira olan satış gelirleri, 2014 sonunda
yüzde 430'luk artışla 68,3 milyar liraya yükseldi.
Geçen yılın dokuz aylık rakamlarına bakıldığında
holdingin satış gelirlerinin 51 milyar lira olduğu
görülüyor.
Holding'in piyasa değeri ise hali hazırda yaklaşık
28 milyar lira düzeyinde bulunuyor.
Mustafa Koç'un göreve gelmesinin ardından
yapılan atılımlardan en önemlileri arasında
Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşu
TÜPRAŞ'ın hisse devri yer alıyor.
Koç-Shell Ortak Girişim Grubu, 2005'te
TÜPRAŞ'ın yüzde 51'lik hissesinin devrine ilişkin
yapılan ihaleyi kazanmış, 2006 başında da hisse
devri gerçekleşmişti.
Öte yandan 2004 yılında Aygaz Doğalgaz'ın
kurulması ve 2005'te Yapı Kredi Bankası
hisselerinin holding bünyesine katılması da
Mustafa Koç'un başkanlığı döneminde atılan
önemli adımlar başında geliyor.

Mustafa Koç
Mustafa Koç, Koç ailesinin 3. kuşak üyesi ve iş adamıdır. Koç, İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'u
bitirdikten sonra, ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1984 yılında
mezun oldu.
Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü
ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Koç, 1992 yılında Koç Holding'e geçerek sırasıyla başkan yardımcılığı, başkan, yönetim kurulu
üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürütürken, 2003 yılından bu yana holdingin
yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.
Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi
Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan
Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.
Koç, ayrıca Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi olup, sosyal ve kültürel yaşama
katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri
Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesiydi.
Mustafa Koç, 2005 yılında İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D'Industria nişanına, 2012 yılında
Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yön.Kur.Bşk. Mustafa Koç'a
Farkındalık Stüdyosu olarak, Allah'tan rahmet,ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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Holdingin 2002 yılı sonunda 13,7 milyar lira olan
toplam varlıkları, geçen yılın dokuz ayında 73,4
milyar liraya yükseldi. Bu dönemde holdingin
ödenmiş sermayesi de 1,1 milyar liradan, 2,5
milyar liraya ulaştı. Böylece geçen 13 yıllık sürede
grubun toplam varlıklarında yüzde 436,5'lik,
ödenmiş sermayesinde ise yüzde 127,3'lük artış
yaşandı. Bu da 13 yılda holdingin varlıklarının
5 katına, ödenmiş sermayesinin ise 2,3 katına
çıktığını gösteriyor.
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TEKZEN YENİ YILA HIZLI GİRDİ
53 ilde faaliyet gösteren ve mağazalarıyla
Anadolu’nun her köşesine hizmet götürmeyi
hedefleyen Tekzen, 22 Ocak’ta Elazığ’da açacağı
ikinci mağazasıyla mesafeleri ortadan kaldıracak.
Akpınar Mahallesi Susam Sokak’ta 600 m2 satış
alanına sahip express mağazası, evinizin ihtiyacı
olan her ürünü yanı başınıza getirecek.
29 Ocak’ta ise Ankara Armada AVM ‘de
açılacak olan mağazasıyla kalite ve uygun fiyatı
doğru noktada buluşturmaya devam edecek. İl
genelinde yedinci şube olan mağaza 1.883 m2
satış alanıyla hizmet verecek. Ayrıca merkezi
lokasyonuyla ulaşım kolaylığı sağlayacak. Tekzen
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur
Mertoğlu, “2015 yılı seçim ve tüm jeopolitik
gerginliklere rağmen bizim için iyi bir yıl oldu.
%30 büyüme kaydettik. Geçen yıl 12 mağaza
açtık ve yılı 107 mağazayla kapattık. Doğrudan
3 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Dolaylı
olarak katkı sağladığımız kişi sayısı 20 bini
buluyor. Türkiye’nin 7 bölgesinde varız, bu yılki
yatırımlarımızı da yine 7 bölgeye yayacağız.
2016 yılında da yeni mağazalarla hız kesmeden
büyümeye devam edeceğiz” dedi.
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Mobilyadan aydınlatmaya, banyo
dolaplarından küçük ev aletlerine, inşaat-tesisat
malzemelerinden bahçe dünyasına kadar uzanan
geniş ürün yelpazesi bulunan Tekzen, deneyimli
personel kadrosu ve zengin ürün seçenekleriyle
evinizi güzelleştirmek için sizleri bekliyor.
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Onur Mertoğlu
Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdürü

Etkinlik / MALl&MOTTO

LOVELET OUTLET AVM’DEN
ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ
Z

engin ürün çeşidini uygun fiyatlarla
buluşturan Lovelet Outlet AVM, düzenlediği
etkinliklerle de öğrencilere birbirinden güzel
hediyeler sunuyor. Sömestir boyunca geçerli
olacak “Karne Hediyesi Lovelet Outlet AVM ’den”
adını taşıyan kampanya ile minik ziyaretçilere
kahramanımız Sam’ in Eğlence dolu kitabını
ücretsiz hediye ediyor.
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Lovelet Outlet AVM birçok meslek grubunu
tanıttığı meslek Atölyeleri ile de çocukların
yarıyıl tatili boyunca favori adresi olmaya aday.
Lovelet Outlet Öğrencilere yarıyıl tatilinde
eğlenceli vakit geçirebilmeleri için dopdolu bir
etkinlik programı oluşturdu. Çocuklar bu etkinlik
programında hem keyifli zaman geçirebilecekler
hem de öğretici aktivitelerle sömestir tatilini
doyasıya yaşayacaklar. Etkinlikler Çocuklara
özel olup Lovelet Outlet AVM ’nin minik
ziyaretçilerine hediyesidir.
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LİDER KÜRESEL PERAKENDECİLER
GELİRLERİNİ ARTIRMAYI BU YIL DA SÜRDÜRDÜ
Dünyanın en büyük 250 perakende şirketinin gelirleri 4,5 trilyon dolara
ulaşırken, listenin tek Türk temsilcisi yine BİM oldu. Giderek dijitalleşen
tüketicilerle perakendecilerin sundukları dijital deneyimler arasında bir
fark oluştuğu belirtilen raporda, bu farkın yarattığı fırsatlardan doğru
yararlanıldığı takdirde perakendeciler için önemli büyüme fırsatları
ortaya çıkacağı belirtiliyor.
Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı, kurumsal
risk ve finansal danışmanlık hizmetlerinde
dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan
Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2016
raporunu yayınladı. Rapora göre; 2014 mali
yılında, ilk 250 küresel perakendecinin toplam
gelirleri 4,5 trilyon dolar seviyesine ulaştı ve
2013 yılında kaydedilen yüzde 4,1’lik büyümenin
ardından, 2014 yılında da yüzde 4,3’lük bir
büyüme ile sektör gelirlerinin artışındaki istikrar
korunmuş oldu. 2011 yılında gelirlerinde
düşüş yaşamış olan perakende sektörü için
bu gidişat olumlu bir işaret olsa da, bölgeler
bazında bakıldığında resmin çok homojen
olmadığı ortaya çıkıyor. Kuzey Amerika ve
Afrika/Ortadoğu’daki perakendeciler gelir
artışı yaşarken; Asya Pasifik, Avrupa ve Latin
Amerika’daki perakendeciler ise gelirlerde aşağı
yönlü bir seyir yaşıyor.
Büyükler liginde Türkiye’yi yine BİM temsil
ediyor
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. geçtiğimiz sene
6,2 milyar dolar olan gelirini bu sene 6,6 milyar
dolara yükselterek, 2009-2014 arası % 22,1
büyüme elde etmiş oldu. Bununla birlikte,
bu sene geçen seneye göre küresel en büyük
perakendeciler listesinde iki sıra gerileyerek
153’üncü sırada yerini aldı. En hızlı büyüyen 50
perakendeci arasında ise 21. oldu.

Özgür Yalta

Deloitte Türkiye Tüketim ve
Endüstriyel Ürünler Lideri
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Dijital teknolojilerin etkisi
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Perakendenin Küresel Güçleri 2016 raporu,
mağaza içi alışverişte teknolojinin etkisine ışık
tutarak, tüketicilerin dijital kullanımlarının
giderek arttığına dikkat çekiyor. Deloitte
Türkiye Tüketim ve Endüstriyel Ürünler Lideri
Özgür Yalta konuyla ilgili şu açıklamada
bulundu: “Tüketicilerin dijital teknolojilerin
kullanımı konusundaki davranış ve beklentileri,
perakendecilerin bu beklentilere cevap
verme hızından daha hızlı evriliyor. Bu da
perakendecilerin tüketicilere sundukları dijital
deneyimlerle tüketicilerin beklentileri arasında
bir fark oluşmasına yol açıyor. Perakendeciler
tarafından dikkat edilmesi gereken üç trend
ortaya çıkıyor.

•Dijitale dönüşüme giden tek bir doğru yol
bulunmuyor: Global olarak tüm pazarlar
dijital teknolojileri geniş kapsamlı bir şekilde
benimseme yoluna giderken, bazı pazarlar farklı
yollardan ilerliyor. Örneğin, bazı gelişmekte
olan piyasalar, gelişmiş pazarların dijitale geçişte
kat ettiği bazı safhaları tamamen atlayarak
ilerleyebiliyor.

•Tüketiciler daha iyi dijital araçlar talep ediyor:
Dijital araçlar ve kanallar birçok perakendeciye
daha geniş erişim kabiliyeti ve gelirlerini
artırma imkânı sunsa da, tüketiciler pek çok
perakendecinin kendilerine sundukları dijital
değer önerilerinin yetersiz olduğunu düşünüyor
ve mevcut hali ile bu değer önerilerinden
memnun kalmıyor.”

•Tüm tüketicilere tek bir dijital yaklaşımla
davranmak işe yaramıyor: Dijital davranışlar
yaş ve gelir gibi demografik etkenler ile
talep edilen ürününün türüne göre farklılık
gösteriyor.

Yalta, aynı zamanda, perakendecilerin sunduğu
deneyim ile tüketicilerin dijital beklentileri
arasında oluşan bu farkın doğurduğu fırsatlardan
doğru yararlanan perakendecilerin önemli
büyüme fırsatları yaratabileceğinin altını çizdi.

Haberler / MALl&MOTTO

E-perakende sıralamasında üç sene arka
arkaya Amazon yine birinci sırada yerini
aldı
2014 yılında, ilk 250 listesinde bulunan ve
B2C odaklı e-perakende operasyonlarına
sahip 140 perakendecinin toplam gelirlerinin
%7,6’sı online operasyonlarından geldi. Bu
oran 2013 yılında %6,5 idi. Dünyaca ünlü
perakendeci Amazon, e-perakende alanında
en yakın rakibinin üç katından daha fazla gelir
elde ederek ilk sırayı bu sene de kaptırmadı.
İkinci sıraya ise geçtiğimiz sene dördüncü
sıraya gerileyen Apple yeniden otururken,
geçen senenin ikincisi JD.com ise üçüncü
sırada yerini aldı.

E-perakende sıralaması

Perakende sıralaması

Gelir düzeyine göre sıralama (2014)

2014 yılı perakende geliri

Şirket adı

Ülkesi

1

Wal-Mart

ABD

485,651

2

Costco

ABD

112,64

3

The Kroger

ABD

108,465

4

Schwarz

Almanya

102.694

5

Tesco

İngiltere

99,713

6

Carrefour

Fransa

98,497

7

Aldi

Almanya

86.470

8

Metro

Almanya

85,57

9

The Home Depot

ABD

83,176

10

Walgreen Boots

ABD

76,392

Şirket adı

Menşei

(mil ABD $)

E-perakende satışları

1

12

Amazon.com

ABD

70,08

2

48

Apple

ABD

20600

3

58

JD.com

Çin

17,672

4

1

Wal-Mart

ABD

12200

5

76

Otto

Almanya

8,397

6

5

Tesco

İngiltere

6504

7

35

Macy’s Inc

ABD

5400

8

97

Liberty Interactive Corporation

ABD

5,198

9

15

Casino Guichard-Perrachon

Fransa

4,606

10

57

Sunning Commerce Group

Çin

4199
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(mil ABD $)
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TOMMY HILFIGER 2016 İLKBAHAR YAZ
GLOBAL REKLAM KAMPANYASINI LANSE ETTİ
Tommy Hilfiger 2016 İlkbahar Yaz koleksiyonunu
“Wish You Were Here” adlı reklam kampanyası
ile tanıttı. St. Vincent ve Grenadinler’deki egzotik
destinasyonlara uzanan bir yolculuktan ilham
alan kampanya, Karayipler’in yaşam tarzının
tamamıyla Tommy’e özgü, eklektik ve eğlenceli
bir yorumu niteliğinde. Arka planda turkuaz
rengi suların ve beyaz kumlu plajların eşlik
ettiği stillerde ada yaşamının rahatlığı sofistike
bir dokunuşla buluşarak en ikonik tatil tarzını
yaratıyor.

MALl&MOTTO / 24.sayı / Şubat 2016

Tommy Hilfiger, Mustique Adası’ndan en içten
dileklerini gönderirken Behati ve yakışıklı
kazazedeler enerjik stilleriyle sahilde boy
gösteriyor. Palmiye ağacına tırmanan veya
dalgalarla oynayan Behati, adeta bir modern
zaman kâşifi; kendi maceralarını yazmaya ve tatlı
hayatın peşinden giderken ekibe liderlik etmeye
hazır. Adada yaşamın rahatlığı özgün bir yorumla
sportif ve havalı bir stile dönüşüyor. Kırmızı,
beyaz ve lacivert gibi denizci renkleri sofistike
ve konforlu parçalarda doğal çiçek desenleriyle
buluşuyor. Tığ işi örgüler, çizgili elbiseler, işlemeli
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kumaştan bluzlar, çiçekli polo yaka tişörtlerin
üzerine giyilmiş blazer ceketler ve gömlekler
koleksiyonda ön plana çıkıyor.
Tommy Hilfiger yeni reklam kampanyasını
“2016 İlkbahar Yaz kampanyamız için sonsuz bir
ada tatilinden ilham aldık. Ailecek Karayipler’i
çok severiz, özellikle Mustique birlikte zaman
geçirdiğimiz en favori yerlerden biri. Bu sezon
‘ada hayatının’ esintilerini eklektik yorumlarla
renkli ve havalı kampanyamıza katıyoruz. Deniz
çağrışımlarını ve tropik etkileri güneşte ağarmış
bir renk paleti ve sportif detaylarla kombine ettik;
plajın rahatlığına ihtişamlı dokunuşlar kattık.”
Sözleriyle anlatıyor.
Wish You Were Here kampanyasının çekimlerini
Craig McDean, stil danışmanlığını Karl Templer
ve sanat yönetmenliğini Laird + Partners’dan Trey
Laird üstlendi.
Tommy Hilfiger Global Marka ve Pazarlama
Genel Müdürü Avery Baker ise kampanya
hakkında şunları söyledi: “2016 İlkbahar Yaz

küresel reklam kampanyamız, markamızın
kendine has görsel kimliğini ve kural
tanımayan, eğlenceli ve havalı tarzını
kucaklıyor. Kampanya aynı zamanda kadın
giyimindeki yeni yönümüzü ve dünya
genelinde kadın giyimine odaklı stratejimizi
yansıtıyor. Tüm kadın kategorilerinde daha
fazla büyüme potansiyeli görüyoruz; bu
kampanya da tüm marka temas noktalarında
tutarlılık sağlama çabalarımızda anahtar bir rol
oynuyor. Dijital, basılı, açık hava ve doğrudan
pazarlama kanallarımıza kapsamlı yatırım
yaparak kampanyalarımızın daha çok insana
ulaşması için çalışıyoruz.”
Çekimleri St. Vincent ve Grenadinler’deki
Mustique adasında gerçekleştirilen
kampanyanın yıldızı, ardı ardına üçüncü sezon
için marka elçisi olan süper model Behati
Prinsloo olurken Miles McMillan, Marlon
Teixeira, Nathan Owens, Jordan Barrett ve
Darius Trabalza Haynes gibi yakışıklılardan
oluşan bir grup kendisine eşlik ediyor. Saçlar,
Tomo Jidai, makyaj ise Francelle Daly imzalı.
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BURBERRY YENİ ERKEK KOLEKSİYONUYLA
İLKLERE İMZA ATTI
Burberry, “Something Old, Something New,
Something Borrowed, Something Blue”
adlı yeni Erkek Giyim Koleksiyonu’nun
defilesini Londra’daki Kensington Gardens’da
gerçekleştirdi.
Aralarında Steve McQueen, Brooklyn Beckham,
Jourdan Dunn, Mark Ronson, Amber Anderson,
Toby Huntington-Whiteley, George Barnett,
Josephine de la Baume, Lee Jong Suk, Tinie
Tempah, Florence Kosky ve Josh Whitehouse gibi
ünlü isimlerin bulunduğu 700’den fazla davetli
defileye katılırken, Burberry kampanyasının
yıldızları Sol Goss, Ruth ve May Bell, Louie
Johnson, Eliza Fairbanks, Hayett McCarthy ve
Çinli şarkıcı-aktör Kris Wu podyumda yürüyen
mankenler arasındaydı.
Burberry çatısı altındaki alt markaların bir araya
gelişini kutlayan koleksiyon; ikonik trençkotlar,
yün paltolar, militer kıyafetler, yeni The Satchel
çanta, The Driver ve The Derby ayakkabılarla şık
giyimi hafta sonu rahatlığıyla buluşturuyor.

Benjamin Clementine

Burberry İlklere Adını Yazdırmaya Devam
Ediyor
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Burberry Erkek Giyim 2016 koleksiyonuna
dair ilkler yeni çanta ve ayakkabı modelleriyle
sınırlı kalmıyor. Apple TV’de kendi “app”ini
kuran ilk moda markası olmayı başaran
Burberry, defilesini de bu platform üzerinden
canlı yayınlayarak moda sektörüne damgasını
vuruyor. Mercury ödüllü İngiliz şarkıcı-beste
yazarı Benjamin Clementine’in canlı performans
sergilediği defile, Apple TV’nin yanı sıra
Burberry.com, Twitter, Facebook ve YouTube
üzerinden de eş zamanlı olarak yayınlandı.
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Koleksiyondan Öne Çıkanlar
Kumaş ve desenler: Yün, çift taraflı kaşmir check
deseni, çift taraflı ayrılabilir kaşmir yün, tiftik,
yün tüvit, pamuk gabardin, yıkanmış kot, viskon
jarse
Renkler: Lacivert, siyah, beyaz, koyu yeşil, militer
yeşil, militer kırmızı, şarap kırmızısı, mor, deve
tüyü, hardal sarısı, gri, bal rengi, mavi
Siluetler: Militer manto, palto, pelerin, yün palto,
parka, trençkot, bomber ceket, pofuduk ceket,
sahra ceketi, pilot ceketi, takım elbise ceketi,
eşofman takım, geniş paça pantolon, polo tişört,
mavi kot pantolon
Aksesuar: The Satchel, The Driver, The Derby,
The Sneaker, çift taraflı check desenli İskoç
yününden kaşmir atkılar

İzlemek için okutunuz
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SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE PRONTOTOUR’DAN
“AŞK KAÇAMAKLARI”

Her yıl yeni destinasyonlarla tatilde moda
yaratan lider tur operatörü Prontotour’dan,
Sevgililer Günü için çiftlere % 14 indirimli “Aşk
Kaçamakları” kampanyası…
Prontotour’un Sevgililer Günü %14 indirim
kampanyasıyla, çiftler Sevgililer Günü’nü
unutulmaz kılmak için Dünya’nın en güzel
şehirlerinde romantizmin doruklarına çıkıyor.
Kampanya 19 Ocak – 12 Şubat tarihleri
arasındaki satın alımlarda ve 14 Şubat’ı kapsayan
seyahatlerde geçerli.
Yüzyıllardır ünlü aşkların yaşandığı Romeo &
Juiliet’in, Sezar & Kleopatra’nın, Salvador Dali &
Gala’nın izinde Paris, Barcelona, Roma, Benelüks
seyahatinde sevgililer tarih ve aşk kokan
sokakların cazibesine kapılıyor.
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Bu özel günde Prontotour ile tatilin keyfini
çıkaran aşıklar; Mozart’ın, Beethoven’in,
Chopin’in tutkulu melodilerinin yankılandığı
Avrupa’nın kalbi Viyana, Budapeşte ve Prag’da;
sevgililerinin kulağına en güzel aşk şarkılarını
fısıldarken, aşka fon olan caddelerde anı
ölümsüzleştirecek fotoğraflar çekiyorlar.
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Prontotour aşkın ve masumiyetin simgesi
beyaz tatili de unutmadı. Bulgaristan Bansko’da
gerçekleştirebilceğiniz bir kayak tatili, aşkın en
beyaz halini sevenler için de Sevgililer Günü
alternatifi olabiliyor.
Leyla ile Mecnun misali otantik bir aşk kaçamağı
yaşamak isteyenlerin tercihi ise Kuzey Afrika ve
Arap Yarımadası’nda Dubai, Fas, Tunus, Cezayir,
Kanarya Adaları seyahati oluyor.
“Amerikan Rüyası”nı tercih edenler Miami, New
York, San Francisco, Las Vegas’ta bir Hollywood
filmi tadında Sevgililer Günü yaşayarak diğer
kıtada aşklarını perçinliyor.
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AKBATI AVYM YARIYIL TATİLİNİ
“SİNBAD VE ADALAR PRENSESİ” İLE KARŞILIYOR
Akbatı AVYM, 6 Şubat Cumartesi günü saat 15:00-16:00 arasında
“Sinbad ve Adalar Prensesi” tiyatro gösterisini ağırlayacak. Çocuklar,
Akbatı AVYM’nin yarıyıl tatili boyunca “deniz ve korsan” temalı çocuk
atölyelerine katılarak hem eğlenecek, hem de hoşgörü, saygı, empati,
hayvan sevgisi ve sadakat gibi önemli kavramları oyunlarla öğrenebilecek.
Akbatı AVYM, Ocak – 7 Şubat tarihleri
arasında gerçekleştireceği “deniz ve korsan”
temalı el becerilerini geliştirmeye yönelik
düzenlenen atölyelerle çocuklara keyifli bir
yarıyıl tatili sunuyor. Bir deniz kazasında
yunus balıklarının yardımıyla kendini ıssız
adada bulan ve yalnızca hayvan dostları
tarafından büyütülen Rose’nin denizler prensi
kaptan Sinbad’la karşılaşmasını konu alan
“Sinbad ve Adalar Prensesi” çocuk tiyatrosu
ise 6 Şubat Cumartesi günü saat 15:00-16:00
arasında Akbatı AVYM’de izlenebilir.
“Sinbad ve Adalar Prensesi” oyunundan yola
çıkarak planlanan atölye çalışmaları her gün
farklı bir içerikte gerçekleştirilecek:
1 Şubat Pazartesi “Sinbad'ın Adasını
Resimliyoruz”
2 Şubat Salı “Prenses Aynası ve Korsan Bandı
Yapıyoruz”
3 Şubat Çarşamba “Sinbad'ın Gizli Adasını
Keşfediyoruz”
4 Şubat Perşembe “Sinbad ve Adalar Prensesi
Tişörtlerini Boyuyoruz”

6 Şubat Cumartesi “Deniz Kızı Bebek ve
Korsan Bebek Yapıyoruz”
7 Şubat Pazar “Seramik Hamuru ile Deniz
Canlıları Yapıyoruz”
Hayvanlarla konuşabilme yeteneğine sahip
Rose’nin maceralarından yola çıkarak
çocuklara hoşgörü, saygı, empati, hayvan
sevgisi ve sadakat gibi önemli kavramları
oyunlarla öğreten Akbatı AVYM yarıyıl tatili
boyunca 14:00-16:00 saatleri arasında zemin
kat havuz önünde çocukları bekliyor.
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5 Şubat Cuma “Deniz Canlılarından Yastık
Yapıyoruz”
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D&R 2015 ÇOK SATANLARI
Türkiye’nin kültür ve eğlence dünyası D&R, kitap, müzik, film ve oyun alanında 2015
yılının en çok satanlarını açıkladı. D&R’in listesine göre yerli müzikte ‘Kayahan’ın En İyileri
1’ albümü birinci olurken yabancıda Taylor Swift’in ‘1989’ albümü liderliğe oturdu. 2015
yılının en çok satan kitabı Küçük Prens, en çok satan filmi ise Interstellar (Yıldızlararası)
oldu. Oyun konsolunda en çok Fifa 16, bilgisayarda ise The Witcher 3 Wild Hunt oynandı.
D&R’ın listesine göre 2015 yılında en çok satan eserlere bakınca tüketicilerin artık dünya
ile paralel zevklere sahip olduğu ortaya çıktı.
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Kitap, müzik, film ve oyun dünyasının zenginliklerini tüketicilere dünya ile aynı anda
sunan D&R, bu yıl da eğlence ve kültürün merkezi olacak.
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Yerli Albüm
1. Kayahan’ın En İyileri 1 (Various Artists)
2. Bangır Bangır (Gülşen)
3. Pırlanta (Demet Akalın)
4. Gök Nerede (Mabel Matiz)
5. Aşk İle (Funda Arar)

Yabancı Albüm
1. 1989 (Taylor Swift)
2. Best Of Haris Alexiou – Live Record
3. 25 (Adele)
4. Mini World (Indila)
5. Revival (Selena Gomez)

Kitap
1. Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupery)
2. Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)
3. Konstantiniyye Oteli (Zülfü Livaneli)
4. Fi (Akilah Azra Kohen)
5. Trendeki Kız (Paula Hawkins)

Film
1. Interstellar (Christopher Nolan)
2. Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan)
3. Pek Yakında (Cem Yılmaz)
4. Fifty Shades of Grey (Sam Taylor)
5. Lucy (Luc Besson)

Oyun (Konsol)
1. Fifa 16 PS4
2. Fifa 15 PS3
3. GTA V PS4
4. GTA V PS3
5. Fifa 15 PS4

Oyun (PC)
1. The Witcher 3 Wild Hunt
2. GTA V
3. Football Manager 2015
4. The Sims 4 Limited Edition
5. The Elder Scrolls Online
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KARNE HEDİYESİNİN YILDIZI
CEVAHİR ESKİMO KASABASI!
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Çocuklar Eskimo Kasabası ile Eskimoların yaşadığı coğrafyaya özgü aktiviteler ile eğlencenin tadına
varacaklar. 23 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında etkinlik alanına gelen çocuklar, Eskimo kıyafetlerini
giydikten sonra; buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, Eskimo evinde çizgi film izleme gibi birbirinden
güzel etkinliklere katılarak hem yeni bir kültürü tanıyacak hem de keyifli bir tatil geçirecekler. Minik
Eskimo’lar, Cevahir 1. kat orta alandaki kasabada bulunan bisiklete binip pedalları çevirdikçe ortaya
çıkan enerji ile burada bulunan ağaçtaki ışıklar yanacak, böylelikle üretici yönleri de gelişmiş olacak.
Türkiye’nin en büyük kapalı eğlence merkezi, sinema salonları, İstanbul Devlet Tiyatrosu sahneleri
ve kaliteli hizmetiyle alışverişin odak noktası olan İstanbul Cevahir; sömestir tatilinde çocukları ile
eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen aileleri bekliyor!
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GÜZELLİĞİ AŞK MI ŞEKİLLENDİRİYOR?
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, Sevgililer Günü öncesinde “ilişkiler” ve
“güzellik” kavramını irdeliyor. “Değişime ne zaman ihtiyaç duyarız?” diye soran Mamak, özellikle kadınların
genelde aşk acısının ardından kendi vücuduna bakmaya başladığını söylüyor.
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı
Mamak “kişinin istekleri ve uygun ameliyat veya uygulamaların
seçimi; o kişinin sosyal ve özel yaşantısıyla da çok yakından
ilgili bir durumdur” diyor. İstatistiklere göre geçen yıl evlenen
çift sayısı 600 bin iken, 131 bin de boşanma gerçekleşmiş. Bir
önceki yıla göre boşanma oranı ise yüzde 4,5 artmış durumda.
Tabi ki her boşanmanın sebebi aldatmak veya aldatılmak
değil. Ama aldatılmak veya boşanmak bir insanın hayatını
değiştirebilen en önemli durumlardan birini oluşturuyor.
Değişim ihtiyacı da en çok bu zor süreçlerde karşımıza çıkıyor.
Aysun Bölükbaşı Mamak, bunun son derece doğal sonuçlardan
biri olduğunu söylerken; “aldatılma ile karşılaşmış birinin
kendini sorgulaması, bedensel özelliklerini yargılaması ve diğer
kadınlarla karşılaştırması kaçınılmaz olur” diyor.
Peki kendimizi hangi zamanlarda sorguluyoruz? Estetik ve
Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak’a
göre bunu en çok yeni bir işe başlarken, yeni bir ilişkiye
hazırlanırken, toplumda başka bir sıfatla tekrar yapılanırken
yapıyoruz. Bu sorgulamada kadınlar daha çok neyi fark
ediyor? Arkadaşlarının vücutlarına daha iyi baktığını, egzersiz
yaptığını, kremlerini ve yüz bakımlarını hiç aksatmadan
takip ettiklerini… Bu nedenle yenilenme sürecinin en önemli
parçalarından birini de estetik uygulamalar oluşturuyor.
Mamak, estetiğin kaliteli bir değişimin en önemli parçası
olduğu kadar, yaşının iyisi olmayı sağlaması açısından da en
büyük destek olduğunu ekliyor.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı
Mamak, “estetik uygulamalara başlamak ister böyle bir
aşamanın sonucunda alınan bir kararla, isterse yaşamınızın
bir parçası dahilinde her ne sebeple olursa olsun, önemli olan
kendi bedeninizde mutlu olmanız. Estetik işlemler hiç bir
zaman bir başkası için yapılmaz; ne bir eş, ne bir sevgili ne de
bir arkadaş… Estetik, değişim sürecinizi desteklemek ve size
kendinizi daha iyi hissettirmek için vardır. Üzücü bir sürecin
ardından değişim anlamında büyük kararlar vermek gerçekten
iyi düşünülmesi gereken bir konudur. Bu konuda da size en
iyi yol gösterici doktorunuz olacaktır. Doktorunuza yardımcı
olacak en önemli şey ise kendinizi en doğru şekilde ifade
etmenizdir. Karşılıklı güven ve iyi bir diyalog, iyi bir sonucun
önemli aşamalarından biridir.” diye sözlerini tamamlıyor.

Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
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Bu anlarda yüzümüzdeki sarkmayı, karnımızda ve
memelerimizde olan gevşemeyi belki de daha çok ayırt
ediyoruz. Bu değişimin ilk aşamasını en çarpıcı olan bölgenin
estetik değişimi oluşturuyor. Kimine göre bu, yıllardır göz
ardı ettiği karnındaki gevşeme ve sarkma, kimilerine göre
göğüslerindeki deformasyon, kimilerine göre ise yüzündeki
çizgi ve çökmeler oluyor.
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CARREFOUR BURSA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKA KARMASINI GÜÇLENDİRİYOR
Ziyaretçilerine beklentilerinin üzerinde hizmet
sunmak için sürekli kendini yenileyen, müşteri
odaklı yaklaşımı ve gücüne güç katan yeni
markaları ile Carrefour Bursa AVM, tüm
alışverişlerinizde renkli ve keyifli bir sezon
sunuyor.
Yerli ve yabancı bir çok markaya tek çatı
altında kolayca ulaşım sağlayan Carrefour
Bursa AVM, bünyesine katılan Roman,
Greyder, Adidas Kids, Mac, Golden Rose ve
Dry Center mağazalarıyla alışverişi keyfe
dönüştürüyor.
Carrefour Bursa AVM ziyaretçileri, zarifliği
ve şıklığı ön plana çıkaran özgün modellerin
adresi Roman’da sezonun trendlerini
yakalarken, sağlamlık, kalite ve dinamizmle
özdeşleşen, ailenin hemen her bireyi için
ürünler sunan, en çok da gençlerin dilinden
anlayan popüler marka Greyder ile alışverişin
keyfini çıkartıyorlar. Çocuklara ve bebeklere
özel birbirinden rahat ve renkli spor giyim
ürünleri ile Adidas Kids mağazası, modayı
yakından takip etmek isteyen minikleri
bekliyor.
Carrefour Bursa AVM’de hizmet vermeye
başlayan kozmetik sektörünün öncü markaları
Mac ve Golden Rose güzelliğine ve dış
görünüşüne özen gösteren bakımlı bayanları
renkli dünyası ile buluşturuyor.
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Carrefour Bursa AVM yeni katında yer alan
Toyzz Shop, Shumix, Linens, Korkmaz,
Esteslim, Mac Fit Spor Salonu ve Tatil.com
markalarıyla değerli müşterilerine tüm
ihtiyaçlarını tek çatı altında sunmaya devam
ediyor.
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Carrefour Bursa AVM ziyaretçileri yüzlerce
seçkin markadan tek çatı altında alışveriş
yaparken, aynı zamanda kazanıyor.
Alışverişlerine shop&win kart ile puan
yükletip, biriken para puanları ile bedava
alışverişin keyfini yaşarken aynı zamanda
shop&win kart sürpriz kampanyalarından
yararlanma fırsatını yakalıyorlar.
Açılışından bu yana her dönem çeşitli
etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli saatler
yaşatan Carrefour Bursa AVM’nin dikkat
çekici ve eğlenceli etkinlikleri tüm hızı ile yeni
alışveriş sezonunda da devam edecek.
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SU’YA DAİR DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR
Uzman Diyetisyen Olcay Barış, suya dair doğru olduğunu sandığımız bir çok yanlış olduğun
belirtiyor ve sağlık açısından günde en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Y

aşamın kaynağı su ile ilgili hemen
hemen her gün "günde en az 2 litre
içilmesi" ne dair bir haber okuyor ve
duyuyoruz. Hücre içinde gerçekleşen bütün
hayati metabolik olaylar ancak hücre içindeki
su yeterli ise gerçekleşebiliyor. Hayatımız için
bu denli önemli olan su ile ilgili doğru bilinen
yanlışları; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok
önemli bir sağlık sorunu haline gelen obeziteye
karşı ‘Dengeli Beslen, Harekete Geç’ sloganıyla
mücadele başlatan Şenpiliç’in kampanyasına
rehberlik eden Uzman Diyetisyen Olcay
Barış’tan öğreniyoruz.
Su Şişkinlik Yapıyor!..
Bir anda çok miktarda su içildiğinde geçici bir
şişkinlik sorunu yaşanabildiğini belirten Barış;
su içiminizi aralıklı ve güne yaydığınız sürece
şişkinlik sorunu yaşamayacağınızı söylüyor.
Ayrıca soğuk olan içeceklerin genelde gaz
yapıcı özelliği olduğu için suyu oda sıcaklığında
tüketerek bu ihtimali de ortadan kaldırmış
oluyorsunuz.
Meşrubatlar İyi Birer Sıvı Kaynağıdır!
Hiçbir içecek suyun yerini tutmuyor. Gün
içerisinde çay, kahve, soda, ayran gibi içeceklere
de yönelebiliriz fakat suyu‚ ‘su‘ formunda ve
daha fazla içmeye özen göstermeliyiz. İnsan
vücudundaki toplam sıvının yaklaşık %80'i
sudan, geriye kalan yüzde 20'si de kafeinli
içecekler dahil olmak üzere içecek alımından ve
gıdalardan elde edilmektedir.

Sabah Aç Karnına Limonlu veya
Sirkeli Su İçmek Zayıflatır!
Uzman Diyetisyen olan ve “Dengeli Beslen
Harekete Geç Kampanyası“na da rehberlik
edip doğru beslenmenin kurallarını
kadınlarla paylaşan Olcay Barış; hiçbir
besinin yağ yakıcı özelliği olmadığını ancak
içeriğindeki maddelerle metabolizmayı
hızlandırabileceklerini vurguluyor. Bir süre
sonra mide asidini arttıran limonlu veya
sirkeli su mide hassasiyetine yol açacağı gibi
fazla tüketildiğinde midede ülser, gastrit gibi
hastalıkların oluşmasına sebep olabiliyor.

Uzman Diyetisyen Olcay Barış
Yalnızca Susayınca Su İçin!
Su haricinde tüketilen içecekler farketmeden
su ihtiyacımızı ertelemeye neden oluyor. Bu
durumda az su içildiğinde ileriye dönük böbrek
sorunları karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden sadece
susayınca değil tüm gün boyunca sağlık açısından
günde en az 2-2,5 litre su içilmesi gerekiyor.
Çok Fazla Su İçmek Faydalıdır!
Herşeyin fazlasının zarar olduğunu bir kez
daha hatırlatan Uzman Diyetisyen Olcay Barış
günde 4-4.5 litreden fazla su içimi olduğunda
vücudun elektrolit dengesini ayarlayamadığını
baş dönmesi ve denge kaybının yaşanabileceğini
belirtiyor. Bu nedenle günde ortalama 10-12
bardak (2-2,5 litre) su içilmesi gerekiyor.
‘Dengeli Beslen, Harekete Geç!..’ Kampanyası
Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi

Şenpiliç, obeziteye karşı mücadele amacıyla
‘Dengeli Beslen, Harekete Geç’ sloganıyla
kampanya başlattı. Kampanya kapsamında,
uzman diyetisyen ve şef ile ‘dengeli beslenme’
anlatılırken, dans ve fitnessi birleştiren
Zumba ile de kadınların harekete geçmeleri
ve eğlenerek spor yapmaları hedefleniyor.
Drama Etkileşimli Öğrenme Metodu ile her
evde yemekle ilgili yaşanan durumlar tiyatral
olarak canlandırılıyor. Böylelikle kadınların ve
çocukların hem empati kurarak öğrenmeleri
sağlanıyor.
‘Şenpiliç’in ‘Dengeli Beslen, Harekete Geç’
sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Milli
Eğitim Bakanlığı ve İSMEK ile işbirliği yapılarak
binlerce kadına ve devlet okullarında eğitim
gören çocuklara ulaşıldı. Kampanya 2016
yılında Türkiye geneline taşınacak.

MALl&MOTTO / 24.sayı / Şubat 2016

Terlemiyorsak Su İçmeye Gerek Yok!
,Terlediğimiz zaman ter ile vücuttan atılan suyu
yerine geri koymak için su ihtiyacımızın arttığı
kesin fakat bu durum terlemeyince su içmeyelim
anlamına gelmiyor. Vücut sürekli olarak kendi
ısısını korumaya çalışır bunu yaparken de
su kaybeder, dolayısıyla kaybettiğimiz suyun
mutlaka yerine geri konması gereklidir.
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KANYON’DAN YARIYIL TATİL SÜRPRİZİ:
DOTKANYONDA ÇOCUK ATÖLYELERİ
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Her zaman güncel, dinamik
ve hayata geçirdiği projelerle
sektörde öncü olan Kanyon,
yarıyıl tatiline giren çocukları
da unutmadı. Dotkanyonda
tarafından hazırlanan çocuklar
için tiyatro atölyeleri 23 Ocak’ta
Dotkanyonda sahnesinde
başladı.
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Birlikte bir mekan ya da hikaye
yaratmak gibi ekibin bir parçası
ve bir ekip olabilme çalışmaları
için sahnede ekip ruhu, kendini
bir başkasının yerine koymak
gibi aslında var olmayan bir
durumu ya da mekanı hayal
edip onun içinde hareket etme
çalışmaları için hayaller hayaller,
sahnede hikayeler anlatarak,
oyunlar yaratarak, birbirlerinin
hikayelerini tamamlayarak
tiyatroya dair doğaçlama
çalışmalar için İçinden geldiği
gibi,ortak karar verilen bir
hikayeye, farklı malzemeler
ve görsellerden yola çıkarak
diyologlar hazırladıktan sonra,
rolleri dağıtıp, ezberleyip,
yönetip ve sahnelemek için yaz
/ oku / yönet atölyeleri yarı yıl
tatilinde çocukların hayal gücünü
sahneye çıkarıyor.
Dotkanyonda ekibinden başarılı
tiyatro sanatçısı Tuğrul Tülek
tarafından gerçekleştirilecek
atölyelere 6-11 yaş arasındaki
tüm çocukları 23 Ocak - 6 Şubat
tarihleri arasında Dotkanyonda
sahnesine bekliyoruz.
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AŞKINIZ BÜYÜSÜN, SİZ KİLO ALMAYIN
Uzman Diyetisyen Işın Sayın sevgililer gününe
özel, aşkınızı büyütecek, kalbinize iyi gelecek
ama size kilo aldırmayan “Aşk Kokan” bir menü
tavsiye ediyor.
Kahvaltı
1 çorba kaşığı kadar sürülebilen light beyaz
peynir, 1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 haşlanmış
yumurta ve şekersiz çay.
Ara öğünde: Sütlü kahve
Öğle yemeğinde
Yağsız haşlanmış-közlenmiş sebzeler, közlenmiş
cam kavanozda yağsız patlıcan/biber veya yağsız
bol salata üzerine,1 kase yoğurt.
1.Ara öğünde: yarım paket sade diyet bisküvi
2.Ara öğünde yemekten önce iştah kesmesi için:
1 bardak ayran
Akşam yemeğinde
Güveçte karides. Çatalla sadece tanelerini yiyin.
Sevgilinize ayrı sipariş edin.
Yağsız salataya ve sebzeden yapılmış soğuk
ikramlara zeytinyağı ekleyin. Karides ve
zeytinyağı çok özel bir kombinasyondur.
Bu menüye uygun olması için çiğ ağırlığı net 300
gr olan ızgara balık tüketin.
Tatlıda kesinlikle muzlu ve çikolatalı tatlıyı tercih
edin.
Yemeğin üzerine en az 2 avuç yer fıstığı yiyin ve
ikram edin.

Bu akşam yemeği menüsünde olmasa da olur
diyebileceğiniz tek şey balıktır. Sevdiğiniz başka
ilaveler de yapılabileceği gibi akşam menüsünde
yer alan diğer hiçbir şeyi ihmal etmeyin. Sadece
sevgililer gününde değil, her hafta bu menüyü
tekrarlayabilirsiniz.

Uzman Diyetisyen Işın Sayın
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Yanında sert bir kahve ve %70 kakaolu çikolata
yiyin.
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PALM CITY MERSIN AVM SÖMESTİR
TATİLİNDE TÜM ÇOCUKLARI DENİZİN
ALTINDAKİ DÜNYAYI KEŞFETMEYE
DAVET EDİYOR
Türkiye’nin alışveriş merkezi
yönetiminde lider şirketi Cefic
tarafından yönetilen Palm City Mersin
Alışveriş Merkezi, “World of Undersea
- Su Altı Dünyası Sergisi” ile sömestir
tatilinde çocuklara unutmayacakları bir
deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.
Palm City Mersin AVM’nin, 22 Ocak
– 7 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği
yapacağı “World of Undersea - Su
Altı Dünyası” Sergisi’nde çocuklar,
denizlerin altındaki dünyayı keşif etme
ve deniz altındaki yaşamı yakından
görme fırsatını yakalayacaktır.
Su Altı Dünyası sergisinde ziyaretçiler
hareketli-robotik 1,5m uzunluğundaki
sevimli Fok, Denizaslanı ve Yunus
ile birlikte, 4 m uzunluğundaki
Balina ve Köpekbalığı’nı yakından
inceleyecekler. Sergide Kaptan Jack
isimli animatronik robot ile tanışacak
olan minik ziyaretçiler unutulmaz anlar
yaşayacaklar.
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Tüm çocuklar Su Altı Dünyası
Sergisi’nde 6 metre uzunluğundaki
Batiskaf isimli denizaltında su altı
belgeseli seyrederken, denizlerin
altındaki dünyayı keşif etme ve deniz
altındaki yaşamı yakından görme
şansını yakalayacaklar.
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Minik ziyaretçiler, eğlenerek
öğrenecekleri Su Altı Sergisi’nde gemi
ekipmanlarını yakından görme ve
inceleme fırsatı yakalarken, Kaşifler
sergisinde ise Kristof Kolomb, Vasco
Da Gama ve Bartolomeu Dias gibi ünlü
bir çok denizci kaşifin keşiflerini de
öğrenecekler.
Su Altı Dünyası Sergisi’nin renkli
dünyasının çocuklara sunduğu eğlenceli
macera sömestir tatili süresince devam
ederken, hafta sonları ise resim boyama
atölyesi ve oyun hamuru atölyesi ile
keyifli saatler yaşayacaklar.
“World of Undersea - Su Altı Dünyası
Sergisi” 22 Ocak – 7 Şubat tarihleri
arasında Palm City Mersin AVM’de tüm
çocukları ve aileleri bekliyor.
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KAHVE İÇMEK ÖMRÜ UZATIYOR MU?
Amerika’da sonuçlanan yeni bir bilimsel
araştırmanın sonuçlarına göre kahve içmek
ömrü uzatıyor olabilir. Harvard Üniversitesi Halk
Sağlığı Bölümü uzmanlarının yaptığı açıklamaya
göre; kahve içmenin kötü bir alışkanlık olduğu
düşüncesi sanıldığı kadar doğru değil. İki yüz bin
sağlık çalışanı üzerinde 30 sene boyunca yapılan
bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına göre; günde
3-5 kupa kahve içenlerin, içmeyenlere oranla
kalp hastalıkları, şeker hastalığı, parkinson gibi
nörolojik hastalıklardan ölme riskinin ortalama
%15 daha az olduğu ortaya koyuyor. Erkeklerde
bu etkinin %12, kadınlarda ise %16 olduğu
düşünülüyor. Geçmişte İngiltere’de dört yüz
bin kişi üzerinde yapılan başka bir araştırmada
da aynı sonuçlara ulaşılmıştı. Eğitiminin bir
bölümünü Oxford Brookes’ta tamamlayan
Diyetisyen Gizem Şeber kahve ömrü nasıl
uzatabilir, depresyon riskini azaltır mı, kimler
kahve içmemeli gibi soruların yanıtlarını veriyor.
KAHVE ÖMRÜ NASIL UZATIYOR OLABİLİR?
Bilim adamları kahvenin; vücutta iltihaplanmayı
azaltarak ve daha iyi bir kan şekeri dengesi
yaratarak bu etkiyi yarattığını düşünüyorlar.
Kahvenin antioksidan yani vücudu zararlı
maddelerden temizleme etkisinin de payı
olduğunu belirtiyorlar.
DEPRESYON RİSKİNİ AZALTIYOR
Harvard Üniversitesi’nin açıklamasına göre,
kahve bütün bu olumlu etkilerinin yanı sıra
depreyon riskini %20’ye kadar, intihar riskini
ise %53’e kadar azaltmaya yardımcıdır. Ancak
aşırı miktarda yani günde 5 kupadan fazla kahve
tüketiminin anksiyete yaratabileceği birçok sağlık
otoritesi tarafından açıklanmıştır.
SİGARA İÇENLERDE DURUM NEDİR?

Diyetisyen Gizem Şeber
KİMLER KAHVE İÇMEMELİ?
Reflü, ülser, gastrit gibi sindirim sistemi
problemi olanlar, akut veya kronik ishali olanlar,
hipertansiyon hastaları ve yüksek kolesterolü
olanların kahve içmemesi gerekir. Kan potasyum
seviyesi yüksek olanların, karaciğer veya böbrek
problemleri yaşayanlarında kahveden uzak
durması gerekiyor.Yine gebelik ve emzirme
döneminde kahve tüketimi sakıncalıdır.
NASIL BİR KAHVE? NE KADAR KAHVE?
Kahvenin olumlu etkilerinden yararlanırken kilo
almamak için; kremalı kahvelerden kaçınmakta

fayda var. Çünkü bir büyük boy kremalı kahvenin
kalorisi neredeyse bir hamburger menüye eşittir.
Bunun dışında şekersiz kahve en iyi tercihken,
az miktarda süt ilave edilmesi çok sakıncalı
bir durum değildir. Günlük kafein limiti de
düşünüldüğünde günde 3 kupa kahveyi aşmamak
sağlık açısından en idealidir.
SAĞLIKLI YAŞAM TARZINA EKLEYİN
Amerika Ulusal Sağlık Komisyonu; kahvenin tek
başına ömrü uzatmak konusunda mucize olarak
görülmemesi gerektiğini; sağlıklı beslenme,
düzenli egzersiz, sigarasız bir hayata destek olarak
kullanılabileceğini belirtmiştir.
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Yapılan bilimsel çalışmada sigara içmeyen kişiler
yer almıştır. Bu nedenle sigara içenlerde kahvenin
yaşam süresi üzerine etkisi bilinmiyor.
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VIAPORT ASIA “İSRAF ETME, YARDIM ET!” DİYOR!
Viaport Asia soğuk kış aylarında barınaklardaki hayvanları unutmadı!
İsraf etme, yardım et kampanyası kapsamında günde 500 kg’ya yakın
yiyecek, sahipsiz hayvanlar için toplanıp hayvanların yoğun olarak
yaşadığı kırsal alana bırakılıyor.

Via DMC Genel Müdürü Ogün Turanlı

MALl&MOTTO / 24.sayı / Şubat 2016

P

78

endik Belediyesi ve gönüllü
hayvanseverlerin oluşturduğu HAYDOY
Derneği ile sahipsiz köpekler için kolları
sıvayan Viaport Asia Outlet Shopping, içerisinde
bulunan restoranların artan yemeklerini sahipsiz
hayvanlara ulaştırıyor. Crowne Plaza İstanbul
Asia’nın da yemeklerinin eklenmesiyle birlikte
günlük 500 kg’ya yakın yiyecek, doğadaki
köpeklere verilerek, köpeklerin günlük yiyecek
ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İsraf
etme, yardım et kampanyasında Viaport Asia
içinde bulunan 140 kilogramlık özel toplama
kaplarında biriktirilen yiyecekler, Pendik
Belediyesi ekipleri tarafından lojistik desteği
sağlanarak hayvanlara ulaştırılıyor. Ağırlıklı
olarak Pendik’in Emirli ve Kurna Köyleri ile
Ömerli Baraj Gölü çevresine bırakılan yiyecekler,
gönüllü hayvan severler tarafından köpeklerin
beslenmesi için hayvanların yoğun olarak
bulunduğu alanlara bırakılıyor. Yaklaşık 100 km
karelik bir alana bırakılan yiyecekler sayesinde
sahipsiz hayvanların kışı rahat de atlatmaları
hedefleniyor.
“BAŞKA MERKEZLERE DE ÖRNEK
OLMASINI DİLİYORUZ”
Via DMC Genel Müdürü Ogün Turanlı,
yıllardır sokakta yaşayan hayvanlar için
çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek,
"Yemekleri kendi imkanlarımızla topluyoruz,

o kaplar her gün dolsun diye her gün 15
personelimiz çalışıyor. Bunları yaparken çok
güzel duygularla hareket ediyoruz. Zorda kalan
bir canlıya destek olmanın verdiği haz bambaşka,
bu konuda duyarlılık artırılabilir, umarım
başka firmalara örnek oluruz " dedi. Viaport’un
bahçesinde yer alan göl ve kenarında yüzlerce
hayvanın hayatını sürdürdüğünü belirten Turanlı,
“ Grup olarak hayvanlara büyük önem veriyoruz,
Türkiye’de Viaport’tan başka hiçbir alışveriş
merkezinde böyle bir hayvan popülasyonu
göremezsiniz” ifadelerini kullandı.
“HAYATTA KALMALARINA DESTEK OLUN”
Sokak hayvanlarına yapılan desteğin çok
önemli olduğunu vurgulayan gönüllü Serhan
Baturay, “Hayvanlar kışın yiyecek bulmakta
çok zorluk çekiyor. Biz insanlar olarak onlara
yiyecek vermezsek, su vermezsek hayatta
kalmaları imkansız. Viaport’a yaptığı yardımlar
ve sergilediği duyarlı yaklaşımdan dolayı çok
teşekkür ediyorum, onlar sayesinde her gün
yüzlerce hayvan karnını doyurabiliyor” diye
konuştu. Tüm vatandaşları özenli olmaya davet
eden Baturay, “Bu tarz kampanyalarda en çok
sorun yaşadığımız konu, yiyeceklerin içerisinde
bırakılan, çatal, bıçak ve kürdanlar. Bunların
ayrıştırılması çok zor oluyor. Hayvanların
canlarını acıtabiliyor. Herkesten bu konuda
destek bekliyoruz” diye konuştu.
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KALİTELİ BİR UYKU İÇİN
YATMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN
Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek kadar kaliteli büyük önem taşıyor. Özellikle uyku sırasında salgılanan
melatonin hormonu, vücudumuz için oldukça faydalı. İyi bir uykunun başlıca ölçüsü ise sabah dinç uyanmak
ve gün içinde zinde hissetmek. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece kaliteli bir uyku için
gece yatmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Akşam yemeklerinde yenilen yağlı, kızartmalı
ve baharatlı yiyecekler reflüye de yol
açabildiklerinden uykuya dalmayı güçleştirip
uyku kalitesini bozacaktır. Yağlı, kızartmalı ve
baharatlı yemeklerden kaçının.
Yatmadan en az 4 saat önce alkol alımını
kesin. Aşırı alkol solunumu baskılar ve uykuda
solunum durmalarının sıklığını ve ağırlığını
artırır. Alkol ve uyku ilaçları, kas gevşetici,
anksiyete önleyici, ağrı kesici gibi ilaçlar, üst
solunum yolu kaslarında gevşemeye yol açıp
hava yolu tıkanmasına neden olabilirler.
Sigaranın neden olduğu tahrişin, horlama ve
apne ağırlığını arttırdığı düşünülür. Sigaranın

bırakılması uykuda solunumun düzelmesinde
çok yardımcıdır. Uyarıcı madde içeren kahve,
kola, çikolata gibi gıdalardan özellikle saat
17:00’den sonra uzak durun.
Sadece uykulu hissettiğinizde yatağa gidin.

düşürülmemesine dikkat edilmelidir.
Kitap okumak, gevşeme sağlayacağı için
uykunun gelmesine yardımcı olur.

Özellikle yaşlılar eklem problemleri olanlar,
artrozu bulunanlar kalp ve akciğer hastalığı
Sırt üstü yatma boyun ve boğazdaki yumuşak
olanların vücuda destek sağlayan rahat yatak
dokuların arkaya doğru kaymasına ve bunun
ve yastıklarla yatmaları uyku kalitesini artırır.
sonucu olarak hava yolunun daralmasına ya da Kemik, kas ve eklem hastalığı olanların
tam tıkanmasına yol açar. Sırta yerleştirilecek
ortopedik yatak ve yastık kullanması gerekir.
yastıkçıklar ya da pijamanın arkasına dikilecek
bir cebe yerleştirilen tenis topu hastanın sırt
Pamuklu kumaş hava akımına izin verdiği
üstü yatmasını engelleyebilir.
için çarşaf, nevresim kılıfı ve yastık kılıflarınız
pamuklu olsun.
Sıcağa hassas kişilerin genel kanının aksine
yatak odalarında dikkatli kullanılan klimalar
Yatmadan 1 saat kadar önce duş alabilirsiniz.
uyku kalitesini artırır ve hastalıklara yol
açmaz. Ancak filtrelerin sık temizlenmesi
Yatmadan önce bir bardak süt içmek fayda
veya değiştirilmesi ve nem oranının çok
sağlayacaktır.
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Solunumun ve kalp üstünde basınç oluşmasını
azaltmak için yemeğinizi yatmadan en az 3
saat önce yiyin.
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METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİN’DE
1.MERCEDES’İN SAHİBİ BELİRLENDİ
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Metrogarden AVM otomobil kampanyası ilk çekilişi 06 Ocak 2016
tarihinde gerçekleştirildi. 15 Ekim – 31 Aralık 2015 tarihlerinde geçerli
kampanya kapsamında Fatma Sesli, Mercedes-Benz CLA 200’ün asıl
talihlisi oldu.
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mraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy’ün kesişme noktasında
bulunan ve düzenlediği kampanyalarla her daim ziyaretçilerini
mutlu eden Metrogarden, Mercedes-Benz CLA 200 çekilişinin
ilki 06 Ocak’ta gerçekleştirildi.
06 Ocak tarihinde noter huzurunda gerçekleşen çekilişte talihliler
arasında Mercedes-Benz CLA 200’nın asıl talihlisi Fatma Sesli olurken
yedek talihlisi Hakan Yalçın oldu. Asil talihli Fatma Sesli, kazandığını
öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirterek “Araba kazandığım için
çok mutluyum. Resmi işlemlerimi gerçekleştirdikten sonra arabama
kavuşacağım. Metrogarden yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Çekiliş öncesi gerçekleşen törene yoğun katılım gösteren Metrogarden
misafirleri, çekiliş esnasına kadar gerçekleşen yarışmalarda hem
eğlendi hem de çeşitli hediyeler kazandı. Sunucu tarafından sorulan
sorulara doğru yanıt veren ziyaretçiler Bimeks, Karaca ve Siemens’ten
çeşitli hediyelere sahip oldu. Metrogarden’da Mercedes-Benz CLA 200
heyecanı devam ediyor. İkinci Mercedes-Benz CLA 200 kampanyası ise
01 Ocak’ta başladı. Mercedes-Benz CLA 200 kazanmak isteyenler 10
Mart tarihine kadar aynı gün içerisinde 75 TL ve üzeri alışveriş yaparak
çekilişe katılabilecekler. Açıldığı günden bu yana keyifli etkinlik ve
kampanyalar düzenleyen Metrogarden AVM, tüketicilerinin yüzünü
güldürmeye devam edecek.

Makale / MALl&MOTTO

SOĞUK HAVALARA SICAK İÇECEKLER

B

eklenen kar geldi… Tabii özellikle her
sene birçok kişiyi esareti altına alan grip,
solunum yolları enfeksiyonları gibi sağlık
şikayetleri de... Bu nedenle bağışıklık sistemimizi
güçlendirmemiz ve hastalıklara karşı hazırlıklı
olmamız gerektiğini vurgulayan Diyetisyen
Sanem Apa Doğan; “Hava koşullarının getirdiği
sağlık şikayetlerini engellemek, kışa karşı koruma
kalkanı oluşturmak için sıcak bitki çayları en
önemli yardımcınız olabilir” dedi.
İşte sizi karlı soğuk kış günlerine karşı
hazırlayacak, bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak
bitki çayları...

EKİNEZYA
Senelerdir ekinezyanın bağışıklık sistemini
güçlendirdiğini biliyoruz. Kapalı bir ortamda
çalışanlar özellikle solunum yolu enfeksiyonları
ile daha sıklıkla karşılaşabiliyor. İşte bu noktada
sağlığınızı kaybetmeden koruyucu etkisinden
yararlanmak için günde 2 fincan “ekinezya” çayı
içmelisiniz. Unutmayın hastalık başlamadan önce
düzenli kullanım ile doğru etkiyi sağlarsınız…
ADAÇAYI
Boğaz iltihabı denildi mi bir diğer bitki çayı ise
adaçayıdır. Özellikle demleyerek yapacağınız
adaçayının boğaz ağrı ve yanmasına karşı yararlı
etki yaratabileceğini unutmayınız. Ayrıca ders
çalışırken, rapor hazırlarken, stresle başa çıkmak
için de yine rahatlatıcı etkisi ile adaçayı içmeyi
deneyebilirsiniz.
ZENCEFİL LİMON
Her ikisinin de bağışıklık sistemi üzerine etkisi
bilinen bir gerçek. Yıllarca soğuk algınlığı ve
öksürüğe karşı etkili kabul edilen zencefil
çayı vücut direncini artırıyor. Hem bağışıklığı
güçlendirmek hem de metabolizmayı canlı
tutmak için özellikle sabah saatlerinde tercih
edebilirsiniz. Böylece gün içinde kendinizi daha
rahat hissedersiniz.
FONKSİYONEL ÇAYLAR
Karışık bitki çaylarını bilmeyenimiz yoktur. Her
birinin etkisi farklı bitkilerin doğru oranlarda
birleştirilerek yapılan bu çaylar vücudun
yavaşlamaya eğilimli sindirim sistemi üzerine
destek olur. Doğru kaynaklardan elde edilmiş,

Diyetisyen Sanem Apa Doğan
saklama koşullarından emin olduğunuz,
araştırma ve geliştirilmesi yapılarak doğru içerik
ve doğru miktarlarla hazırlanmış bu çayları
günde 2 defa 2-3 dakika demleyerek kullanabilir,
yavaşlayan sindirim sisteminize destek
yaratabilirsiniz. Ancak size uygun olabilecek
bitki çayından emin olmak için lütfen öncelikle
diyetisyeninize başvurunuz.

mineraller de sağlık için büyük önem taşır. Yeşil
çaydaki C vitamini, grip ve genel soğuk algınlığı
tedavisine yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY
Sıcak bitki çayı derken yeşil çaydan bahsetmemek
olmaz. Kışa girerken kalın kazakların altına
gizleyebileceğimiz kiloların rahatlığına girmek
yerine metabolizmanızı her daim canlı tutarak
yaza doğru daha az kilo kaybını sağlamak için
uğraşabilirsiniz. Yapılan binlerce çalışma yeşil
çayın metabolizma üzerinde ne kadar etkili
olduğunu gösteriyor. Özellikle abdominal bölge
olmak üzere vücut yağını düşürdüğü yapılan
birçok çalışma ile ispatlanmıştır. Bu çalışmaların
birinde 240 yetişkin kadın ve erkek 12 hafta
boyunca gözlenmiştir. Çalışmanın sonunda
ise vücut yağ yüzdesinde, vücut ağırlığında,
bel çevresinde ve abdominal bölgede önemli
derecede farklar olduğu gözlenmiştir. Günde
içeceğiniz en az 3 fincan yeşil çay ile kışın kilo
artışınızı durdurabilir, metabolizmanızı canlı
tutabilirsiniz.

Bu bitkiler her derde deva
Tarçın kabuğu, biberiye yaprağı, zencefil,
kekik, karanfil tomurcuğu; içerisindeki uçucu
bileşenlerin bakterilerin gelişimini önleyici etkisi
bulunuyor.

Ayrıca Yeşil çaydaki en önemli bileşik olan
Epigallokateşin Gallat (ECGC)’dir. ECGC birçok
hastalığa iyi gelen ve tedavi edici özelliği olan
bir bileşiktir. Yeşil çayın içerisindeki vitamin ve

Karabiberin meyveleri ile hazırlanan çayın
boğaz enfeksiyonlarında yararlı olduğunun altını
çizen Sanem Apa Doğan’ın bu dönemde etkili
olabilecek bitki çayları önerileri:

Yenibahar, kişniş, kakule, anason, frenk kimyonu,
mayıs papatyası, zencefil, zerdeçöp; safra ve mide
asidini artırarak sindirimi kolaylaştırıyor.
Karahindiba, biberiye, enginar yaprağı, zencefil
ve zerdeçöp; safra oluşumu ve salgılanmasının
artırıyor, hasar gören karaciğer hücrelerini
yenileyerek kuvvetlendiriyor.
Turunç kabuğu ve biberiye; metabolizmayı
hızlandırıyor, yağların yakılmasına yardımcı
oluyor.
Tarçın kabuğu ve kekik; kan şekeri seviyesini
düzenliyor.
Zencefil, zerdeçöp ve mayıs papatyası; vücuttaki
iltihabı atmaya yardımcı oluyor.
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IHLAMUR
Soğuk havalarda sıcak bitki çayı deyince akla
ilk gelendir ıhlamur. Seneler geçse de, bitki
çaylarının çeşidi her geçen gün artsa da yerini
her zaman korur. Ağrı giderici, iltihap geçirici
olması ile özellikle boğaz enfeksiyonları ile
başınız beladaysa sıcak bir ıhlamur size yardımcı
olacaktır. Öksürük şikayetinde ise yine 3 dakika
demlediğiniz ıhlamur içeriğindeki yatıştırıcı
madde (linalool) ile rahatlamanıza destek olur.
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BU SÖMESTİR CARREFOUR İÇERENKÖY AVM’DE

UÇMAYA HAZIR MISINIZ?
Nostaljik İstanbul dekoru ile hazırlanan etkinlik
alanına gelen maceracı çocukları Hezarfen
ile Vecihi karakterleri karşılayacaklar. Alanda
yapılacak keşif turunun ardından, katılımcı
çocuklar kendileri için hazırlanan pilot kostümü
ve pilot başlığını giyerek simülatör uçak ile keyifli
bir yolculuğa çıkacaklar.
İstanbul semalarında yapacakları bu heyecan
dolu ve eğlenceli gezinti ile Galata Kulesi, Surlar,
Kız Kulesi, Eski İstanbul Evleri ve Topkapı Sarayı
gibi İstanbul’un nostaljik dokusunu da yakından
görme şansına sahip olacaklar.
Türk Havacılık tarihi ile ilgili edindikleri
bilgilerin yanında, atölye alanında yaptıkları el
becerileri ile ortaya çıkaracakları kendi maket
uçaklarına sahip olma şansını da yakalayacaklar.
Eğlencenin ve heyecanın doruğa çıkacağı etkinlik
sonunda katılımcı her çocuğa “Minik Türk Yıldızı
Unvanı” verilecektir.
“Minik Kanatlar” etkinliğine katılan shop&win
kart sahipleri hem eğlenecek, hem de eğlenirken
kazanacaklar.
“Minik Kanatlar” etkinliği 23 Ocak – 7 Şubat
tarihleri arasında Carrefour İçerenköy AVM’de
tüm çocukları ve aileleri bekliyor.
Etkinlik Seansları:
23 Ocak – 7 Şubat tarihleri arası her gün:
1.seans: 11:00
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2.seans: 12:00
3.seans: 13:00
4.seans: 14:00
5.seans: 16:00
6.seans: 17:00
7.seans: 18:00
8.seans: 19:00
9.seans: 20:00
10.seans:21:00
82
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HAYVAN SEVGİSİ ÇOCUĞUN KİŞİSEL
GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR
Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde
önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük
yaşlardan itibaren aşılanması gerekiyor. Çocuğun
çıkar gözetmeden bir hayvanla sevgi bağı
oluşturması ve sorumluluk alması onu hayata
hazırlayarak anne babalara da önemli kolaylıklar
sağlıyor. Memorial Suadiye Tıp Merkezi Çocuk
ve Ergen Psikolojisi Bölümü’nden Uz. Psk. Elit
Bıyıkoğlu, çocukların kişisel gelişiminde hayvan
sevgisinin önemi hakkında bilgi verdi.
Hayvanlarla büyüyen çocuklar dışa dönük
oluyor
Yapılan araştırmalar, evcil hayvan besleyen
kişilerin evcil hayvan beslemeyenlere oranla
psikolojik durumlarının daha iyi olduğunu,
fiziksel olarak daha sağlıklı ve fit olduklarını,
olumsuz duygularla daha kolay baş ettiklerini,
disiplinli ve dışa dönük olup, kendilerini daha az
yalnız hissettiklerini göstermektedir.
Çocuğun kendine saygısı ve özgüveni artıyor

Çocuk kendi kararlarını kendi verebilmeyi
başarır
Evcil hayvanı olan çocukların sosyal ve duygusal
gelişiminde bir diğer önemli nokta, özerkliğin
gelişimidir. Hayvan beslemek, çocuğun kendi
kararlarını kendi verebilen bir birey olma
becerisini arttırmaktadır. Özellikle çocukluktan
ergenliğe geçiş döneminde evcil hayvanı olan
çocukların yaş itibariyle hayvanın bakımı ile ilgili
konularda daha fazla sorumluluk alması, onların
özerklik kazanımını desteklemektedir.
Sosyal becerileri olumlu gelişme gösterir
Evcil hayvan beslemek, çocukların sosyal
becerilerinde de olumlu gelişme göstermektedir.
Evde köpekle büyüyen çocukların, daha fazla
sosyal yetkinliğe sahip davranışlar gösterdikleri
ve yetişkinliklerinde de bunu korudukları

Uz. Psk. Elit Bıyıkoğlu
görülmektedir. Sosyal yetkinlik, çocukların
sosyal gruplara girmesini kolaylaştırır, böylece
sosyal desteğin daha fazla hissedilmesine
olanak sağlayarak stres azaltıcı bir etki yapar.
Dolayısıyla, ruhsal sağlığına olumlu bir katkısı
bulunmaktadır.
Empati kurmayı sağlıyor
Sosyal zeka gelişiminin temelini oluşturan
empati, çocukların evcil hayvan beslemesi ile
geliştirilebilen bir beceridir. Hayvanla empati
kurma ve onun ihtiyaçlarını anlama becerisi, aynı
zamanda insanlarla empati kurma yeteneğini
de geliştirmektedir. Evcil hayvanı ile doğru
bir bağ kuran çocuğun empati yeteneği daha
fazla gelişmektedir ve bu çocuklar yardımsever
davranışları daha fazla göstermektedir.
Çocuklarda empati gelişimi ne çeşit bir evcil
hayvan beslendiğine göre de değişebilmektedir.

Araştırmalar; çocukların köpek beslemesinin
diğer hayvanları beslemeye oranla daha fazla
empati geliştirdiğini ortaya koymaktadır.
Aile ilişkileri de güçleniyor
Evde evcil bir hayvan olması, ailenin birlikte
geçirdiği zamanın süresini de artırmakta ve
dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarıyla olan
iletişiminin, aile birliğinin güçlenmesini
sağlamaktadır. Hayvanlar, kardeşlerin de
birbirleriyle olan ilişkilerini olumlu yönde etkiler.
Çocuklara ortak bir ilgi alanı yaratmakta, işbirliği
ve paylaşım davranışlarını sergilemesine zemin
hazırlamaktadır. Ebeveynlerin dikkat etmesi
gereken en önemli nokta, evcil hayvanın refahı
ve bakımından ilk olarak kendilerinin sorumlu
olduğunu unutmamak ve çocuklarına örnek bir
rol model olarak hayvan sevgisini aşılamaya özen
göstermektir.
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Evcil hayvanı olan çocuklar, olmayanlara oranla
daha fazla kendi benliğine saygı göstermektedir.
Evde evcil hayvanın bakımı ile ilgili görev
paylaşımlarına çocuğun katılması, bu katılımın
kabul edilmesi ve ödüllendirilmesi önemlidir.
Çocuklara hayvan bakımı konusunda yaşına
uygun görevler yüklenmesi ve bu görevleri
çocuğun başarı ile tamamlamasına izin verilmesi,
çocuğun kendini daha yetkin hissetmesine
yardımcı olarak, onların özsaygı ve özgüven
gelişimine katkı sağlamaktadır.
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ACE of M.I.C.E. ‘TA ÖDÜL ALACAKLAR BELİRLENDİ

M
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ICE sektörün sürdürülebilir olmasını
sağlamak, kalite standartlarının artırılması,
sektör paydaşlarının bir araya gelmesinin
sağlanması ve sektör bilinirliğini uluslararası
ölçekte artırmak için Turizm Medya Grubu
tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilecek
olan ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve
Etkinlik Ödülleri’nin 84 finalisti 74 kişilik jüri
heyetine 15 Ocak’ta Swissotel'de sunumlarını
gerçekleştirdi.
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Türkiye’de MICE sektörünü bir araya getirerek
ticari hacmini büyüten ve sektörü dünyaya açan
Turizm Medya Grubu’nun bu yıl dördüncüsünü
düzenlediği ACE of M.I.C.E. Ödülleri, 17
Mart 2016 tarihinde Türkiye ve global MICE
endüstrisinden 2.500 kişinin katılımıyla
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde
gerçekleştirilecek. ACE of M.I.C.E. Ödülleri
başvuru süreci, değerlendirme metodolojisi,
jüri heyeti ve ödül töreniyle dünya MICE
endüstrisinin Oscarları olarak adlandırılıyor.

kaldıracak bir alan. 2015 yılında yaşanan Ankara
patlaması, Suriye mülteci krizi, terör olayları,
Rusya krizi ve en son geçtiğimiz günlerdeki
Sultanahmet patlaması dolayısıyla turist sayısında
ciddi düşüşler yaşanmaya başlandı ve turizm
sektörü zor bir döneme girdi.
Hizmet ve servis kalitemiz, otel ve kongre
merkezlerimizin yeni ve teknolojik oluşu
ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri, mevsimi,
bulunduğu coğrafyanın merkezi olması, en
önemlisi THY'nin 264 noktaya direk ulaşım
sağlaması bizi MICE sektöründe öne çıkaran
özelliklerimiz. Turizmde kaybettiğimiz pazarları
yılın 12 ayı sürdürülen MICE turizmi ile
kapatabiliriz” dedi.

Konuşmasında ACE of M.I.C.E. organizasyonu
içerisinde yer alan ACE of M.I.C.E. Kongre,
Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’ne başvuranlara
ve değerlendirme süreci boyunca destek veren
jüri üyelerine teşekkür eden Ataman sözlerine
şöyle devam etti: “ Bu yıl dünyanın en büyük
üçüncü MICE endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E.
Exhibition organizasyonuyla 15 binin üzerinde
MICE profesyonelini Türkiye’de ağırlayacağız ve
ciddi işbirliklerine imza atacağız. Ancak, özellikle
yurt dışından gelecek misafirlerimizin yaşanan
üzücü olaylardan dolayı endişeli olduğunu
belirtmek istiyorum” dedi.
Görkemli ödül törenine geri sayım başladı

“Terör olaylarından dolayı tedirginlik var”

ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik
Ödülleri jüri – finalist toplantısı finalistlerin özel
sunumlarıyla, içlerinde Abdi İbrahim, Alarko,
Anadolu Efes, Arçelik, Unilever, Boyner, Coca
Cola, Garanti Bankası, Mercedes, Samsung,
Turkcell gibi firmalardan değerli isimlerin yer
aldığı 74 kişilik jüri heyeti tarafından sunumların
noter huzurunda puanlamasıyla belirlendi.

Jüri finalist toplantısı açılış konuşmasını
gerçekleştiren Turizm Medya Grubu Genel
Müdürü Volkan Ataman “Türkiye turizm
gelirinin yüzde 40'ının MICE endüstrisinden
kazanıldığı tahmin edilmektedir. MICE için
ülkemize gelen delegelerin üst düzey gelir
ve eğitim seviyesine sahip oldukları için kişi
başı bıraktıkları gelirin 2 bin 280 dolar civarı
olduğu tahmin edilmektedir. Yılın on iki ayında
yapılabilen MICE, Türkiye’de sektörü ayağa

Türkiye’deki oteller, kongre ve etkinlik mekanları,
toplantı yönetim ve toplantı destek firmalarının
yanı sıra etkinlikler, lansman toplantıları, gerilla
aktiviteleri, davet organizasyonları, kurumsal
sosyal sorumluluk projeleri ve festivaller gibi
etkinlikleri kapsayan yarışmanın ödül gecesi
17 Mart gecesi M.I.C.E. sektörünün yanı sıra
siyaset, iş dünyası ve sanat camiasından yaklaşık
2 bin beş yüz davetlinin katılımı ile görkemli bir
şekilde gerçekleşecek.
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BENCE AVM’LER İNSANIN KENDİ İLE KALIP STRES ATTIĞI YER
Alışveriş merkezlerine gidiyor musun?
Gidiyorsan en çok tercih ettiğin avm hangisi?

Kıyafet dolabını açtığında en çok hangi renk
ağırlıklı?

Sık sık gidiyorum. Boş zamanlarım da özellikle
alışveriş yapmak için sık sık gidiyorum. Özellikle
elektronik mağazaların çok olduğu avm'leri tercih
ediyorum. Orada dolaştığım zamanlarda kafam
dağılıyor bir nevi meditasyon gibi bana çok iyi
geliyor. Marmara Forum avm rahat ettiğim ve
istediğim ürünleri bulabildiğim bir avm. Genelde
oraya gidiyorum.

Siyah ve kırmızı renkler çok yoğun. Özellikle
sevdiğim ürünlerden çifter hatta dörder tane
alırım.

Kıyafetlerinde olmazsa olmazın nedir?
Ayakkabı. Ayakkabı konusunda biraz hassasım.
Kıyafetlerimin özellikle temiz ve ütüsü iyi
yapılmış olmalı
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Rahat ve spor giyinmeyi tercih ediyorum.
Neyi asla giymezsin?
Yünlü kazak giyemiyorum çok rahatsız ediyor.

Röportaj

Burçin Sel
Sevgili Aydın Kurtoğlu ; çok iyi çıkış yakalayan
2 single'ın "Köle" ve "Hayırlı Günler" sonrası
"Öptüm" ile bu çıkışa devam ediyorsun. Müzik
sektörüne girmeye ne zaman karar verdin?

Vazgeçemediğin bir aksesuarın var mı?
Çok aksesuar kullanan biri değilim. Sadeliği daha
çok seviyorum.

Alışveriş yapmayı sever misin? Kiminle
alışverişe çıkarsın?
Alışveriş yapmayı gerçekten çok seviyorum.
İnsanın kafası dağılıyor kendinizi daha iyi
hissediyorsunuz. Genelde ailem ve arkadaşlarımla
yapmayı tercih ediyorum.
İndirimleri takip ediyor musun?
Fazla takip edemiyorum.
Avm seçiminizde çocuğunuzun konforunu da
düşünüyor musunuz?(Oyun alanı, çocuklar
için özel mekanlar vb)
Avm'de özellikle çocuk oyun alanlarını pek tercih
etmiyorum çünkü çok hijyenik bulmuyorum. O
yüzden oralardan uzak duruyoruz.
Son olarak ; bence avm'ler insanın kendiyle
yalnız kalıp bolca stres atıp kafa dağıttığı bir
meditasyon merkezi gibi geliyor bana.

Aydın Kurtoğlu

Müziğin içine doğmuş biri olarak kendimi bildim
bileli müzik ile hep uğraşmak istemişimdir. O
yüzden bu sorunun cevabını tam olarak şu an
diye cevaplayamam.

Öptüm adlı şarkı bana Hande Ünsal tarafından
geldi. Sözleri ve müziği kendisine ait.
Düzenlemeleri ise bu işe en başında birlikte
başladığım iyi dostum Serkan Balkan tarafından
yapıldı. Diğer şarkılarıma göre daha farklı bir
tarzı olan bu şarkı ile daha farklı kitlelere ulaşma
imkanı sağladım.
Aydın Kurtoğlu müzik yapmadığı günlerde
neler yapar? Bir günü nasıl geçer?
Genelde sevdiğim dostlarımla ve ailemle vakit
geçiririm. Evde oturup film izlemeyi ve sohbet
etmeyi çok severim. Olmazsa olmazlarım
arasında futbol oynamak var.
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Bize biraz son single'ın"Öptüm" den bahseder
misin? Kimlerle çalıştın?
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GİOVANE G, İTALYA’YI ‘KEHANET’İYLE BÜYÜLEDİ!

Stil sahibi erkeklerin tercih ettiği, dünyayı
kasıp kavuran ünlü markalardan biri olan
Giovanni G, tüm dünyayı yine üzerine çekmeyi
başardı.
Dünya erkek modasını belirleyen İtalyan Pitti
UOMO Fuarı bu yıl 12-15 Ocak tarihlerinde
İtalya’nın Firenze şehrinde düzenlendi.
Türkiye’den çok az firmanın davet edildiği fuarda
Giovane G markası, “Kehanet” adını verdiği kış
koleksiyonuyla ilgi odağı oldu.

Erkek giyiminde moda, bu fuarda belirleniyor.
Çok fazla sayıda ve nitelikli ziyaretçisi olan
fuarı, zincir mağazaların satın alma müdürleri,
modacılar, dünya markaları yani moda sektörünü
belirleyen herkes ziyaret ediyor. Katılımcı ve
ziyaretçi açısından inanılmaz bir moda şöleni
olan fuara, her yıl Türkiye’den çok az firma davet
ediliyor. Fuar yetkilileri her katılımcıyı öncesinde,
çeşitli kriterlere göre test ederek, fuara kabul
ediyor. Türkiye’den ise Giovane G markası, bu yıl
da fuara davet edildi.

Yıllardır modaya yön veren İtalyanlar başta
olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden gelen
modacılar bir Türk markası olan Giovane G
markasına fuarda yoğun ilgi gösterdiler. Giovane
G, özellikle geniş koleksiyonuyla farklılaştı.
4 gün süren fuarda, dünyanın en kaliteli
kumaşlarıyla üretim yapan Giovane G markası,
kendi özgün stilini oluşturduğunu ve kendi
çizgisini oturttuğunu kanıtladı. İtalyan, Avrupalı,
ABD’li ve Çinli modacılardan yoğun ilgi gören
marka yetkilileri, kalıcı ve yüksek potansiyelli
birçok görüşme yaparak fuardan memnun
döndü.

moda severlerin beğenisine sunuldu. Trendlerin
sürekli değiştiğini, bugün moda olanın yarın
demode olacağını düşünerek yola çıkan Giovane
G tasarım ekibi; 2016-17 kış koleksiyonunda
geçmiş ile geleceği harmanladı. Bu kış erkekler
kat kat kazak ve ceket kombinleri giyecek.

GİOVANE G ERKEKLERİ BU YIL PETROL
MAVİSİ VE CAMEL RENKLERİ GİYECEKLER

Bu yıl yine sıradanlıktan uzaklaşan birinci
sınıf takım elbiseler yerini sağlamlaştırırken,
kat kat giyilen kazak-ceket-palto kombinleri,
şıklığınızı korumanızı sağlıyor. Giovane G
teknolojinin yeniliklerini gözlemleyebileceğiniz,
gömlek-kazak-mont ve pantolon kombinleri
sunuyor. Bu yıl erkek giyiminde siyah yükselişini
sürdürürken, petrol mavisi ve camel renkleri ana
renkler.

Fuarda dünya modacılarının gözdesi olan
Giovane G’nin 2016 kış koleksiyonu, Giovane’nin
yurtdışı ve yurtiçindeki mağazalarında aynı anda

Türk modası ve tasarımcılar için olumlu geri
dönüşler yapacağını umuyorum… Hadi stil
sahibi erkekler yeni kehanetlere hazır mısınız?
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Pitti UOMO fuarı literatüre geçmiş, çok uzun
yıllardır devam eden dünyadaki en iyi erkek
giyim fuarı. İtalyan hükümetinin desteklediği
UOMO Pitti Fuarı’nı her yıl, dünyanın çeşitli
ülkelerinden 30 binden fazla moda otoritesi
ziyaret ediyor. Fuara bu yıl dünyanın en önemli
erkek giyim markalarının da içinde bulunduğu
çoğu İtalyan, binden fazla marka katıldı.
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ASTROLOG

FİLİZ ÖZKOL’DAN

İŞ DÜNYASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Yeni projeler, yeni fikirlerin doğrultusunda, yeni
organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız
günler olacak... Mesleki olarak yeni bir proje
çalışmanız varsa, uygun bir dönem. Size para
kazandıracak ekibini kurabilirsiniz. Çevrenizde
sizi sevecekler ve sayacaklar.. Bu sizin için iyi
bir avantaj olacak. Saygı çerçevesi içinde başaracağınız işler daha ileride sizin için önemli
tecrübenin oluşmasına neden olacak. . İlişkilerinizde sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini
düşünerek olayları doğru algılamaya çalışmalısınız.. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız
uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri
pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.
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Ayın ilk haftası gereksiz harcamalarını kısmanız da başarıyı arttırıyor. Sadece kazanmayı
düşünmüyor, gerçek anlamda zenginliği getirecek konularla kafanızı meşgul ediyorsun.. Bu
konularda bilinçli hareket ederek, çevreniz tarafından takdir göreceksiniz. Hedeflerini kararlı
bir şekilde belirlersen; istediğin kazançlar için,
daha baştan avantajlı duruma geçersin. Daha
önce dostlarınıza yaptığınız parasal yardımları da takip etmenizde yarar var. Gireceğiniz
topluluklarda toplumsal olaylarla ilgilenecek ve
ciddi girişim isteyen çalışmaların öncülüğünü
yapacaksınız. Fikir tartışmalarından hoşlanıyor
ve meraklı yönlerinizi çevre ilişkilerinizle tatmin
etmek istiyorsunuz.

BOĞA
Mesleki anlamda oldukça iddialısınız. Akıllıca
yapacağınız planlar yaşamınızda önemli bir
yer tutacak. Ruhsal dinginliğiniz biraz da özel
isteklerinizin gerçekleşmesine bağlı. Kendinizle
ilgili sorgulamalarınız artarken, kişisel ihtiyaçlarınızı doğru belirlemelisiniz. Aklın ve doğruluğun size sağlayacağı geniş perspektif alanlarını doğru tespit etmeyi başaracaksınız.. İş
gezileriniz gündeme gelecek. Arkadaşlarınızla
organize yapacağınız çalışmaların bileşkesinde
siz olacaksınız. İş bağlama konusunda oldukça
başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Birçoğunuz yurtdışı avantajlarını kullanacaklar.
Ailenizi ve yakınlarınızı ziyaret edecek, belki de
yurt dışında yaşayan kardeş ve akrabalarınızın
yanına gideceksiniz.

ASLAN
Kendi olanaklarınız ve gücünüzle finans hareketini hızlandırırken, karşı tarafın şartlarına
göre daha iyi durumda olacaksınız. 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.

İKİZLER
Para kazanacak ve bol bol harcayacaksınız.
Birçok yerden maddi değerler gelecek ve isteklerinizde büyük bir artış olacak. Satürn madde
evinizde geri giderken eski fırsatları tekrar ortaya çıkarıyor. Planladığınız projelerde, parasal
konularda istediğiniz bolluğa kavuşacaksınız.
Fakat harcamalarınızdaki artışları da düzenlemek zorundasınız. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak. İleriyi gören bir
düşünce yapısı içinde hareket ederken, para ile
ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun
ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak.
Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok
kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız.

BAŞAK
Düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken; eski alışkanlıklarınızı
gözden geçirerek gelişen şartlara göre rotanızı
ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Bazen kibirli davranışlar
sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize
çekebilirsiniz. Fakat konuşma kabiliyetinizi iş
konularında başarılı bir şekilde kullanacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik
davranmanın avantajlarını göreceksiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize
olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin
sağlayacaksınız. Entelektüel yönlerinizi ortaya
çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle
aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir.

Katıldığınız davetlerde ve bulunduğunuz alanlara damganızı vuracaksınız. Güç ve aşk unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir
gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci
tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu
şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda
kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak
ve birçok dostluk kuracaksınız. Ortaklıklar konusunda aşk ve iş ilişkilerini birleştireceksiniz.
Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.

OĞLAK
Hayallerinizi ve çılgınlıklarınızı askıya almanız
gerekmektedir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve
düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.
Mars’ında 4 Ocaktan sonra Akrep burcunda
olacağını düşünürseniz; Cinsel dürtülerinizin
tetiklediği hatalı ilişkiler gündeme gelebilir. Aşk
ve sosyal yaşantısına her zaman dikkat eden
ve disiplinli olmasına özen gösteren siz, bu
günlerde sıra dışı davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Çapkınlık ve taşkınlıkların size göre
olmadığını, davranış tarzınızın hatalı olduğunu
daha sonra fark ederek, yaptıklarınızı telafi etmek için çaba harcamak zorunda kalabilirsiniz.

AKREP
Gözler sizin üzerinizde, bulunduğunuz ortamlarda ilginç konuşmalar yapıyor ve çevrenizi
kolayca etki altına almayı başarıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size
sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki
başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Tek
başına ve bağımsız hareket etmekten korkmayacaksınız. Bazı kişileri çevrenizden eleyebilirsiniz. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek
vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Onay almak sizin için önemli olmayacak. Ailenize önem verebilirsiniz. Fakat onların
baskısı sizi agresif yapabilir.

KOVA
Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz.
Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa
çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşuları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Merkür
geri giderken bile düşüncelerinizde direniyorsunuz. Aktif ve hızlı düşünüyorsunuz. Hızlı hareket ederek çalışma yaşantınızda müthiş bir
performans sergileyeceksiniz. Düzen ve sistem
sizin için önemli olacaktır. Fakat, aceleci davranışlar detayları ve küçük ayrıntıları da gözden
kaçırmanıza neden olabilir. Merkür; o kadar
hızlı hareket eden bir gezegendir ki, zekanızın
kıvraklığını hemen yansıtacak, hatalarınızdan
hızla geri döneceksiniz.

YAY
Rekabetçi duygulardan sakınmalısınız. İlişkinize asılmak yerine gideni özgürce bırakmayı
tercih etmelisiniz. Yaşamın size sunacağı yeni
sürprizlere hazır olmalısınız. 22 Şubatta Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kariyerinizle
ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacaksınız. Sizi
ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Akıllıca
adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Yaşam
felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Kendinizle ilgili yetersiz gördüğünüz
konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak
zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken
geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi
beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin.

BALIK
Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendirebileceksiniz. Enerjinizin güçlü olduğu bir
ay. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız,
zamanı ve kişileri doğru seçmeli, size zaman
kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız.
Alışkanlıklarınızı ve kurallarınızı seviyor ve değişimlere karşı fazla istekli davranmıyorsunuz.
Fakat disiplinli bir değişim veya kurallara uygun
logaritmik bir genişlemeye de “hayır” demek
istemiyorsunuz. Bu duygular beraberinde; arkadaşlarınızla birlikte ortak projeler üretecek,
zorluklar karşısında pes etmeyeceksiniz. Dikkat
çekici evlilik gerçekleştirebilir, ortak çalışmalar
içinde olacağınız bir arkadaşınızla ileriye dönük
evlilik planları yapabilirsiniz.
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FACEBOOK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NO
1
NO
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19

İSTANBUL
City'S Nişantaşı
Forum İstanbul
Marmara Forum
İstanbul Cevahir
Kanyon
Vialand
Özdilek Park İstanbul
Brandium Ataşehir
Viaport Outlet Asia
İstinyepark
M1 Meydan Ümraniye
Trump
Palladium Ataşehir
MarmaraPark
Buyaka
Akasya Acıbadem
Zorlu Center
Sapphire Çarşı
Astoria
Mall Of Istanbul
FACEBOOK

BEĞENİ
399.076
396.358
306.241
251.604
224.395
190.761
145.915
104.911
100.159
97.832
92.685
91.409
89.347
87.353
75.944
74.555
69.590
68.984
59.971
57.413

ANKARA

BEĞENİ

ANKAmall
İSTANBUL
ForumNişantaşı
Ankara Outlet
City'S
Gordıon
Kanyon
Acity Outlet
Galleria
İstanbul
Cepa
Buyaka
KentparkPark İstanbul
Özdilek
Taurus
Capitol
Nata Vega
Outlet
Viaport
Outlet
Next
Level
Trump
Atlantis
İstinyepark
Anatolium Ankara
Astoria
Panora Acıbadem
Akasya
365 AVM Çarşı
Sapphire
AntaresPark
Arena
Arcadium
Vialand
Park Vera Ataşehir
Palladium
Tepe Prime
Zorlu
CenterAvenue
Bilkent
ViaportCenter
Venezia Outlet
Kızılay
AVM
Kozzy
Podium Forum
Marmara

155.392
TAKİP
147.565
75.718
59.652
55.185
56.984
34.829
54.187
34.595
51.765
34.247
41.040
18.298
35.745
16.325
32.611
11.014
30.336
10.633
27.795
9.666
22.276
8.453
18.933
8.121
17.197
6.231
16.142
5.407
15.821
5.290
14.434
5.114
13.442
4.938
12.231
4.698
10.142
4.499

20 Forum İstanbul
NO
1 ANKAmall
NO

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

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

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

TIWITTER
DİĞER
Forum Gaziantep
ANKARA
Forum Kayseri
ANKAmall
Mavibahçe AVM
Antares
Forum Mersin
Bilkent
Center
Forum Trabzon
Kentpark
EsparkPrime Avenue
Tepe
GebzeVega
Center
Nata
Outlet
Terracity
Cepa
MarkAntalya
Armada
Antalya Migros AVM
Gordıon
Forum Bornova
Panora
Özdilek
Park Antalya
Acity
Outlet
Prime
Mall
365 AVM Gaziantep
Konya Kent Plaza
Taurus
Deepo Outlet Center
Atlantis
Park Afyon
Forum
Ankara Outlet
Point
Bornova
Next Level
Sanko Park
Arcadium
Forum Çamlık
Anatolium
Ankara
Prime Mall
İskenderun
Gimart
Outlet

4.035

20 Park Vera

ANKARA

TAKİP

İSTANBUL

8.692
BEĞENİ

INSTAGRAM
NO
DİĞER
1 Highway OutletANKARA
NO

TIWITTER

BEĞENİ
155.392
147.565
59.652
56.984
54.187
51.765
41.040
35.745
32.611
30.336
27.795
22.276
18.933
17.197
16.142
15.821
14.434
13.442
12.231
10.142

BEĞENİ
124.509
TAKİP
113.137
8.692
112.084
7.533
108.650
5.830
101.406
4.758
100.185
4.684
96.949
3.769
87.667
3.458
84.412
2.646
74.576
2.437
70.286
2.017
67.709
1.953
60.698
1.838
59.952
1.672
54.718
1.650
53.974
1.449
51.814
1.310
50.270
1.189
49.477
1.144
46.668
1.132
696

TAKİP
10.576
BEĞENİ

16
17
18
19
20

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

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

BEĞENİ
155.392
147.565
59.652
56.984
54.187
51.765
41.040
35.745
32.611
30.336
27.795
22.276
18.933
17.197
16.142
15.821
14.434
13.442
12.231
10.142

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

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

TAKİP
8.692
7.533
5.830
4.758
4.684
3.769
3.458
2.646
2.437
2.017
1.953
1.838
1.672
1.650
1.449
1.310
1.189
1.144
1.132
696

BEĞENİ
8.813

74.555
69.590
68.984
59.971
57.413

NO
DİĞER
1 Forum Gaziantep
NO
İSTANBUL
ForumNişantaşı
Kayseri
12 City'S
Mavibahçe AVM
23 Kanyon
4
Forum Mersin
3 Galleria
İstanbul
Forum Trabzon
45 Buyaka
Espark Park İstanbul
56 Özdilek
7
Gebze Center
6 Capitol
Terracity
78 Viaport
Outlet Asia
9
MarkAntalya
8 Trump
10
Antalya Migros AVM
9 İstinyepark
11
Forum Bornova
10 Astoria
12 Akasya
ÖzdilekAcıbadem
Park Antalya
11
13
Prime
Mall
Gaziantep
12 Sapphire Çarşı
14 Arena
KonyaPark
Kent Plaza
13
15
Deepo
14 Vialand Outlet Center
16 Palladium
Park AfyonAtaşehir
15
17
PointCenter
Bornova
16 Zorlu
18
Sanko
17 ViaportPark
Venezia Outlet
19
Forum
Çamlık
18 Kozzy
20 Marmara
Prime Mall
İskenderun
19
Forum

BEĞENİ

20 Forum İstanbul

4.035

NO
DİĞER
1 Highway Outlet
NO
İSTANBUL
Sera Kütahya
12 Zorlu
Center
Kayseri Park AVYM
23 Vialand
4
Deepo Outlet Center
3 Kanyon
5
Gebze Center
4 Galleria
İstanbul
6
Terracity
5 Mall Of Istanbul
Korupark
AVM Outlet
67 Viaport
Venezia
ÖzdilekOutlet
Park Antalya
78 Viaport
9
Malatya
8 Torium Park
10
Espark Acıbadem
9 Akasya
11
ForumNişantaşı
Gaziantep
10 City'S
12 Forum
Antalyaİstanbul
Migros AVM
11
13
Palladium
12 İstinyeparkAntakya
14 CanPark
Forum Mersin
13
Ümraniye
15
Sanko
Park
14 Astoria
16 Starcity
Zafer Plaza
15
Outlet Center
17
Ceylankaravil
Park
16 Brandium Ataşehir
18
Agora
AVM
17 Capitol
19 MarmaraPark
Oasis
18
20
YeşilyurtPark
AVMAVM
19 Maltepe

TAKİP

20 Beylikdüzü Migros

INSTAGRAM
NO
ANKARA
1 Gimart Outlet

Akasya Acıbadem
Zorlu Center
Sapphire Çarşı
Astoria
Mall Of Istanbul

NO
1 Terracity

DİĞER

124.509
TAKİP
113.137
75.718
112.084
55.185
108.650
34.829
101.406
34.595
100.185
34.247
96.949
18.298
87.667
16.325
84.412
11.014
74.576
10.633
70.286
9.666
67.709
8.453
60.698
8.121
59.952
6.231
54.718
5.407
53.974
5.290
51.814
5.114
50.270
4.938
49.477
4.698
46.668
4.499

10.576
BEĞENİ
7.987
12.176
5.633
10.399
4.469
6.770
3.849
6.645
3.798
5.803
3.694
4.422
3.687
4.270
3.271
3.906
3.089
3.425
2.686
3.269
2.582
2.799
2.402
2.769
2.364
2.658
2.128
2.649
2.076
2.617
2.071
2.258
2.017
2.206
1.899
2.126
1.836
2.116
2.037

BEĞENİ
6.821

1
1
1
1
2

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

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

Zorlu Center
Bilkent Center
Viaport
Venezia Outlet
Kızılay AVM
Kozzy
Podium Forum
Marmara
Forum İstanbul
TIWITTER
ANKARA

5.114
13.442
4.938
12.231
4.698
10.142
4.499
4.035

TAKİP

ANKAmall
İSTANBUL
Antares
Zorlu Center
Bilkent Center
Vialand
Kentpark
Kanyon
Tepe Prime
Avenue
Galleria
İstanbul
Nata
Vega
Outlet
Mall Of Istanbul
Cepa Venezia Outlet
Viaport
ArmadaOutlet
Viaport
Gordıon
Torium
Panora
Akasya Acıbadem
Acity Outlet
City'S
Nişantaşı
365 AVM
Forum
İstanbul
Taurus
İstinyepark
Atlantis Ümraniye
CanPark
Forum Ankara Outlet
Astoria
Next Level
Starcity
Outlet Center
Arcadium Ataşehir
Brandium
Anatolium Ankara
Capitol
Gimart Outlet
MarmaraPark
Park VeraPark AVM
Maltepe

8.692
BEĞENİ
7.533
12.176
5.830
10.399
4.758
6.770
4.684
6.645
3.769
5.803
3.458
4.422
2.646
4.270
2.437
3.906
2.017
3.425
1.953
3.269
1.838
2.799
1.672
2.769
1.650
2.658
1.449
2.649
1.310
2.617
1.189
2.258
1.144
2.206
1.132
2.126
696
2.116

20 Beylikdüzü Migros
INSTAGRAM

2.037

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

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

BEĞENİ
8.813
6.794
3.525
2.854
2.118
2.080
2.052
2.045
1.857
1.793
1.745
1.558
1.439
1.080
937
779
679
553
316
298

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

Next Level
Sanko Park
Arcadium
Forum Çamlık
Anatolium
Ankara
Prime
Mall
İskenderun
Gimart Outlet
Park Vera
INSTAGRAM
DİĞER
Highway OutletANKARA
Sera Kütahya
Gimart
Outlet
Kayseri Park AVYM
ANKAmall
Deepo Outlet
Center
Podium
Ankara
AVM
Gebze
Center
Nata Vega Outlet
Terracity
Gordıon
Korupark
Next
LevelAVM
Özdilek
Park Antalya
Acity Outlet
Malatya Park
Cepa
Espark
Tepe Prime Avenue
Forum Gaziantep
Kentpark
Antalya Migros AVM
Atlantis
Palladium Antakya
Taurus
Forum Mersin
Armada
Sanko Park
Antares
Zafer Plaza
Arcadium
Ceylankaravil
Bilkent
CenterPark
AgoraVera
AVM
Park
Oasis
Kızılay AVM
Yeşilyurt
365
AVMAVM

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

DİĞER
Terracity
Point Bornova
PARK AFYON
Forum Gaziantep
Antalya Migros AVM
Mavibahçe AVM
Forum Mersin
Korupark AVM
Deepo Outlet Center
Bursa Kent Meydanı
Malatya Park
symbol avm
Sera Kütahya
Forum Bornova
Sanko Park
Gebze Center
MarkAntalya
Zafer Plaza
Kayseri Park AVYM
Serdivan Park

1.310
50.270
1.189
49.477
1.144
46.668
1.132
696

TAKİP
10.576
BEĞENİ
7.987
8.813
5.633
6.794
4.469
3.525
3.849
2.854
3.798
2.118
3.694
2.080
3.687
2.052
3.271
2.045
3.089
1.857
2.686
1.793
2.582
1.745
2.402
1.558
2.364
1.439
2.128
1.080
2.076
937
2.071
779
2.017
679
1.899
553
1.836
316
298

BEĞENİ
6.821
6.019
5.861
4.177
4.113
3.647
2.915
2.430
2.091
2.032
1.998
1.792
1.788
1.780
1.653
1.579
1.498
1.415
1.348
1.272

Makale / MALl&MOTTO

SİZDE ETKİNLİK KAÇ LİRA?

Değerli Mall&Motto okurları bu ay AVM
etkinliklerinden bahsetmek istiyorum. Her
Alışveriş merkezi belli dönemlerde pazarlama
planları çerçevesinde birçok etkinliğe ev sahipliği
yapıyor. Bu etkinliklerde hangi kriterler ön plana
çıkıyor ya da çıkmalı. Yaptığım gözlemlerde tek
bir kriterin dikkate alındığını görüyorum sizde
bu etkinlik kaç lira ? Ardından gelen soru ve
tanımlamalar sizden aşağıda bir bütçe var. Sizin
fiyatın altında bütçe aldık hatta bütçeniz yüksek
her biri farklı bir ifade şeklide olsa ortak payda
aynı para ve bütçe. Bir etkinliği veya etkinlik
firmasını verdiği bütçe ile derecelendirmek ne
kadar doğru. Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız
bir olayı paylaşmak istiyorum; Bir konser
için bütçe verdik verdiğimiz bütçenin altında
iki bin TL fiyat veren başka bir ajans konseri
gerçekleştirdi. Etkinlik sonrası diğer ajansın
sahnede led ekran kullanmadığını öğrendik bu
teknik anlamda beş bin TL bir farktır dolayısıyla

verdiği iki bin TL olan aşağı fiyat aslında işin
kalitesinden çalınan beş bin TL bir farktır. Günün
sonunda iki bin TL ‘mi kazandınız yoksa beş
bin TL ‘mi kaybettiniz yoksa işin kalitesini mi
düşürdünüz ? Göreceli bir kavram.
Ankara’dan bir AVM yatırımcısı beni aradı
ve sizin yapmak istemediğiniz ama yönetim
firmamızın ısrarı ile yaptığımız etkinlikte sanatçı
AVM Müdürünün odasına girdi kapıyı kilitledi ve
içeri kimseyi almadı hatta engelli bir ziyaretçimiz
ile fotoğraf çektirmedi ben araya girmek zorunda
kaldım ve sorun çözüldü dedi burada da bütçe ve
kişisel seçimler bu nahoş duruma neden oldu.
Türkiye’nin çok büyük kurumsal firmalarından
birinde anket yapılmış yıl sonu etkinliğinde
hangi sanatçıyı çıkaralım diye , 1.253 katılımı
ile sonuçlanmış ve bir sanatçı seçilmiş sözleşme
aşamasında başka bir isim ortaya çıkmış

neden ? Holdingin sahibinin eşi diğer sanatçıyı
dinlemek istiyormuş. Son dönemde bizde bu
hadise yaşanıyor pazarlamanın izlediği dizilerin
oyuncuları yada sevdiği sanatçıların imza
günleri talep ediliyor bölgesel faktörler dikkate
alınmadan AVM profili göz ardı edilerek seçimler
yapılıyor. Sonunda sokağa atılan paralar.
Toparlarsak bir etkinlik için bütçenin tek ayıraç
olma özelliğinin artık tarihe karışması gerekiyor.
Sanatçı geldiği zaman meet &greet yapacak mı ?
Basın ile röportaj yapacak mı ? Sosyal medyada
paylaşmak için bir buçuk dakikalık , üç dakikalık
ve beş dakikalık montajlı görseller bizimle
paylaşacak mısınız ? Bu etkinliğin ulusal gazete
ve ulusal TV ‘da haberleri çıkacak mı ? Soruları
sorulsa inanın etkinlik kalibrasyonu tavan
yapacaktır.
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C. Serhat Türkkan
Mall&Motto Genel Koordinatörü

Kapı girişiniz ve cironuz bol olsun…
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JAGUAR F-TYPE

Hızlı, Güçlü ve Çekici
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Borusan Otomotiv Satış Noktaları’nda
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Haberler / MOTTOCAR

JAGUAR F-TYPEYPE, BORUSAN OTOMOTİV
YETKİLİ SATIŞ NOKTALARI’NDA YERİNİ ALDI
Jaguar model yelpazesindeki süper spor otomobil
Jaguar F-TYPE, Coupe ve Convertible seçenekleri
ile 180.500 €’dan başlayan fiyatlarla Borusan
Otomotiv Satış Noktalarında yerini aldı.
Jaguar F-TYPE iki kişilik spor otomobiller
arasında tasarımı, motor sesi ve ince işçiliği ile
fark yaratıyor.
Performans, kıvraklık ve sürüş odaklı iki kişilik
bir spor otomobil olan Jaguar F-TYPE, 75 yıl
geriye uzanan sporcu bir neslin devamıdır.
Genel olarak basık bir iç hacme sahip olması
ile bilinen iki kişilik spor otomobillerin aksine,
boydan boya uzanan cam tavanı sayesinde
ferah bir his yaratan F-Type’ın kabini, özel iç ve
dış renk seçenekleri ile yollarda kendini belli
ederken, sürücü ve yol arasındaki mükemmel
uyumu da sağlıyor.
F-TYPE, F-TYPE S ve F-TYPE R olmak üzere
üç motor seçeneği ile sunulurken, bu motorlar
sırasıyla 340 bg, 380 bg ve 550 bg üretiyor.
F-TYPE, 3.0 litre V6 motoru ile 100 km/sa
hıza 5,3 saniye ulaşırken 260 km/sa azami hıza
sahiptir. F-TYPE S ise 100 km/sa hızlanmasını
4,8 saniyede tamamlarken 275 km/sa azami
hıza çıkabiliyor. En güçlü model olan F-TYPE R
ise, 5.0 lt, V8 Superşarjlı motoru ile 100 km/sa
hızlanmasını 4,2 saniyede tamamlarken 300 km/
sa azami hıza sahip.
Tüm motorlar, sekiz ileri “Quickshift” şanzımana
sahip olup, direksiyondan da vites değişimine
imkan sağlamaktadır.
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F-Type, daha agresif ve sportif seslerden
hoşlananları, tek bir düğme sayesinde daha güçlü
bir egzoz sesi ile karşılıyor ve kulağa hoş gelen
tınılarla ilerlemesini sağlıyor.
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JAGUAR XF
Jaguar XF 90.100 Euro başlangıç fiyatı ile
Ekim ayı itibariyle Borusan Otomotiv Satış
Noktaları’nda.
Yeni Jaguar XF, sınıfının öncüsü olan
özelliklerinden ve zarif tasarımından aldığı
destek ile lüks, teknoloji ve verimliliğin benzersiz
bileşimini bir araya getiriyor., Jaguar Land
Rover’ın kendi üretimi olan 2.0 litre 180 bg
Ingenium dizel motoru ile Yeni Jaguar XF, hem
performans hem yakıt ekonomisini bir arada
sunuyor. 0’dan 100 km’ye 8.1 saniyede çıkarken ,
100’km de ortalama 4.3 litre yakıt tüketiyor.
Jaguar’ın gelişmiş alüminyum mimarisi sayesinde
yeni XF , sınıfının en hafif modelidir. Bu, XF’i
daha verimli hale getiriyor ve CO2 emisyonunu
114 g/km’ye kadar düşürüyor.
Sürtünmenin zayıf olduğu kar ve buz gibi
yüzeylerde düşük hızda sürüş için geliştirilen
All-Surface Progress Control mümkün olan en iyi
çekiş gücünü sunmak üzere fren ve gazı otomatik
olarak yönetir ve otomobilin yumuşak ve kolay
bir kalkış yapabilmesini sağlar. ASPC 3,6km/sa ve
30km/sa arasında çalışır ve arzu edilen hız cruise
control düğmeleri aracılığıyla sürücü tarafından
belirlenir.
Yeni Jaguar XF, güçlü ve hafif alüminyum
bileşenlerden oluşan ön ve arka süspansiyon
sistemleri sayesinde , sürüş konforunu korurken
aynı zamanda çevik tepkiler vermesine ve
dinamik bir performans göstermesine yardımcı
olup , 50:50 ön ve arka aksa eşit ağırlık dağılımı
ile ideal bir denge sağlıyor.
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Performans modeli temsil eden S logolu , 3.0 litre
benzinli 380 bg ve 3.0 litre dizel 300 bg Jaguar XF
özel sipariş ile Borusan Otomotiv yetkili satıcıları
tarafından sağlanabilecek.
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