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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.
Farkındalık Stüdyosu LTD. ŞTİ. Ücretsiz Yayınıdır.

Geç gelen Sonbahar, biten tatiller derken yine her zaman ki gibi aynı
olmaktan korkan hallerimiz. Shopping Fest güzellikleri, defileler,
moda, markalar, Alışveriş Merkezleri.
Heyecanlandığımız konserler ve bünyenin alışması gereken havanın
bir anda değişme hali de mevcut.
Ekim ayında bizi neler bekliyor peki? Nerelerde neler olacak.
Neyin peşinden koşacağız belli değil. Kendimizi sıcacık tutmak için
üstümüzü başımızı mevsime uyduracağımız net.
Sosyal medyada yeni halimizi fotoğraflayacağız. Belki de aşık
olacağız. Yazdan hor kullandığımız anılarımız da var.
Alışveriş dünyası ve yaşam merkezleri arasında mekik dokuduğumuz
konularımız da aslında aynı. Gittiğimiz yerlerin en güzelini kendimiz
gördük diye havalı havalı anlatmayı da seviyoruz. Neden mi bunları
anlatıyorum. Artık kapalı mekanları mesken tutacağımızdan iyi takipte
olacağımızı biliyorum.
Eylül ayında Malatya’ya gittim. MalatyaPark’da Farkındalık
Stüdyosunun hazırladığı Serhat Türkan’ın koreografisini ve
organizasyonunu sahiplendiği defilede müzikler yaptım. İstanbul,
Ankara, İzmir derken gördüğüm şey aynıydı. Hepimiz aynı
çatılar altında farklı hayatlar yaşıyoruz. Sonra bir bakıyoruz aynı.
MalatyaPark’da insan manzaraları da diğer şehirlerimiz gibi samimi,
meraklı ve içtendi.
Nerede yaşarsanız yaşayın, nasıl bir hayatınız olursa olsun hepimiz
hemen hemen aynı telaşlardayız.
Alışveriş merkezlerinin kıyasıya rekabeti işte bu yaşam standartlarını
en iyi nasıl gösteririz savaşıdır. Haklılar mı evet. Ayrıca iyi yarışıyorlar.
Ekim ayında dergimiz bu yarışı, gezilecek yerleri, olup biteni size
yansıtacak.
İyi Okumalar,

Özcan Tahincioğlu
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Abdullah Kavukcu

Tahincioğlu Gayrimenkul
Yön. Kur. Başkanı
İstanbul resmi İstanbul halkına
armağanımız olacak

Simit Sarayı İcra Kurulu
Başkanı
Simit Sarayı Avrupa İş Ödülleri’nde
Türkiye’yi temsil edecek
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Cemal Tuzcuoğlu
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Hüseyin Özdilek

Bursa Kent Meydanı AVM
Genel Müdürü
Bursa Kent Meydanı AVM artık bir
buluşma noktası oldu

Özdilek Holding
Yön. Kur. Bşk.
İstanbul’un kalbi Özdilek Center’da
a ta c a k

2 0

m

Michael Kors 2015
İlkbahar -Yaz Defilesi
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İçİndekiler

31 Şebnem Aşkın

Fox TV Gnl Yayın Yönetmeni
Yeni yayın döneminde Fox TV
iz lenec ek

Şebnem Aşkın
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Fox TV Genel Yayın
Yönetmeni
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Lacoste 2015
İlkbahar -Yaz Defilesi
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Brooks Brothers 2014
Sonbahar - Kış Defilesi

5 7

Avi Alkaş

JLL Türkiye Başkanı
Doğru danışmanlık önemli

Cenk Hayırlıoğlu
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Özlem Veryeri

8 1 Mutlu Yeşiltepe
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Filiz Özkol
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Viaport Venezia Kiralama
Direktörü
Anadolu’da yakaladığımız “Outlet”
başarısını Avrupa’ya taşıyoruz

Hugent İş Geliştirme
Direktörü
Yan haklar maaştan daha fazla
önems eniyor

Astrolog
Ekim ayı iş dünyası yıldız haritası

Yesim Çelik

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Öğün atlamayan çocuklar okulda daha
başarılı

BESTFM Gnl. Yay. Yönetmeni
Yaz bitti...

Sosyal Medya (AVM)

Twitter - Facebook - Foursquare
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Tana Amen

Beslenme ve Sağlık Uzmanı
Omni diyeti harikalar yaratıyor
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Oya Komar

Renk Uzmanı
Giydiğimiz elbiselerin renklerine
di ka t
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C.Serhat Türkkan

Mall&Motto Gnl. Koordinatörü
Etkinliklere karar verirken
muhasebecimi olmak gerek
pazarlamacımı?
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İSTANBUL RESMİ
İSTANBUL HALKINA
ARMAĞANIMIZ OLACAK

Tahincioğlu Gayrimenkul, Palladium Tower açılışı
nedeniyle “dahi bellek” lakaplı İngiliz boyama sanatçısı
Stephen Wiltshire’ı Türkiye’ye davet etti. Wiltshire, 45
dakika boyunca helikopterle gezdiği İstanbul resmini
5 gün boyunca dev bir tuvale çizerek, İstanbullular’a
armağan edecek.

B
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u güne kadar gerçekleştirdiği
kaliteli ve farklı projelerle adından
söz ettiren Tahincioğlu Gayrimenkul, iş
yaşamını yeniden tanımladığı nitelikli
ofis projesi Palladium Tower’ın açılışını
“dahi bellek” Stephen Wiltshire’la
kutluyor. Helikopterle yaptığı turlarda
hafızasına kaydettiği görüntüleri
olağanüstü bir çizim gücüyle resmeden
İngiliz boyama sanatçısı Stephen
Wiltshire, Tahincioğlu Gayrimenkul’ün
davetlisi olarak ilk kez Türkiye’ye geldi.
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Bugüne kadar Roma, Hong Kong,
Frankfurt, Madrid, Dubai, Kudüs,
Londra, Singapur ve New York’u
resmeden “dahi bellek” lakaplı
Wiltshire, şimdi de İstanbul’un resmini
çizerek, İstanbullular’a armağan edecek.
Wiltshire, 45 dakika boyunca yaptığı
helikopter turu sonrası hafızasına
kazıdığı İstanbul manzarasını,
Palladium AVM’deki dev tuvale 5 gün
boyunca halka açık olarak resmedecek.

Özcan Tahincioğlu: “İstanbul resmi
İstanbul halkına armağanımız olacak”
Ataşehir’de yer alan Palladium Tower’ın
açılışı nedeniyle düzenlenen basın
toplantısında konuşan Tahincioğlu
Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı
Özcan Tahincioğlu, Palladium Tower’ın
ekim ayında kapılarını açacak olması
nedeniyle İstanbul halkına özel
bir armağan vermek istediklerini
vurgulayarak, şunları söyledi:
“Grup olarak 1965 yılında adım attığımız
inşaat ve gayrimenkul sektöründe bugüne
kadar hep kaliteli ve farklı projelere
imza attık. O yüzden de istedik ki;
bugüne kadar projelerimize hakettiği
değeri vererek bizi üst sıralara taşıyan
halkımıza bir teşekkür armağanı sunalım.
Bu nedenle de olağanüstü yeteneğiyle
dünyanın en değerli sanatçıları arasına
adını yazdıran Stephen Wiltshire’ı
Türkiye’ye davet ettik. Halkımız bu
özel sanatçıyı Palladium AVM’de çizim
yaparken izleme şansını elde edebilecek.
Daha sonra bu resmi Palladium Tower’da
sergileyerek halkımıza armağan
edeceğiz.”

Özcan Tahincioğlu, yeni nesil geliştirme
projeleriyle Palladium Tower’da iş yaşamını
yeniden tanımlayacaklarını belirterek,
sözlerini şöyle sürdürdü:

H elikopt er le göz lemledi kt en s onr a ç iz mek
için sabırsızlanıyorum. Panoramik olarak
çok güzel bir resim olacağını düşünüyorum”
de di .

“Palladium Tower, 43 katta ve 55 bin
m2’lik alanıyla, ‘İstanbul’un yeni finans
merkezi’ olarak adlandırılan Ataşehir’deki
en önemli yatırımlar arasında yer alıyor.
Burada çalışanların yaşamını kolaylaştıracak
her türlü detayı düşündük. LEED Gold
sertifikası adayı olan Palladium Tower, her
katta yer alan bahçeleri ve tek katta 180 m2
ile 1.100 m2 arasındaki verimli kullanım
alanlı ofisleriyle çalışanlara huzurlu bir
çalışma ortamı yaratacak.”

Biraz dolaşma fırsatı bulduğu İstanbul’da
kendisini en çok heyecanlandıran
yerlerin Boğaz ve Haliç olduğunu
belirten Wiltshire, “Birçok medeniyete
tanıklık etmiş bu olağanüstü şehir beni
şimdiden heyecanlandırdı. Deniz şehrin
ortasına işlenmiş bir dantel gibi duruyor.
Helikopterle yapacağım turda sanırım
çok güzel detaylar yakalayacağım. Benim
için muhteşem bir deneyim olacağını
hissediyorum” diye konuştu.

Stephen Wiltshire: “İstanbul’u
resmetmek için sabırsızlanıyorum”

Stephen Wiltshire kimdir?

Stephen Wiltshire da yaptığı konuşmada
İstanbul’a ilk kez geldiğini vurgulayarak,
“Büyük şehirleri resmetmeyi çok
seviyorum. Binalar, insanlar, trafik beni çok
heyecanlandırıyor. Caddeleri, gökdelenleri,
koşuşturmayı, trafiği ve sarı taksileri
resmetmeyi seviyorum. İlk edindiğim
izlenime göre İstanbul çok ilginç, güzel
ve tarihi bir şehir. Eski ve yeni bir arada.

İngiltere’de 1974 yılında dünyaya geldi.
3 yaşında otistik tanısı konuldu. 5 yaşında
resim yapma kabiliyeti keşfedildi. 8
yaşında hayali olarak şehir çizimleri
yapmaya başladı. 9 yaşında konuştuğunda
ilk kelimesi “kağıt”tı. Wiltshire, bu özel
yeteneğiyle bugün dünyanın en büyük resim
sanatçılarından birisi. Helikopterle yaptığı
turlarda hafızasına kaydettiği görüntüleri
olağanüstü bir çizim gücüyle resmediyor.
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SERTAB ERENER RÜZGARI
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212 POWER OUTLET 5.YILINI
SERTAB ERENER İLE KUTLADI

Ünlü sanatçı Sertab Erener 212 İstanbul Power Outlet'in
5.Yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerde 20 Eylül
Cumartesi günü muhteşem bir konser ile sahne aldı.. Konser
öncesi avm sosyal medyasında yapılan yarışmayı kazanan
fanları ile karavanında bir araya gelen Erener her fanıyla
ayrı arı fotoğraf çektirdi.
arkındalık Stüdyosunun
organizasyonuyla 30 bini aşkın bir
kalabalığı karşısında gören ünlü sanatçı
oldukça keyiflendi. ‘Zor Kadın’ isimli
şarkısını seyircilerle söylemek isteyen
Erener; ‘Önce kadınlar’ dedi. Kadınlar,
çığlık çığlığa şarkısını söyleyince; ‘Şimdi
erkekler’ dedi ve erkeklerden çıt çıkmayınca
şaşıran ünlü sanatçı; ‘Erkekler şarkı
söylemez mi diyorsunuz? O zaman sizde
‘Zor Adam’ deyin’ dedi. Şarkıyı tekrar
okuyan güzel sanatçı ‘Zor Kadın’ kısmına
gelince mikrofonu seyircilere uzattı ve bu
kez erkeklerde oldukça güçlü bir şekilde
‘Zor Adamdım’ gelince oldukça mutlu oldu.
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Daha sonra 212 AVM’nin 5. Yılını kutlayan
Erener; ‘Ben 212 AVM’nin 5. Yılı için
geldim. Burada olmaktan da çok mutluyum.
Umarım bol bereketli nice yıllar olur’ dedi.
Gecede Sertab Erener’in ardından Ozan
Çolakoğlu DJ kabinine geçti ve gecenin
ilerleyen saatlerine kadar 212 İstanbul
Power Outlet'de misafirlerine muhteşem bir
gece yaşattı.

Haberler / MALl&MOTTO
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Ozan Çolakoğlu

KONSER SONRASI 212 POWER OUTLET YÖNETİM KADROSU HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
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EN YENİ KOLEKSİYONLARIMIZ

, Fabulous by Victoria’s Secret ve Incredible
by Victoria’s Secret. Az ve öz…
TİŞÖRT SÜTYENİ
Victoria’s Secret

FABULOUS BY VICTORIA’S SECRET

Yepyeni!
Fabulous

’s Secret

by Victoria

Demi

INCREDIBLE BY VICTORIA’S SECRET
Incredible by Victoria’s Secret

Yepyeni!
Incredible
cret
’s Se

by Victoria

Push-Up

LİMİTLİ KOLEKSİYON

Bedenler 32B-38DD

Limitli
!
Koleksiyon
emi
Unlined D

Akasya Acıbadem, Mall Of İstanbul, Cevahir Avm. © Victoria’s Secret 2014
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Sadece Victoria’s Secret mağazalarında.
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ANTARES AVM ALIŞVERİŞ
KEYFİNİ BÜYÜTTÜ
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Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi yeni oluşturduğu
proje alanını 10 Eylül’de açtı. Bünyesinde yer alan mağaza
karmasına kattığı uluslararası ve ulusal markalarla moda,
eğlence ve yaşam seçeneklerini artırarak gücüne güç kattı.
Yeni eklenen alanı ile Antares AVM ziyaretçilerini giyimden
kozmetiğe, yiyecekten dekorasyona, çocuktan spora yepyeni
konseptlerin yer aldığı yeni bir dünyaya davet ediyor.
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Antares AVM İcra Kurulu üyeleri Mustafa Çayırpınar ve Ramazan Kahraman, Antares AVM Müdürü Dilek Kurt
ve yönetim ekibi, AVM Partners ile H&M yönetim ekibi.
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Eylül’de
kapılarını
açan
bu yeni
yeni
10 Eylül’de
kapılarını
açan bu
yeni
sunuluyor.
Açılış günü
için fırsatlarla
H&M,
ziyaretçilerini
çok özel
özel
proje, yepyeni
yepyeni
markalarla
büyümeye;
ziyaretçilerini
çok
fırsatlarla
proje,
markalarla
büyümeye;
proje,A yepyeni
markalarla
büyümeye;
ziyaretçilerini
çok özel fırsatlarla
karşıladı.
karşıladı. 10
10 Eylül’de
Eylül’de sıraya
sıraya giren
giren ilk
ilk
A nta
nta rr eses AA VM
VM ise
ise ulusal
ulusal ve
ve uluslararası
uluslararası
AVM
ise ulusaldeğer
ve uluslararası
karşıladı.
10 Eylül’de
sıraya
giren özel
ilk yüzde
100 moda
moda
sever açılış
açılış
gününe
özel
yüzde Antares
marka
karmasına
katmaya
100
sever
gününe
marka
karmasına
değer katmaya
markadevam
karmasına
değer katmaya
100 20
moda
sever hak
açılışkazandı.
gününe özel yüzde
indirime
edecek.
20
indirime
hak
kazandı.
devam
edecek.
devam edecek.
20 indirime hak kazandı.
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VM Partners’ın
Partners’ın Kiralama
Kiralama ve
ve Yönetim
Yönetim
VM
Antares
danışmanlığını
yaptığı
A
nta
r
es
danışmanlığını yaptığı A nta r es
Alışveriş Merkezi,
Merkezi, 666 yıldır
yıldır mağaza
mağaza karması,
karması,
Alışveriş
Alışveriş
Merkezi,
yıldır
mağaza
karması,
gerçekleştirdiği
pazarlama
aktiviteleri
gerçekleştirdiği
gerçekleştirdiği pazarlama
pazarlama aktiviteleri
aktiviteleri
ve oluşturduğu
oluşturduğu yaşam
yaşam alanları
alanları ile
ile güçlü
güçlü
ve
ve
oluşturduğu
yaşam
alanları
ile
güçlü
bir
konumda
yer
almaktadır
Eylül
ayıyla
bir
bir konumda
konumda yer
yer almaktadır.
almaktadır .. Eylül
Eylül ayıyla
ayıyla
birlikte mağaza
mağaza karmasına
karmasına kattığı
kattığı ulusal
ulusal
birlikte
mağaza
karmasına
kattığı
ulusal
birlikte
ve
uluslararası
markalarla
AA nta
AA VM
ve uluslararası
uluslararası markalarla
markalarla Antares
nta rr eses AVM
VM
ve
alışveriş keyfini, daha çok moda daha çok
marka
mottosuyla
büyüttü.
marka mottosuyla
mottosuyla büyüttü.
büyüttü.
marka

A
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ADİL IŞIK GROUP’TAN

SİTİLİNİZE ÖZEL TAVSİYELER
İLE ALIŞVERİŞ DAHA KOLAY

Türkiye’nin en büyük perakende e-ticaret sitelerinde
imzası bulunan Inveon’un adL için tasarladığı alışveriş
sitesi, kullanıcıların tercihlerini tahmin eden ‘Tavsiye
Motoru’ ve hediye seçimini kolaylaştıran ‘Sevgilim
Alsın’ özellikleri ile farklılaştı.

adL

, Codentry ve Love My Body
markalarını bünyesinde
bulunduran ve Türkiye'de 200'e yakın satış
noktasına ulaşan Adil Işık Group, e-ticaret
süreçlerinde Inveon’u tercih etti. Sezonun en
yeni modellerinin bulunduğu yeni e-ticaret
sitesi, kullanıcıların satın alma eğilimlerini
hesap eden ‘Tavsiye Motoru’ ile öne çıkıyor.

a d L

Yurt içi ve yurt dışındaki yaygın satış
noktalarında; kendine özgü tasarımları,
modayı yansıtan ürünleri, deneyimli satış
ekibi ile hizmet veren adL’nin kategori
bazında üretilen özel içerikler sayesinde,
Inveon tarafından, arama motoru
optimizasyonuna (SEO) uygun hale getirilen
online alışveriş sitesinde fark yaratan birçok
özellik bulunuyor.
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Siz seçin, sevgiliniz alsın
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Inveon’un hazırladığı modüller sayesinde;
müşterinin siteden beğendiği fakat stokta
olmayan ürünleri stoğa girdiği an bildirimle
haber veren ve sepette satın alınmadan
unutulan ürünleri mail yoluyla hatırlatan
sitede ayrıca ‘Sevgilim Alsın’ modülü de
bulunuyor. ‘Doğru zaman, doğru ürün, doğru
fiyat ve doğru yer’ felsefesiyle yola çıkan
adL, ‘bluz’, ‘ayakkabı’, ‘elbise’ ve ‘çanta’
kategorileri bazında ‘En Çok Satanlar’
listesine hızlı erişim sağlayarak ayrıca,
‘Yeni Gelenler’ ve ‘En Son Gezdikleriniz’
modülleri ile de müşterilerine daha kolay bir
alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Stilinize özel tavsiyeler
adL.com.tr ayrıca, Tavsiye Motoru
sayesinde; ürün kategorisini, rengini ve
kullanıcıyla aynı kriterlere sahip diğer
müşterilerin önceki satın almalarını dikkate
alarak ürün tavsiyesinde bulunuyor. adL
Lookbook ile ‘dergi karıştırma’ deneyimini
sanal ortamda da yaşatan site, beğendiğiniz
ürünlerin üzerine tıklayarak satışa
yönlendirilmenizi de sağlıyor.
adL'nin "Işıltılı ve şık kadını" ön plana
çıkaran tasarımları, Codentry'nin iddialı,
enerjik ve canlı stili ile müşterilerine geniş
bir skalada ürün seçeneği sunuyor.
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PASİFİK GAYRİMENKUL’DE
ÖNEMLİ ATAMA

Ankara’nın ofis, rezidans ve alışveriş merkezi özellikli
ilk karma kullanımlı projesi Next Level’ı hayata geçiren
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ’nin Genel
Müdürü Atilla Işıldar oldu

O

rta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Ekonomi mezunu olan Atilla Işıldar,
iş hayatına bankacılık sektöründe başladı.
Kentbank’ta müfettiş olarak iş yaşamına
giriş yapan Işıldar, aynı bankada kurumsal
pazarlama bölüm yönetmeni ve şube müdürü
olarak çalıştı.
Alışveriş merkezi sektörüne 2002 yılında
adım atan Atilla Işıldar, Carousel, Town
Center, CEPA ve Arcadium alışveriş
merkezlerinin yatırımcı şirketlerinde üst
düzey yöneticilik yaptı. Daha sonra Akpınar
Group’ta Gayrimenkul Koordinatörü olarak
görev alan Atilla Işıldar, 1 Ağustos itibariyle
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat’ın genel
müdürlüğü görevini üstlendi.
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Gayrimenkul geliştirme, proje finansmanı,
pazarlama, kiralama, AVM yönetimi
uzmanlık konuları arasında yer alan Atilla
Işıldar, Ankaralı doğumlu, evli ve üç çocuk
babasıdır.
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BURSA’DA KENT MEYDANI
AVM ARTIK BİR BULUŞMA
NOKTASI OLDU
Röportaj

Cemal Tuzcuoğlu
Kent Meydanı AVM
Genel Müdürü

Bir yandan Alışveriş Merkezimizi Bursa ile entegre
etmeye bir yandan da beklentilere cevap verebilmek
için şehrin dinamiklerine hakim olmaya çalışıyoruz.
Alışveriş merkezimizi dinamik tutmak için sürekli
projeler üretiyor ve uygulamaya sokuyoruz.
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Kent Meydanı AVM olarak Bursalıları
benzersiz lezzetlerle buluşturmak için
çeşitli projeler yürüttüğünüzü biliyoruz.
Bu projelerden bahseder misiniz?
Ülkemizde çok hızlı gelişen restoran
işletmeciliği ve buna bağlı olarak öne çıkan
markalar var. Bursa’da henüz bu markaları
görmenin ve bu deneyimleri yaşamanın
mümkün olamadığını görüyoruz. Özellikle
işletme ve marka gücü yüksek, sektöründe
kendinden söz ettiren markalar Bursa’da
henüz yerlerini almadılar. Bu nedenle de çok
ciddi açık olarak gördüğümüz bu sektörü ve
Bursa’ya yatırım yapacak markaları
bünyemize kattık.
Bu markaların en başında COOKSHOP
yer alıyor. Bursa’nın buluşma noktası
haline gelen meydanımızda, 600 m² alanda
yerini alacak olan COOKSHOP; Ekim
ayı itibariyle lezzet severler ile buluşmaya
hazırlanıyor. Ayrıca sinema katımızda yeni
oluşturduğumuz TERAS KAT konseptinde
3 adet restoran işletmesini de hizmete
açacağız. Burada müşterilerimiz, her bir
restaurantta bulunacak olan bağımsız
teraslarda; Uludağ ve Bursa manzarası
eşliğinde keyifli lezzetleri tatma imkânına
s a hi p ol a c a kl a r .
Teras Kat’ı yeni bir konseptle
açacaksınız. Bu fikir nereden
doğdu, terasta Kent Meydanı AVM
ziyaretçilerini neler bekliyor olacak?
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Teras Kat, yaklaşık 2 yıl önce
planladığımız bir projeydi. Ancak Kent
Meydanı AVM ziyaretçilerinin de talep
ve beklentilerini gözlemleyerek bugünü
bekledik. Artık belli müşteri profili
fastfood yemeği tercih etmeyebiliyor;
iyi ve kaliteli servis istiyor. Biz, bu
beklentiyi görerek yatırımımızı planladık
ve yaptık.
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Teras Kat’ı, İKİ SATIR Et Restoran
ve TAVUK DÜNYASI’nı bünyemize
katarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Oluşturulacak bir diğer işletme ise
GLORIA JEANS. Bursa’daki ilk şubesini
Kent Meydanı AVM Teras Kat’ta hizmete
a ç a c a k ol a n ma r ka ya z iya r etç iler imiz
tarafından ilgi gösterileceğine inanıyoruz.
Ziyaretçi sayılarınız ve yeni projelerle
birlikte hedef ziyaretçi sayılarını
paylaşır mısınız?
Yıllık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlıyoruz.
Bu projemizde beklentimiz; sayıyı
arttırmaktan çok, müşteri beklentisine
cevap vererek nitelikli müşteri profilimizi
geliştirmek olacak.

Haberler / MALl&MOTTO

AVM yönetimi olarak müşterimizle
interaktif iletişim halindeyiz ve
beklentileri çok yakından takip ediyoruz.
Ziyaretçilerimiz, kaliteli servis ve güler
yüzlü hizm et deneyimi yaşamak istiyorlar.
Buradan yola çıkarak projeyi hayata geçirme
kararı aldık. Teras Kat’ın, ziyaretçilerimizin
ilgisini çekeceğine inanıyoruz.
Yeme içme katının dışında da önemli
markalar Kent Meydanı AVM’yi tercih
etmeye başladı. Simit Sarayı uğrak nokta
haline geldi, Aslı Börek aileye çok yeni
katıldı. Kent Meydanı AVM’yi bu kadar
cazip yapan nedir?
Çünkü bu firmalar mutlaka ciddi
araştırmalar, kar-zarar hesaplarından sonra
karar veriyor. Bursa’da Kent Meydanı
AVM artık bir buluşma noktası oldu. Yılda
12 milyon kişinin ziyaret ettiği ve hizmet
kalitesinden memnun kaldığı Alışveriş
Merkezimiz, yeniliklere açık; Bursa ile içi
içe ve üstlenmiş olduğu misyonun bilinci ile
gelişmeye devam edecek.

İşletmeler de öncelikle kar etmek için
yatırım yaparlar. Sonuçta lokasyon
avantajı, müşteri trafiği ve müşteri
profili bizi tercih etmelerinde en önemli
faktördür. Bu da markaların Kent
Meydanı AVM’yi tercih etmesinde
önemli bir etken oluyor.
Gazete PR‘ı olarak Bursa’da en
yüksek reklam eşdeğerine ulaşan
AVM siniz hatta reklam eşdeğeri
olarak bu değerler bağlamında
Türkiye genelinde 8. AVM siniz.
İstinye Park’dan bile daha
yüksek reklam eşdeğeri sağlamış
durumdasınız bu noktada nasıl bir
çalışma izliyorsunuz?
En önemli faktör; çalışma arkadaşlarım,
Pr şirketimiz ve ajansımız ile çok iyi
ekip olmamız. Bir yandan Alışveriş
Merkezimizi Bursa ile entegre etmeye bir
yandan da beklentilere cevap verebilmek
için şehrin dinamiklerine hakim olmaya
çalışıyoruz.
Alışveriş merkezimizi dinamik
tutmak için sürekli projeler üretiyor
ve uygulamaya sokuyoruz. Buradaki
en önemli bir diğer etken ise çok genç
ve dinamik müşteri profiline sahip
olmamızdır.
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Teras projesini hazırlarken
müşterilerinizle fikir alışverişinde
bulundunuz mu?
Onların beklentileri, istekleri nelerdir?
Teras projesinde bir açık alan imkânı da
sunulabilecek mi?
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MICHAEL KORS’DAN
ROMANTİK BİR İLKBAHAR

Son yılların en gözde modacılarından Michael Kors, 2015 İlkbahar Yaz sezonunda
çiçeklerin hakimiyetinde neşeli, romantik tasarımları ile yalın bir şıklık sunuyor.

İ

MALl&MOTTO / 8.sayı / 2014

konik Agnes De Milles kareografilerinin
belirgin Amerikan tarzı, Dahl-Wolfe’ün
doğal ve özgün karelerinin hayat bulduğu
koleksiyonda nergis, morsalkım ve
sardunya renklerinin aydınlatıcı etkisi göze
çarpıyor. Narin ekrular ve siyahın asaleti
uçuşan tüllerle romantik duruş kazanıyor.
Bahar dallarını anımsatan süslemeler ve ışıl
ışıl hacimli yaz çiçeği işlemeleri mevsimin
pozitif enerjisini tasarımlara taşıyor.
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Michael Kors 2015 İlkbahar Yaz
Koleksiyonu’nun sıcak ve samimi ruhu
desenlere de yansıyor, grafikler, ekoseler
ve çizgililer sade kesimler ve düz renk
parçalarla çarpıcı bir etki yaratıyor. Uçuşan
etekler ılık yaz rüzgarlarıyla adeta flört
ederken, kabarık diz altı etekler hoş bir
feminen duruş yakalanıyor. İlkbahar
yağmurlarının kurtarıcısı ve serin
akşamların favori parçaları slim-fit jeanler
ve bilekte biten pantolonlar renkli oversize
trençkotlar ve denizci stili ceketler ile
tamamlanıyor.
Aksesuarlarda ise sade parçalar ön planda.
Uzun askılı çantalar nostaljik yansımaları
ve el işi dikiş detayları ile dikkat çekerken,
bilekten bağlanan düz ayakkabılar ise
rahatlığın zarafetle buluşturuyor.
Parlak mavi bir gökyüzünün altında
yenilenen doğanın güzelliğine ithaf
edilen koleksiyon ile Michael Kors adeta
mutluluğu tarif ediyor.
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MICHAEL KORS DEFİLESİNE
ÜNLÜ YAĞMURU

Ünlü Modacı Michael Kors’un 10 Eylül 2014 günü New York’daki Spring Stüdyoları’nda
gerçekleştirdiği defileye Michael Kors tasarımlarıyla katılan bazı ünlüler.

Kate Young
Stilist-New York

Olivia Munn
Amerikalı-Aktris

Jessica Chastain
Amerikalı-Aktris

Jada Pinkett
Amerikalı-Aktris

Cody Horn
Amerikalı-Aktris

Mary J. Blige
Hip Hop Kraliçesi
8 Grammy Ödüllü

Jessica Hart Attends
Avusturyalı Model

Caroline Wozniacki
Danimarkalı-Tenisci

Hanneli Mustaparta
Amerikalı Model
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Heidi Klum
Alman-Top Model

21

MALl&MOTTO / Haberler

BALONDAN MASAL DIYARI

Masal dünyasının kapıları Palladium Ataşehir’de açılıyor.
Dünyada ilk kez binlerce balondan yapılan büyüleyici dev
Alice Harikalar Diyarı Palladium Ataşehir AVM’de kuruldu.

B
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alon katlama tekniği kullanılarak,
dünya
c a ünl ü A ir iga mi eki bi
tarafından yapılan Alice Harikalar
Diyarı’nda on binlerce balon bir araya
gelerek, Alice’in masalsı dünyasını
oluşturdu. Dev ağaçlardan mantarlara,
bulutlardan böceklere kadar masalın
önemli karakterlerinin bir araya geldiği
çalışmada başta çocuklar olmak üzere
tüm z iya r etç iler be nz er s iz bi r de neyi m
yaşıyor. Masalseverler için Alice’in
macera dolu dünyasının kapıları
13-21 Eylül tarihleri arasında, Anadolu
yakasında eğlence ve lezzetin sonsuz
keyfinin merkezi Palladium Ataşehir’de
açık olacak.

2

Alice’in dünyası patlayacak!
Hazırlıkları 8 Eylül’de başlayan
bu masalsı diyar farklı aktivite
ve yarışmalarla da renklenecek.
13 Eylül’de başlayacak atölye
çalışmalarında çocuklar, airfolding
sanatçılarından balon kullanarak
eğlenceli nesneler yapmayı öğrenecek.
Ayrıca etkinlik süresince devam edecek
yarışmada da diyarın kuruluşunda
toplam kaç balon kullanıldığını
en yakın tahmin edenler sürpriz
armağanlar kazanacak. Etkinliğin
son günü ise eğlence doruğa çıkacak.
Balonların patlatılmasıyla sonlanacak
etkinlikte de ziyaretçiler, patlattıkça
hediyeler kazanacak. Yarışma ve
etkinlikle ilgili tüm gelişmeler
Palladium Ataşehir’in sosyal medya
hesaplarından takip edilebilecek.

FARKINDALIK
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www.fsreklam.com.tr
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SİMİT SARAYI
AVRUPA İŞ ÖDÜLLERİ’NDE
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Yurt içi ve yurt dışı mağazaları ile dünya markası olma
yolunda emin adımlarla yürüyen Simit Sarayı, Avrupa
İş Ödülleri 2014/15’te (European Business Awards)
Türkiye için yarışacak.

İ
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ş dünyasının en prestijli ödüllerinden
biri olan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen
Avrupa İş Ödülleri 2014/15’ün ilk turunda
rakiplerini geride bırakan Simit Sarayı, 'BP
Yılın Hedefli Sapmasız Büyüme Stratejisi
Ödülü' (The BP Target Neutral Growth
Strategy of the Year Award) kategorisinde
Ulusal Şampiyon olarak Türkiye’yi temsil
ede c ek.
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2007 yılından bu yana Avrupa’da farklı
sektörlerden binlerce firmayı inovasyon,
liderlik, sosyal sorumluluk, pazarlama,
büyüme stratejileri, çalışan bağlılığı, süreç
yönetimi ve müşteri sadakati alanlarında
değerlendiren Avrupa İş Ödülleri en
iyi uygulama örneklerini teşvik etmek,
yarattığı yeniliklerle öne çıkan şirketlerin
tanıtımını ve gelişimini desteklemek
amacıyla düzenleniyor.

Abdullah Kavukcu

Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı

Avrupa İş Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil
edecek olmaktan büyük gurur duyduklarını
belirten Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı
Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı, herkesin

bildiği gibi Türkiye’nin markası…
Hedefimiz Türkiye’nin markasını, dünya
markası yapmak. Bunun için en iyisini
yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
Halen yurt içi ve yurt dışında 200’ü aşkın
mağazamızda 8.600 çalışanımızla her gün
650 bin misafiri ağırlıyoruz. 2018 yılında
Türkiye’de 440, yurtdışında 560 olmak
üzere toplam 1000 mağazaya ulaşmayı
hedefliyoruz. İş dünyasının en prestijli
ödülü olan Avrupa İş Ödülleri’nde ulusal
şampiyon olarak ülkemizi temsil edecek
olmak bizi çok onurlandırdı" dedi.
Avrupa İş Ödülleri’nin ikinci aşamasında
Simit Sarayı, Ruban d'Honneur (Onur
Kurdelesi) için yarışacak. Yarışmada
bu yıl tüm Ulusal Finalistler jürinin
değerlendirmesi için özel bir video
hazırlayacaklar. Jüri değerlendirmesine
ek olarak aynı anda internet üzerinden
de oy kullanılarak, en beğenilen Ulusal
Şampiyonlar seçilerek kazanan şirketler
be lir lenec ek.
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PRIME MALL GAZİANTEP’TE
BİRİNCİ YILA ÖZEL FESTİVAL
Gaziantep ve Güneydoğu' en büyük ve ödüllü alışveriş
merkezi Prime Mall’ de etkinlikler tüm hızıyla
sürüyor.2014-2015 yılının en moda renkleri,en son
trendleri; 12 Eylül Cuma günü yapılan dev defile ile
Gazianteplilerle buluştu.

Müthiş dans show
Prime Mall Gaziantep Alışveriş Merkezi
açılış yıldönümüne özel düzenlenen
“Alışveriş Festivali” kapsamında yapılan bu
çok özel defile öncesi, tamamı profesyonel
bir dans ekibi tarafından yapılan çok özel
bir show ile Gaziantepliler eğlence dolu
dakikalar yaşadı.
Vatan Şaşmaz, Ece Gürsel
Gaziantep’lilerle buluştu
Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz’ın yaptığı
“Prime Mall Gaziantep Sonbahar&Kış
Defilesi’yle podyumların tanınmış mankeni
Ece Gürsel ve pek çok yabancı manken
eşliğinde ünlü markaların sunumları,
Gazianteplilerin beğenisi ile karşılandı
#farklıdefile ve #primemalldefile hashtagi
ile ünlülerle selfie şansı
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Prime Mall AVM Müdürü Barış Özcan pasta yerine baklava keserek birinci yılını kutladı.
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Defile süresi boyunca #farklıdefile ve
#primemalldefile ile twitterdan en çok
hashtags yapan 2 şanslı ziyaretçimiz
mankenler ile defile sonunda selfile yapma
şansı yakaladı. Tam gün süren etkinlikler
gün boyu Gaziantep’lilere eğlenceli
dakikalar yaşattı.
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İSTANBUL’UN YENİ GÖZDESİ

ÖZDİLEK CENTER AÇILDI
Türkiye’nin marka değeri en yüksek ilk 100 şirketi içinde
yer alan Özdilek’in İstanbul’daki ilk yatırımı ‘Özdilek
Center’, Wyndham Grand İstanbul Levent otelde
gerçekleşen özel bir organizasyonla basına tanıtıldı.
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Özdilek’in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda
‘Özdilek Center’ karma projesine yapılan yatırım ve
Özdilek Holding hedefleri konuşuldu.

Hüseyin Özdilek
Özdilek Holding Yönetim
Kurulu Başkanı

T

ürkiye’nin en değerli ilk 100 markası
içinde yer alan Özdilek’in, ÖzdilekPark
İstanbul AVM, River Plaza ve Wyndham
Grand İstanbul Levent’ten oluşan karma
projesi ‘Özdilek Center’, 11 Eylül’de
yapılan basın organizasyonu ile tanıtıldı.
Özdilek Center projesinde görevli üst
düzey yöneticileri ve Özdilek Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in ev
sahipliği yaptığı toplantıda, Özdilek Center
Karma Projesi yatırımı ve Özdilek Holding
hedefleri anlatıldı.
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Üçlü Karma Proje; ‘Özdilek Center’
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İş ve yaşamın merkezi olan Levent’te,
Kanyon ve Metrocity’nin tam ortasında
hizmet veren proje; 140 seçkin mağazanın
yer aldığı AVM ile 32 katlı otel ve 33 katlı
bir plazadan oluşuyor. İstanbul iş dünyasının
kalbi Levent’te direk metro bağlantısıyla,
yerli ve yabancı misafirlerine en rahat
ulaşımı sağlayacak olan Özdilek Center,
alışveriş, yaşam ve iş dünyasının prestij
merkezi olmaya hazırlanıyor. Özdilek’e ait
hipermarket, mağaza ve sinema birimleri
ile yaklaşık 500 kişiyi istihdam edecek olan
projedeki diğer mağazalarda da yaklaşık bin
500 kişinin görev alacağı, otel ve iş merkezi
ile birlikte düşünüldüğünde proje toplamda
yaklaşık 2 bin 500 kişiye direkt istihdam
sağlıyor.

İstanbul’un Her Yerinden Rahat
Ulaşım İmkânı
İstanbul’un karmaşık trafiğine girmeden
ÖzdilekPark AVM ile bağlantılı metro hattı
sayesinde AVM, River Plaza ve Wyndham
Grand İstanbul Levent otel ziyaretçileri,
dış alana çıkmadan, herhangi bir bağlantı
yoluna gerek duymadan metro ile Kartal ve
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İstanbul Atatürk Havalimanı güzergahında
gitmek istediği yere kolayca ulaşabiliyor.
Ayrıca, inşaatı devam etmekte olan Levent–
Hisarüstü metro hattının ilk hattının ilk
durağının bu noktada olması planlanıyor.

Özdilek Center Karma Projesi

Grand İstanbul Levent, şehrin ve eğlencenin
tadını çıkarmak isteyen misafirlerini de
unutmuyor. 3200 m2 büyüklüğündeki
Qualitas Spa & Wellness Center, açık ve
kapalı havuzu, restoranlar ve gece kulübü ile
İstanbul’un önde gelen adreslerinden olmaya
aday Wyndham Grand Istanbul Levent,
Boğaz ve Haliç manzarasıyla da misafirlerini
büyl
eye c ek.

Alışverişin Yeni Gözdesi
“ÖzdilekPark İstanbul AVM”

Toplam 40.000 m² kiralanabilir alan, 5 kat
ve 140 adet mağaza ile İstanbul’un en işlek
• ÖzdilekPark İstanbul AVM
bölgelerinden biri olan Levent’te alışveriş
• River Plaza
yeniden tanımlanıyor. Hem ziyaretçilere
• Wyndham Grand İstanbul Levent
hem de kiracılara büyük kolaylıklar
sağlayan teknik altyapıyla hazırlanmış
Bir Otelden Daha Fazlası; Wyndham olan ÖzdilekPark İstanbul AVM’de; 13
Grand İstanbul Levent
adet yük ve servis asansörü, ziyaretçilerin
rahat ve kolay dolaşımını sağlamak üzere 6
Birbirinden konforlu ve lüks 389 misafir
ziyaretçi asansörü ve 40 yürüyen merdiven
odasıyla yerli-yabancı konuklarına en iyi
bulunuyor. Tüm kullanıcıların rahatlığı,
hizmeti verecek olan Wyndham Grand
konforu ve keyifli zaman geçirmesi
İstanbul Levent, 1.200 kişiye kadar değişen düşünülerek tasarlanan ÖzdilekPark İstanbul
kapasiteye sahip, çoğu gün ışığı alan 22 adet AVM, alışverişin yeni stilini oluşturuyor.
toplantı - balo salonları ve helikopter pistiyle Türkiye’ye ilk kez giriş yapan dünyaca
de iş dünyasının önemli organizasyonlarına ünlü İtalyan valiz markası Carpisa, Özdilek
imza atacak. Konumu ve konsepti ile iş
Hipermarket ve bir çok trend markanın
dünyasının nabzını tutacak olan Wyndham
bulunduğu AVM’de, Media Markt’ın da

en büyük şubesi yer alacak. (ÖzdilekPark
İstanbul AVM içinde bulunan markalardan
bazıları; H&M, Media Markt, D&R,
Derimod, İpekyol, Koton, Polo Garage,
Roman, Vakko Butik, Mango, Mavi, Sarar,
Nike, Adidas, Swatch, Saat&Saat, Flormar,
Watsons, Gratis, Atasay, Starbucks, Mc
Donalds, Mickeys, Mid Point, Polen
Tantuni, Sbarro, Özdilek Mağaza ve Özdilek
Market.)

İş Hayatının Merkezi “River Plaza”
Dünyanın en prestijli şirketlerini bir araya
getiren River Plaza 32 katlı, toplam 35.000
m2 kiralanabilir alanıyla iş dünyasının yeni
gözdesi konumunda. River Plaza’yı tercih
eden şirketler, 200 m2’den 1.369 metre
kareye kadar ofis alanlarıyla profesyonel iş
hayatı ve şehir yaşamının keyfine varıyor.
Kapılarını açtığı günden bugüne bankacılık,
hukuk gibi iş hayatının önemli sektörlerine
ev sahipliği yapan River Plaza’yı tercih
edenler, dünyanın en büyük şirketleriyle
bir arada olma imkanı yakalıyor. Ulaşım
kolaylığı ve şehir hayatına yakınlığı
sayesinde ofis kullanıcıları için büyük
imkanlar sağlayan River Plaza, çevreci Leed
Gold Sertifikası adaylığı ile sürdürülebilir
bina olma özelliği taşıyor.
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Basın toplantısındaki konuşmasında;
proje kapsamında yıl içerisinde 10
milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşmayı
hedeflediklerini belirten Özdilek Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek
konuyla ilgili şunları söyledi; “İstanbul’un
en hareketli bölgelerinden biri olan Levent,
iş ve yaşam merkezleriyle her gün binlerce
kişiyi ağırlıyor. Burada yaşam hiç durmuyor
ve ulaşım kolaylığıyla da özellikle iş
insanlarının uğrak yerleri arasında yer alıyor.
İşte tam da bu noktada konumlandırdığımız
Özdilek Center İstanbul, 3 km2’lik alanda
yer alan yerleşik nüfusla toplam 500 bin
kişi, 5 km2’lik alanda ise toplam 1 milyon
100 bin kişiye ulaşıyor. Şehrin kalbinde
konumlandırdığımız proje, İstanbul’daki
ilk projemiz. Bu projeyi hayata geçirirken
İstanbul’un kalabalıklığını ve karmaşasını
göz önünde bulundurduk ve misafirlerimize
her türlü hizmeti vermeyi amaçladık. Bu
görkemli projemizde; 5 yıldızlı, 389 odası
ve birçok konferans-toplantı salonu ile
uluslararası bir prestije sahip Wyndham
Grand İstanbul Levent gibi İstanbul’un
yerli-yabancı iş dünyasının yıldızı olacak
bir otel bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 3 bin
beyaz yakalı çalışanı ağırlayacak en yeni
teknolojilerle inşa edilen River Plaza yer
alıyor. Projenin alışveriş, yaşam ve eğlence
merkezi olacak ÖzdilekPark İstanbul
AVM; Türkiye’nin en seçkin 140 markası
ile alışveriş ihtiyaçlarının karşılanacağı,
çocuklar için eğlence alanı, farklı damak
tatları için özel yiyecek-içecek bölümleri
ve yeşil teraslarıyla misafirlerine doğanın
tadını çıkaracağı bir yaşam alanı sunuyor.”
şeklinde konuştu.
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FOX TV YENİ YAYIN DÖNEMİNE BAŞLADI

Şebnem Aşkın
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FOX TV Genel Yayın Yönetmeni
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Hollywood gecelerini
aratmayan muhteşem
tanıtım gecesi
ve yıldızlar geçidi.

B

ir çok gala, davet, kokteyle
katılmışsınızdır elbet. Kırmızı
halıdan geçen ünlü isimler
hepimizi büyülemiş, şıklığın ve
zerafetin yarıştığı, romanlardan
çıkma kahramanları hatırlatan
ünlü simalar çoğumuzu hayal
dünyasında yaşatmaya yetmiştir...
Geçen gece katıldığım Fox TV'nin
yeni sezon tanıtım gecesi Esma
Sultan Yalısı'nda masallardan
çıkma bir gece yaşattı hepimize…
Fox TV'nin yeni sezon tanıtım
gecesinde ev sahipliği yapan,
Fox TV izleyicisine dünya
standartlarında bir eğlence
sunmayı hedefleyen, yaratıcılığı
ve mesleki becerisiyle her daim
adından söz ettiren Genel Yayın
Yönetmeni Şebnem Aşkın hanım
gerek zarafeti, gerek hazırlamış
olduğu muhteşem geceyle herkese
adından söz ettirdi...
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Fox TV'nin yayında olan tüm
dizilerinin ve programlarının
oyuncuları, sunucuları, emeği
geçen çalışanları adeta şıklık
yarışındaydı. Boğazın o eşsiz
esintisi eşliğinde gerçekleşen
büyülü geceye damga vuran diğer
bir isim ise özlediğim Sertab
Erener oldu.
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Uzun zamandır yurt dışında
yaşayan Erener'in sesini dinlemek
beni adeta kendimden geçirdi…
Herkesi kendisine hayran bırakan
güçlü sesi ve sahne performansı
büyüleyiciydi… Konser öncesi
yakından görme şansı bulduğum
Erener, hanımefendiliği ve alçak
gönüllü tavırları birçok stara örnek
olacak nitelikteydi… Kendine
özgüven bu olsa gerek...
Ellerine sağlık Fox TV... Ellerine
sağlık Şebnem Aşkın....Umarım
bu gecen gibi, tüm sezonda sizin
için böyle muhteşem geçer.
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1 NUMARALI SPOR
SÜTYENİMİZ ŞİMDİ ÖNDEN
FERMUARLI MODELİYLE
INCREDIBLE
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BY VICTORIA’S SECRET

YENİ! INCREDIBLE
FRONT-CLOSE
SPOR SÜTYENİ
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BY VICTORIA’S SECRET

Victoria’s Secret
•

Önden fermuarla kolay kullanım
•
•
•

•
•

Body-Wick

Victoria’s Secret mağazalarında.
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Daha fazla bilgi için:
Bahar Puralıgil, baharp@priveepr.com.

AKASYA ACIBADEM, MALL OF İSTANBUL, CEVAHİR AVM.
© Victoria’s Secret 2014
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EN İYİ WEB SİTESİ ÖDÜLÜ
PALLADIUM ATAŞEHİR’İN
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Bu sene 12. kez düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri
‘Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ kategorisindeki birincilik
ödülünü Ataşehir Palladium Alışveriş Merkezi kazandı.
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2002 senesinden başlayarak her
sene tekrarlanan, Türkiye’nin ilk
ve tek bağımsız web ödülleri olan
Altın Örümcek Web Ödülleri’nin
12.si TIM Maslak Show Center’da
’de dün akşam gerçekleştirilen
muhteşem bir organizasyonla
sahiplerini buldu. Kiralama ve
yönetimini AVM Partners’ın
gerçekleştirdiği Ataşehir Palladium
AVM, ‘Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’ kategorisinde birincilik
ödülüne layık görüldü. Tasarımı
Juvenis reklam ajansı tarafından
yapılan www.palladiumatasehir.
c om. tr a d r es ind en tü m
ziyaretçilerine rahat ve hızlı bir bilgi
dünyası sunan Palladium Alışveriş
Merkezi’nin ödülünü, AVM Müdürü
Ayşen Yerşen aldı.
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M A L A T Y A P A R K A V M ’D E
MUHTEŞEM DEFİLE

Türkiye'nin tanınmış ve şu an popüler tüm modellerini bir araya
getirerek adeta bir rüya takımı oluşturan Malatya Park'da
sunuculuğunu Vatan Şaşmaz'ın yaptığı ve defile müzikleri ünlü
radyo programcısı Yasemin Şefik tarafından hazırlanan bir defile
rüzgar gibi geçti.
Ünlü mankenler Simge Tertemiz, Ece Gürsel,
Fatoş Kabasakal, Elif Ece Uzun, Tuğba Altıntop
ve Yeliz Öney Malatyapark AVM’de düzenlenen
defileye katıldılar.Yasemin Şefik’in müziklerini
yaptığı, Farkındalık Stüdyosunun organize ettiği
defile oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Defilenin sunuculuğunu ise Vatan Şaşmaz yaptı.
Kareografi ise Serhat Türkkan imzalıydı.

Elif Ece Uzun

Fatoş Kabasakal

Tuğba Altıntop yeni yüzüyle ilk kez podyuma
çıktı. Altıntop; ‘Yüzüme ilk günlerde çok eleştiri
geldi ama o zaman ödem vardı yüzümde. Yeni
çıkmıştım ameliyattan o yüzden şişkinlik vardı.
Zaman geçtikte gördüğünüz gibi düzeliyor’ diye
konuştu.
Defilenin ardından basın mensuplarının
sorularını yanıtlayan ünlü sunucu Vatan Şaşmaz
bazı açıklamalar yaptı. Şaşmaz; “Malatya her
zaman ki gibi çok güzel. Ben sürekli geliyorum
zaten. Bugünde, ejnebilerin Fashion Show,
bizim defile diye adlandırdığımız çok keyifli bir
organizasyon yaşadık Malatyapark AVM’de”
d edi .
Defilenin en ilgi çeken bölümü şüphesiz
Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın lisanslı
ürünlerinin sergilendiği bölümdü. Defile
finalinde podyuma çıkan Final Okulları
öğrencileri de modeller kadar alkış aldılar.
Malatya ve çevre illerden gelen seyirciler
unutulmaz bir show izlemenin keyfi ile bol bol
da alışveriş yapmayı ihmal etmediler.
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Tuğba Altıntop

3838

E t k i n li k / MALl&MOTTO
Ece Gürsel

Vatan Şaşmaz

Yeliz Öney

Elif Ece Uzun
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Simge Tertemiz
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AKŞAM ÜSTÜ SAATLERİ KANYON GINA’NIN YENİ “APERI-SNACK”
MENÜSÜ İLE DAHA DA LEZZETLİ!
Kanyon içerisinde hizmet veren GINA,
akşamüstü sohbetlerini daha da keyifli
hale getirecek yeni bir menü hazırladı.
Her gün 16.30 – 18.30 saatleri arasında
servis edilen “Aperi-Snack” menüsü
birbirinden leziz İtalyan aperatiflerini
deneyimleme imkânı sunuyor.

“Mini pizza”nın yanı sıra sıcak
aperatiflerden “Zeytin Kroket” ve
“Mozzarella ve Domates Soslu Mini
Calzone” ise akşamüstü saatlerinin
vazgeçilmezleri arasına girmeye aday.
Farklı tatları bir araya getiren kokteylleri
tercih eden misafirlere “Aperitivo”
tabağı ise GINA’nın ikramı olarak
sunuluyor.

Alışveriş yorgunluğunu İtalyan lezzetlerine
doğru yolculuğa çıkararak unutturan
GINA, rengârenk kokteyllerini, soğuk ve
sıcak aperatifleriyle buluşturuyor. İtalyan
mutfağının vazgeçilmezlerinden “Izgara
Sebze ve Zeytinli Bruschetta”nın yanı sıra
“Karamelize Soğanlı Focaccia” ve “Füme
Somon ve Kornişon Turşu” menünün öne
çıkan soğuk aperatiflerinden sadece birkaçı.

Ferah ve şık atmosferiyle günün her
anını keyfe dönüştüren GINA,
“Aperi-Snack” menüsünü yıl sonuna
kadar her gün 16:30-18:30 saatleri
arasında misafirlerine sunacak.

GREYDER YENİ MAĞAZASIYLA METROGARDEN AVM’DE
Ayakkabı ve aksesuar modasına yön
ÇEKİMLER SAN FRANCISCO’DA
veren öncü marka Greyder, 69’uncu
Yeni sezon katalog çekimleri
mağazasını Çekmeköy’deki Metrogarden
San Francisco’da gerçekleştirilen
AVM’de açtı!
Greyder’in 2014-2015 Sonbahar
Kış Koleksiyonu gündüzden
1994’ten beri sağladığı konforla ayaklara
geceye şıklık sunan tasarımlardan
hak ettiği değeri veren Greyder, mağaza
oluşuyor. Trendy çizgileri teknolojik
sayısını arttırmaya büyük bir hızla
tabanlarla buluşturan Greyder’in
devam ediyor. Greyder, Çekmeköy’deki
yeni koleksiyonu modaseverleri kışın
Metrogarden AVM’de 69’uncu mağazasını
hüznünden uzaklaştırmayı hedefleyen
5 Eylül’de modaseverlerle buluşturdu.
tutkulu, heyecanlı ve umut vaat eden
tasarımlardan oluşuyor.
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İTALYAN MUTFAĞININ EN SEÇKİN LEZZETLERİ İSTİNYEPARK EMPORIO ARMANI
RISTORANTE’DE SİZİ BEKLİYOR
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Ünlü moda devi Armani’nin İstinye Park
mağazasının bir uzantısı olarak hizmet
veren Emporio Armani Ristorante,
şehirli insanın yaşam tarzına hitap eden
konseptiyle, misafirlerine seçkin lezzetler
ve ambiyansı bir arada sunuyor.
Emporio Armani Ristorante’nin geleneksel
İtalyan tarifleri ve Akdeniz mutfağını
buluşturan menüsünün öne çıkan
lezzetlerinden Merluzzo Nero, Il Tiramisu
Sferico ve daha fazlası İstinye Park Armani
Ristorante’de bekliyor.
Tüm detaylarıyla ünlü moda devi Giorgio
Armani’nin tek tek ilgilendiği ve ‘casual
dining’ konseptiyle, şehirli insanın

dinamik yaşam tarzına hitap edecek
şekilde tasarlanan Emporio Armani
Ristorante, İstinye Park’ın içinde
alışverişlerine keyifli bir mola vermek
isteyenlerin uğrak mekanı olmaya
devam ediyor. Emporio Armani
Ristorante, öğle ve akşam saatlerinde
iş yemeğinden, romantik bir akşam
buluşmasına kadar her türlü durum
iç in de ide a l bi r meka n ola r a k hi z met
veriyor.
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REKORLAR KİTABI KAPAĞINDA YER
ALAN POGOCU FRED GRYBOWSKI
İSTANBUL E X TR EME FEST’TEYDİ
Guinness Dünya Rekorları 2014 kitabının kapağında yer alan pogocu Fred
Gryzbowski ve dünyanın en seçkin pogo ekibi XPogo Team’den takım arkadaşları,
ikisi de birbirinden çarpıcı rekorlara sahip Biff Hutchison ve Dmitry Arsenyev
İstanbul Extreme Fest’te unutulmaz bir gösteriye imza attılar.

İ

stanbul Extreme Fest kapsamında
Türkiye’ye ilk kez gelen dünyanın en
seçkin pogo ekibi XPogo Team’in kurucusu
Fred Gryzbowski ve XPogo Team’in diğer
iki üyesi Biff Hutchison ve Dmitry Arsenyev
Forum İstanbul’da akrobatik bir şova imza
attılar.
Guinness World Records - Guinness Dünya
Rekorları 2014 kitabının kapağında yer alan
pogocu Fred Gryzbowski ve ekip arkadaşları
Biff Hutchison ve Dmitry Arsenyev’in
akrobasi hareketleriyle dolu şovu izleyicilere
heyecanlı dakikalar yarattı.
Istanbul Extreme Fest’in kazananları
ödüllerini aldı Türkiye’nin ilk ve en büyük
Extreme Fest kapsamında düzenlenen BMX
bisiklet yarışması, In-Line Skate yarışması
ve Flatland Yarışması sonuçları festivalin
ikinci günü açıklanırken, kazananlar
ödüllerini Istanbul Extreme Fest’in
kapanışında aldılar.
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Etkinlik boyunca Bungee Jumping
rampasından snowboard&sörf deneyimine,
Balon Futbolu’ndan Salto Trambolin’e,
Ödüllü Vine Yarışması’ndan F1, kayak
ve motocross simülatörlerine kadar en
eks tr em ha r eke tler i de neyi mleye n s eyi r c iler ,
birbirinden renkli görüntülere imza attılar.
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OLIVIUM MODA DÜNYASINA
YENİ YÜZLER KAZANDIRACAK
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Podyum dünyasının aynı isimler etrafında dönmesinden
rahatsız olan üç isim, iletişimci Özgür Aras, koreograf
Banu Noyan ve modacı Hakan Akkaya bu kısır döngüyü
kırmak için kolları sıvadı.

42

T

ürkiye’yi dolaşarak gençlerle buluşan
Model of Celebrity yarışması moda
dünyasına yeni yüzler kazandırmak için
Türkiye’nin pek çok ilinde seçmeler yapıyor.

“Kendi ünlümüzü kendimiz yaratalım”
mantığı ile yola çıkan üçlü, her ilin en
büyük alışveriş merkezinde yapılacak
s eç meler de be lir lenec ek a da yl a r 2015
yılında gerçekleşecek büyük final de
yarışmaya hak kazanacaklar. Zeytinburnu
Olivium Center da gerçekleşen eleme de
Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Berna
Yüksel jüri üyesi olarak yer aldı. İletişim
ve moda dünyasında yapılacak başarılı
ve prestijli işlerde yarışma birincilerinin
yerlerinin şimdiden hazır olduğunu belirten
Özgür Aras, Banu Noyan ve Hakan Akkaya,
“bu elemeler bizi gerçekten çok zorluyor.
Gençlerimizin bir çoğunun üniversiteli
oluşları bizleri çok mutlu ediyor.” Mühendis,
İktisatçı, İletişimci ve Sağlık gibi branşlar
da eğitim gören gençlerle sohbet eden
jüri, adayların heyecanı karşısın da bizde
sizlerle karşılaşınca heyecanlanıyoruz”
diyerek gençleri sakinleştirmeye çalıştılar.
Yarışmacıları rahatlatmak için yarışmacılarla
kırımızı halı da yürüyen jüri üyeleri
“gerçekten işin bu tarafı zor biliyoruz ama
başarmak için bu heyecanlar yaşanmalı”
de di ler .
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LACOSTE 2015 YAZINDA MAVİ
SULARA YELKEN AÇIYOR

Lacoste, New York Moda haftası kapsamında yaptığı
defileyle 2015 İlkbahar Yaz Koleksiyonunu moda
severlerin beğenisine sundu. Denizcilik temasının
hakim olduğu koleksiyondaki “şehirli” detaylar moda
otoritelerinden tam puan aldı.
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Koleksiyonun Hikayesi
1985 yılında, en prestijli Fransız yat
üreticilerinden biri olan LACOSTE, L36’yı
tasarladıktan bir yıl sonra L42 yelkenlilerini
tasarladı. 1920’lerin ikonik pololarından
ilham alınarak tasarlanan yelkenlilerde
konfor, şıklık ve performans bir aradaydı.
Marka denizcilikle arasındaki bu üç ortak
özelliği keşfetti ve denizciliğe özgü bir stili
benimsemeye başladı. Denizin çekici ve
rahatlatıcı yanı ise tasarımların tamamında
kendini göstermeye başladı. Stil, rahatlık
ve performans , bu üç ana kelime Felipe
Oliveira Baptista’nın Lacoste vizyonunu
etki leye r ek ye ni bi r kol eks iyon ya r a tma k
için; onu yelken kültürünü araştırmaya
yöneltti. Koleksiyonun başlangıç noktası:
Yelkenli, duruluk, çizgiler ve renkler oldu…

4

Koleksiyon Notları
Alt ve üst ayrı parçalardan oluşan silüetler
şehirli gardırobunun en önemli parçaları
olarak karşımıza çıkıyor. Zigzag dikişli
parkalar, ceket görünümlü montlar ve
denizcilik temalı blazerlar ile balıkçı
gömlekleri kombine ediliyor. Farklı
renklerdeki esnek kumaşlar , asimetrik
kesimlerle şekillenerek deniz temalı
görsellerle birleşiyor. Koleksiyonda yer alanı
ayarlanabilir kayışlar, askılar ve kemerler
deniz etkisini yansıtıyor.
Renkler: Zıt renklerin uyumu dikkat
çekiyor. Mavi-beyaz ve kırmızı-sarı renkleri
denizcilik temasını vurgularken, turuncu,
leylak, pastel nane, gri ve koyu mor
renkleriyle güneş ve deniz etkileri görülüyor.
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PALLADIUM ANTAKYA
FİLİZ ÖZKOL İLE
ASTROLOJİ GÜNLERİ
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alladium Antakya’da Astroloji
rüzgarları estiren Astrolog Filiz Özkol
hayranlarının kitaplarını imzalarken, AVM
ziyaretçilerinin burçlarını yorumladı.
Düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren
AVM ziyaretçileri keyifli bir astroloji
s ohbe ti d inledi ler .
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Yaşamın yeni mozaiği
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BROOKS BROTHERS’DAN
ZAMANSIZ ŞIKLIK
Amerika’nın en eski efsane markası Brooks
Brothers, 2014-2015 Sonbahar/ Kış koleksiyonunda
yaklaşık 200 yıldır moda tarihine damgasını vuran
ikonik ürünlerini yeniden yorumluyor.
aul Newman ve Steve McQueen
gibi ünlü aktörlerin 1950’lerde
Hollywood’a taşıdıkları Amerika’nın
doğu yakası ‘Ivy Lig’ stilini yeniden
yorumlayan Brooks Brothers
2014-2015 Sonbahar/Kış Erkek
Koleksiyonu, yalın ve şık çizgileriyle
dikkat çekiyor. Yeşil, hardal, mavi,
mor, pembe ve lacivertin yer aldığı
geniş bir renk skalasına sahip
koleksiyonun en gözde parçaları
arasında; gerek takım elbiselerle
gerekse tek başına kullanılan
yelekler, Saxxon yününden üretilen
süveterler, spor ceketler, dar
kesimli ve ince yakalı özel dikim
takımlar yer alıyor. Zamansız bir
zerafetin hakim olduğu Brooks

Brothers 2014-2015 Sonbahar/Kış
Kadın Koleksiyonu’nda ise ekose
desenler ve romantik suluboya çiçek
de s enler i ön pl a nda . S iya h, be ya z ,
gri ve kırmızının ağırlıkta olduğu
kol eks iyonda
ka pi tone c eke tler le
tamamlanan ipek bluzlar, uzun
paltolar, kalem etekler, balıkçı yaka
kazaklar, kaz ayağı deserli montlar,
kadife cigarette pantolonlar ve
şık üstlerle tamamlanan kokteyl
elbi s eler i di ka t ç eki yor .
Brooks Brothers, 2014-2015
Sonbahar/ Kış kadın, erkek ve çocuk
koleksiyonları Zorlu AVM ve Akasya
AVM mağazalarında modaseverlerle
buluşuyor.
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İSTANBUL’DAN GEÇTİ
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ürkiye’deki ana sponsorluğu Doritos,
organizasyonu ise Pozitif Live
tarafından üstlenilen “Lady Gaga’s
artRAVE: the ARTPOP Ball” turnesi
kapsamında gerçekleşen konsere binlerce
Lady Gaga hayranının yanı sıra çok
sayıda ünlü isim de katıldı. Konsere
birbirinden çılgın ve renkli kıyafetleriyle
katılan Lady Gaga hayranları da

konser alanında renkli görüntüler
oluşturdu. Sahnede sürekli kostüm
değiştirirerek hayranlarına eşlik eden
Lady Gaga da dansçılarıyla birlikte
sergilediği performansla hayranlarına
unutulmaz bir gece yaşattı. Dev sahne
prodüksiyonuyla da göz dolduran Lady
Gaga, her şarkı arasında İstanbul’a olan
hayranlığını dile getirdi.
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Lady Gaga, “Lady Gaga’sartRAVE: the ARTPOP Ball” turnesi kapsamında Doritos
ana sponsorluğu ve Pozitif Live organizasyonu ile ilk kez geldiği Türkiye’de, İTÜ
Stadyumu’nda muhteşem bir konsere imza attı. Konserde en popüler parçaları
Alejandro, Bad Romance, Poker Face, Born This Way ve son albümünden
dinlenme rekorları kıran G.U.Y gibi şarkıları binlerce hayranı ile birlikte söyleyen
son yılların en çok konuşulan kadını Lady Gaga, sahnede sergilediği büyüleyici ve
çılgın şovlarla da 25 bin izleyiciyi kendine hayran bıraktı.
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CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMİ SONRASINDA
SİYASET GÜNDEMİNDE
V EDALAR VE YENİ
BAŞLANGIÇLAR VARDI
Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) Ağustos ayı
raporuna göre, siyaset gündemine ilk defa halk
oylaması ile gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı
seçimleri damgasını vurdu. Seçimleri ilk turda
kazanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
veda ziyaretleri ve Cumhurbaşkanlığı görevini
devralması, ay genelinde siyaset basınında sıkça
yer buldu. Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel
Başkanı ve Başbakan olarak seçilmesi ve Adli Yıl
açılışına Metin Feyzioğlu’nun konuşma yapıp
yapmayacağına dair tartışmalar, siyasi gündemde
yoğun yer alan diğer başlıklar oldular...

MALl&MOTTO / 8.sayı / 2014

Medya Takip Merkezi’nin Ağustos ayını
kapsayan araştırmasına göre, siyasetin
gündemine Cumhurbaşkanlığı seçimi ve
etkileri hakim oldu. İlk kez halk oylamasıyla
gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin
ilk turunda, Recep Tayyip Erdoğan’ın
%51.79 oy oranıyla Cumhurbaşkanı
seçilmesi, siyasette yeni bir dönemi başlattı.
Erdoğan, seçim sonrasında gerçekleştirdiği Başbakan adayı olarak kurula girecek ismin
balkon konuşmasıyla da adından söz ettirdi. Ahmet Davutoğlu olacağını açıklaması,
konu ile ilgili tartışmalara açıklık getiren bir
Başbakanlık’ta Ahmet Davutoğlu dönemi gelişme olarak haberlerde yer buldu.
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Recep Tayyip Erdoğan’dan boşalan
başbakanlık koltuğuna kimin oturacağı,
siyaset gündemini meşgul eden konular
arasında yer aldı. MYK toplantısının
başkanlığını yürüten Erdoğan’ın toplantı
sonrasında, AK Parti Birinci Olağanüstü
Büyük Kongresi’nde Genel Başkan ve

Olağanüstü kongre
28 Ağustos’ta gerçekleştirilen AK Parti
Olağanüstü Kongresi, ay genelinde siyaset
gündeminde bahsi en çok geçen konular
arasında yer aldı. Davutoğlu’nun 1.382 oyla
genel başkan seçildiği kongrede, 9 maddelik
restorasyon programının açıklanması
ha be r ler de ye r ed indi .
Devir teslim töreni
MTM’nin aynı raporuna göre; Ağustos
ayında siyaset gündeminde en çok tartışılan
konulardan birisi de Türkiye'nin halk
tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan
Recep Tayyip Erdoğan’ın, Meclis'teki

yemin töreninin ardından Çankaya Köşkü'ne
çıkarak görevi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'den devralması oldu. Ay sonunda
gerçekleştirilen devir teslim töreni, dünya
liderlerinin de buluşma noktası olması
açısından dikkat çekti.
Metin Feyzioğlu tartışması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
geçtiğimiz aylarda Adli Yıl Açılışı’nda
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı
Metin Feyzioğlu’nun konuşması halinde
törene katılmayacağını açıklamıştı. Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun
1 Eylül'deki Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılıp
katılmayacağına dair tartışmalar, siyaset
gündeminde yer aldı. Metin Feyzioğlu’nun
törende konuşma yapmasına Yargıtay’ın oy
çokluğuyla karar vermesi, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın törene katılıp katılmayacağı
hususunu gündeme getirdi.
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AKP en çok haber olan parti oldu
MTM’nin araştırmasına göre; AK Parti 221
bi n 50 0 ha be r ile en ç ok ha be r ola n s iya s i
parti oldu. AKP’yi 150 bin 289 haber ile
CHP ve 76 bin 415 haber ile MHP takip etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile
haber oldu
Medya Takip Merkezi’nin (MTM) Ağustos
raporuna göre; ayın en çok haber olan siyasi
ismi 260 bin 616 haber ile Recep Tayyip
Erdoğan oldu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı
s eç ilmes iyl e a y ge nelinde s es ge tir di .
Erdoğan’ın Başbakanlığa ve AK Parti
Genel Başkanlığı’na veda etmesi ve
Cumhurbaşkanı olarak Köşk’te yer almaya
başlaması ay genelinde gündemde yer
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ PARTİLER
aldı. Erdoğan’ın gerçekleştirmiş olduğu
veda ziyaretleri ve resepsiyonlar da siyaset
Toplam
gündemi haberleri arasında yoğun olarak
haber
Yazılı
Online
görüldü. Erdoğan ayrıca, Ağustos ayı
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ PARTİLER
No
Siyasi Partiler
adedi
basın
TV
medya
başında, bir televizyon kanalında,
kendine
yönelik saldırıları anlatırken Ermeniler
ile
167.373
1 Adalet
ve Kalkınma Partisi (AKP)
221.500
41.520
12.607
Toplam
ilgili sarfettiği sözle de gündeme geldi.
haber
Yazılı
Online
112.962
2 diğer
Cumhuriyet
(CHP)
150.289
Ay genelinde en çok haber olan bir
No Halk Partisi
Siyasi
Partiler
adedi26.261
basın 11.066
TV
medya
is im, 7 0 bi n 892 ha
be r ile E km eled3di nMilliyetçi Hareket Partisi (MHP)
56.071
14.133
167.373
1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)76.415
221.500
41.520 6.211
12.607
İhsanoğlu oldu. Cumhurbaşkanlığı
112.962
Cumhuriyet Partisi
Halk Partisi
(CHP) 33.463
150.2895.428
26.261 3.231
11.066
24.804
Halkların
(HDP)
seçimlerinde yüzde 38.44 oy oranı4 elde
eden 2Demokratik
56.071
İhsanoğlu, seçim süreci ve seçim 5sonuçları
3 Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) 7.36376.415 1.241
14.133 205
6.211
5.917
Büyük Birlik
Partisi (BBP)
ile ilgili haberlere konu edildi.
24.804
4 Halkların Demokratik Partisi (HDP)
33.463
5.428
3.231
Ağustos ayında 63 bin 685 haber ile
en MTM Medya Takip Merkezi’nin Ağustos 2014'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini
Veriler,
5.917
5aşkın
Büyük
Birlik
Partisi (BBP)
1.241
205
internet
medyasında
yaptığı haber takibi7.363
sonuçlarından
derlenmiştir.
çok konuşulan üçüncü isim olan Ahmet
Davutoğlu, AKP Genel Başkanlığı ve
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ağustos 2014'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini
aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.
Başbakanlık için seçilen kişi oldu. 62.
H ükm
etin ka bi nes inde ye r a la c a k i s imler i
açıklayan Davutoğlu’nun yeni hükumet
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ İSİMLER
programında yeni anayasa, HSYK’nın
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ İSİMLER
yapısında değişiklik, çözüm süreci ve
Toplam
üretimde teşvik gibi konuları göz önünde
haberToplamYazılı
Online
bulundurması haberlere konu edildi.

*Rütbe bekleme süresi dolan 12’si Balyoz
ve Ergenekon sanığı 43 amiral emekli edildi.
*Kamuda türban yasağının kaldırılmasının
ardından ilk defa türbanlı bir stenograf,
TBMM Genel Kurulu’nda görev yapmaya
başladı.
*Resmi Gazete'de yayımlanan karara
göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve
Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel
Müdür Yardımcısı Suzan Kurt, başka bir
göreve atanmak üzere görevinden alındı.
*CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, AK
Parti’nin 27 Ağustos’taki 1’inci Olağanüstü
Kongresi’nin iptali için asal dayanağı
bulunmadığını, tüm sonuçlarıyla birlikte yok
hükmünde sayılması gerektiğini savunarak
Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.
*PKK'nın ilk silahlı eylemcilerinden
Mahsum Korkmaz'ın, Diyarbakır Lice'nin

No Siyasi İsimler

No Siyasi İsimler

Yazılı
adedihaber basın
adedi

basın

TV

TV

Online
medya
medya

1

Recep 1Tayyip
Erdoğan
260.616
41.559
Recep
Tayyip Erdoğan
260.616
41.559 21.940
21.940

197.117
197.117

2

Ekmeleddin
İhsanoğlu
70.89270.89210.742
2 Ekmeleddin
İhsanoğlu
10.742 6.363
6.363

53.787
53.787

3

Ahmet Davutoğlu 63.68563.685 8.609
8.609
Ahmet 3Davutoğlu

7.074
7.074

48.002
48.002

4

4 Abdullah Gül
Abdullah
Gül

6.210
6.210

36.584
36.584

5

Kemal Kılıçdaroğlu

5.628

35.670

5

Kemal Kılıçdaroğlu

6.962
49.75649.756 6.962
48.504

48.504

7.206

7.206

5.628

35.670

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ağustos 2014'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV

kanalı
ve 10Takip
bini aşkın
internet medyasında
haber
takibi
sonuçlarından
derlenmiştir.
Veriler, MTM
Medya
Merkezi’nin
Ağustos yaptığı
2014'de
4 bini
aşkın
gazete, dergi,
TV
kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

Yolçatı köyündeki mezarlığa dikilen heykeli
kaldırılırken jandarma ile PKK'lılar arasında
çatışmada 1 kişi öldü.
*İzmir merkezli 13 ilde 'yasa dışı dinleme'
iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma
kapsamında haklarında arama kararı
çıkarılan 32 emniyet mensubundan 20'si
gözaltına alındı.
*TBMM’deki konuşmasıyla ayakkabı
polemiği başlatan CHP Ankara Milletvekili
Aylin Nazlıaka, ALS hastaları için yürütülen

buzlu kova kampanyasına Meclis’ten katıldı.
*Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ı korumakla görevli
Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı
Ramazan Bal ve Erdoğan’ın yakın koruma
müdürü Muhsin Köse, Cumhurbaşkanlığı
Koruma Dairesi Başkanlığı’na atandı.
*Beşir Atalay, başbakan yardımcılığı
görevini Yalçın Akdoğan’a devretti.
*Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos
nedeniyle, Köşk’te ilk resepsiyonunu verdi.
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MTM’NİN DERLEMESİYLE
AYIN DİKKAT ÇEKEN DİĞER
GELİŞMELERİ
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ÖZDİLEK CENTER AÇILIŞINDA
CANDAN ERÇETİN RÜZGARI
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Türkiye’nin marka değeri en yüksek ilk 100 şirketi
içinde yer alan Özdilek’in İstanbul’daki ilk yatırımı
‘Özdilek Center’, Wyndham Grand İstanbul Levent
otelde gerçekleşen özel bir organizasyonla basına
tanıtıldı. Aynı günün akşamındaki, Özdilek Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in ev sahipliği
yaptığı özel davete katılan konuklar, ünlü sanatçı
Candan Erçetin konseriyle keyifli bir gece geçirdi.

T

ürkiye’nin en değerli ilk 100 markası
içinde yer alan Özdilek’in, ÖzdilekPark
İstanbul AVM, River Plaza ve Wyndham
Grand İstanbul Levent’ten oluşan karma
projesi ‘Özdilek Center’, 11 Eylül’de
yapılan basın organizasyonu ile tanıtıldı.
Özdilek Center projesinde görevli üst
düzey yöneticileri ve Özdilek Yönetim

Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in ev
sahipliği yaptığı toplantıda, Özdilek Center
Karma Projesi yatırımı ve Özdilek Holding
hedefleri anlatıldı. Aynı günün akşamında
Wyndham Grand İstanbul Levent’te
gerçekleşen ve özel davetlilerin katıldığı
organizasyonda ise Candan Erçetin konseri
dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Haberler / MALl&MOTTO

ÖZDİLEKPARK İSTANBUL’UN
DOLULUĞU %99

Avi Alkaş

JLL Türkiye Başkanı

İ

stanbul’un en önemli iş merkezi Levent’te
konumlanan ÖzdilekPark İstanbul,
kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Toplam
kiralanabilir alanı 45 bin metrekare olan
AVM, İstanbulluların en gözde alışveriş
mekanı oluyor.

İstanbul’un merkezi iş akslarından Levent’te
konumlanan ÖzdilekPark İstanbul, yüzde 99 doluluk
oranına ulaştı. ÖzdilekPark İstanbul’un konsept
geliştirmesi ve mağazalarının kiralanması, ticari
gayrimenkul alanında faaliyet gösteren uluslararası
firma JLL imzasıyla gerçekleştirildi. Metroya direkt
bağlantısı ile ulaşımı kolay ve hızlı bir şekilde sağlanan
ÖzdilekPark İstanbul, seçkin mağaza karması ile
konforlu bir alışveriş imkanı sunuyor
dokusuna ve harcama düzeyine uyumlu
şekilde yapılması gerektiğini belirterek,
“Yakalanan bu yüzde 99’luk doluluk
oranı, doğru danışmanlık hizmeti alarak
birbirinden ayrışan AVM projelerinin
önemini gösteriyor” diye konuştu.

148 Marka hizmet verecek
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Titiz bir çalışma sonucu, kendi alanında
en başarılı 148 markanın bir araya
getirilmesiyle oluşturulan; yiyecek, içecek
ve eğlence birimleri ile fark yaratan
merkezde, H&M, LCW, Mango, Koton ve
ÖzdilekPark İstanbul’un kiralamaları ve
Defacto gibi önde gelen markalar yer alıyor.
Konforlu
alışveriş
imkânı
mağaza karması, 75 ülkede, 200 kurumsal
Carpisa, Aldo, Ecco ve Lifestyle Nutrition
ofisi ve 53 bin çalışanıyla müşterilerinin
gibi önemli perakendeciler ise Türkiye’deki
ÖzdilekPark
İstanbul,
geniş
yaşam
alanları,
yerel, bölgesel ve küresel ihtiyaçlarına
ilk mağazalarını burada açıyor. Otuzun
cevap veren JLL’nin Türkiye ofisi tarafından yeşil terasları ve her yerinden ışık alan
üzerinde farklı mağazanın yer aldığı yiyecek
aydınlık yapısı ile diğer AVM’lerden
gerçekleştirildi. Bu aşamada yüzde 99
içecek biriminde ise Midpoint, Starbucks,
farklılaşıyor. Mimarisi tamamen müşteri
doluluk oranına ulaşan AVM projesi ile
Saray Muhallebicisi, Differente, Karafırın,
odaklı olarak tasarlanan AVM, geniş alanı ve Tarihi Sebat Lokantası, Terra Kitchen,
büyük bir başarıya imza atıldı.
kolay ulaşımı ile ziyaretçilerine konforlu bir Coffee Shop Company ve Carl’s Jr. gibi
alışveriş imkânı sunuyor. Çevreye duyarlı
markalar bulunuyor.
Doğru danışmanlık önemli
ve hava kirliliği oluşturmayan modern
sistemlerin kullanıldığı bina, Leed Gold
AVM’de İstanbul’un ilk Özdilek
“Önemli olan, yapılacak AVM’lerin
bulunduğu yerin kapsama alanına, nüfusuna çevreci bina belgesine de aday. ÖzdilekPark Hipermarketi de açılıyor. 2 bin 900
metrekare büyüklüğündeki hipermarketin
ve harcanan gelire göre farklılaşabilmesidir. İstanbul’un bir diğer avantajı ise aynı
proje bünyesinde bulunan River Plaza ofis
yanı sıra 800 metrekarelik “Jokerland”
Bir başka deyişle, projeler mutlaka yerine
binasına ve 389 odalı ve 22 toplantı salonlu çocuk eğlence alanı ve 2 bin 700
özel olmalıdır” şeklinde konuşan JLL
Wyndham Grand Hotel’ine doğrudan
metrekarelik Media Markt mağazaları,
Türkiye Başkanı Avi Alkaş, alışveriş
İstanbulluların uğrak yeri olacak.
mer ke z ler inin o böl ge de ki tüke tic inin
bağlantısının olması.

57

MALl&MOTTO / Haberler

GİYİM VE AKSESUAR
ALIŞVERİŞLERİNDE AVM’LER
CADDE MAĞAZALARINI SOLLADI

Alışveriş merkezlerinin tüketim kültürüne etkisini
ortaya koymak ve tüketicilerin alışveriş yerindeki
davranışlarını saptamak için Akademetre tarafından
yapılan araştırma, A, B, C1 ve C2 sosyo-ekonomik
düzeye sahip, Türkiye’yi temsil eden 18-59 yaş arası,
toplamda 600 kişilik hedef kitle ile gerçekleştirildi.

T
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ürkiye'nin yerli sermaye ile
kurulu en büyük araştırma
şirketlerinden Akademetre’nin yaptığı
araştırmada tüketicilerin “AVM ve
AVM Dışı Alışveriş Davranışları”
gözler önüne serildi. Araştırma göre
özellikle son yıllarda Türk insanın
ihtiyaç duyduğu şeyleri tek bir
noktadan temin etmeyi tercih ettiği
sonucu ortaya çıktı.
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Araştırmaya göre; toplu gıda
alışverişlerinin yapıldığı yerlerin
başında yüzde 51 oranıyla AVM’lerin
geldiği ortaya çıktı. Bunu yüzde 47,3
oranıyla caddelerdeki süpermarket
ve hipermarketler takip ediyor.
Pazarlardan yapılan alışveriş oranı ise
s a d ec e y ü z d e 0 , 3.
Kozmetik alışverişini AVM’lerden
yaptığını belirtenlerin oranının
yüzde 43,8 olduğu araştırmada,
kozmetik alışverişini caddelerdeki
mağazalardan aldıklarını belirtenlerin
oranı yüzde 42,2 olarak göze çarpıyor.

Giyim ve Aksesuar Alışverişlerinde
AVM’ler Açık Ara Önde
Akademetre’nin yaptığı araştırmaya göre;
giyim alışverişlerinin en çok yapıldığı
yer olarak yüzde 68 oranıyla AVM’ler
öne çıkıyor. Cadde mağazalarının oranı
yüzde 31,2 iken, son 3 ayda alışveriş
yapmayanların oranı ise yüzde 0,8.
Yapılan araştırmaya göre; toplu gıda,
kozmetik, giyim/aksesuar, ayakkabı, ev
tekstili, elektronik, ve oyuncak alışverişleri
en çok AVM’lerden gerçekleştirilirken
kırtasiye alışverişi en çok cadde
mağazalarından yapılmaktadır.
En Sık Toplu Gıda Alışverişi Yapılıyor
Araştırma kapsamında ürün gruplarına
göre ortalama alışveriş yapma sıklığı
incelendiğinde Türkiye’de toplu gıda
alışverişinin haftada 1 veya daha sık olarak
yapıldığı göze çarpıyor. Türkiye’de ürün
gruplarına göre aylık ortalama harcama
miktarına bakıldığında toplu gıda alışverişi
yüzde 46,6 oranıyla ilk sırada yer aldı.
Türkiye’de toplu gıda alışverişine ortalama
200 TL ve üstünde harcama yapılırken, bu
oran İstanbul’da yüzde 58,3, Anadolu’da

ise yüzde 37,5. Anadolu’da ürün gruplarına
göre ortalama harcama miktarının en yüksek
olduğu kategori olan ev tekstili ise yüzde
40,3 oranıyla toplu gıda alışverişini geri de
bıraktı.
AVM’ler En Çok Alışveriş İçin Ziyaret
Ediliyor
AVM’leri ziyaret amaçlarının alışveriş
yapmak olduğunu belirtenlerin oranının
yüzde 93,3 olduğu araştırmada,
katılımcıların yüzde 3,5’i yemek yemek,
yüzde 2’si arkadaşlarımla bir araya
toplanmak, yüzde 1’i yalnızca dolaşmak,
yüzde 0,2’si ise etkinlikleri takip etmek için
AVM’lere geldiğini belirtiyor.
Yakın Olması En Önemli Tercih Sebebi
Akademetre’nin yaptığı araştırmaya göre;
AVM ziyaretlerinin en önemli tercih sebebi
yüzde 37,5 oranıyla yakınlığı olarak ortaya
çıkıyor. Mağaza/marka çeşitliliği yüzde
20,2 oranıyla ikinci sırada yer alırken,
AVM’deki fiyatları uygun bulanların oranı
yüzde 11,8, ulaşım kolaylığı, gezmek,
alışkanlık gibi nedenler diğer tercih
sebepleri arasında yer alıyor.
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AKBATI AVYM’YE
“STEVİE AWARDS” DAN
2 ÖDÜL BİRDEN
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Akbatı AVYM, dünyanın en başarılı kurumlarının
değerlendirildiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde
(International Business Awards - Steive Awards)
hem “etkinlik”, hem de “marka ve itibar yönetimi”
kategorilerinde bronz ödül kazandı. Ödüller, 10 Ekim’de
Paris’te düzenlenecek galada verilecek.
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A

kbatı, Stevie Uluslararası İş
Ödülleri’nde “Akbatı Yaşam
Platformları” ve “2. yıl kutlama
etkinlikleri”yle öne çıktı. Akbatı’nın
büyük beğeni kazanan 2. yıl kutlamaları,
ziyaretçilerinin istekleri doğrultusunda
konserler ve çocuk atölyeleri gibi bir dizi
etkinlikle gerçekleştirilmişti. Yarışmada
Akbatı’nın sunduğu sıra dışı alışveriş ve
yaşam deneyimi, kutlama programıyla
birlikte değerlendirilerek “marka ve itibar
yönetimi” kategorisinde bronz ödül getirdi.
Akbatı, etkinlik kategorisinde ise “Yaşam

Platformları” ile yıl boyunca gerçekleştirdiği
sosyal ve kültürel aktivitelerle
değerlendirilerek bronz ödülün sahibi oldu.
Bölgedeki toplumsal yaşama katkı
sağlamayı hedefleyen “Akbatı Yaşam
Platformları”, 5000 kişilik Festival Park
alanındaki açık hava konserlerinden temalı
yemek kurslarının organize edildiği Lezzet
Platformu’na, eğlenerek spor yapılan
“Yormayan Spor Merkezi”ne uzanan
imkanlarıyla bölge için cazip bir buluşma
noktası oldu.

Haberler / MALl&MOTTO

AKBATI ALIŞVERİŞ MERKEZİ
KENAN DOĞULU’YLA COŞTU

Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi açılışının üçüncü
yılını yaklaşık 8000 ziyaretçisiyle birlikte pop müziğin
sevilen ismi Kenan Doğulu ile kutladı.

umartesi günü Akbatı’nın Festival Park
alanında gerçekleşen konserde Kenan
Doğulu, tam iki saat boyunca şarkılarını
hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahneye
Ozan Doğulu’nun 130 BPM Moderato
albümünden “Büyük Yürürüm” şarkısıyla
çıkan Kenan Doğulu, konsere ardarda hit
şarkılarıyla devam etti.

Akbatı’da coşku dolu bir akşam yaşadı ve
yaşattı. Doğulu, “Burada çok güzel zaman
geçirdik. Dilerim bu konser geleneksel hale
gelir” dedi.

Akbatı kutlamalarında herkese

Büyük ilgi gören konserde izleyiciler
göre eğlence var
birbirinden keyifli şarkılara eşlik ederken
eğlenceli dakikalar geçirdi. Son albümünden Akbatı, üçüncü yıl kutlamalarına katılanlara,
sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, gün boyunca gerçekleştirilecek sürprizlerle
coşkulu ve neşeli halleriyle dikkat çekti.
Kardeşi Ozan Doğulu’nun eşlik ettiği
festival havası yaşattı. Çocuklar için
konserde Kenan Doğulu yakında klibi
eğlenceli atölye çalışmalarının yanı sıra
Yıl boyu renkli etkinliklere ev sahipliği
çıkacak “Tencere Kapak” parçasını da
Lezzet Platformu'nda “özel kutlama
yapan, ulusal ve uluslararası çok sayıda
seslendirdi. Binlerce kişinin hep birlikte
lezzetleri atölyesi” düzenledi.
ödülü olan Akbatı, bugüne kadar
eşlik ettiği “Yaparım Bilirsin” şarkısında
“Kendine inanan, güvenen bir Türk Gençliği gerçekleştirdiği çok özel konserler
Akbatı’daki yıldönümü kutlamalarına
istiyorum” dedi. İzleyicilere “Bütün dertleri geçidine pop müziğin yıldızlarından Kenan katılanlar ayrıca 14 Eylül’e kadar devam
unutmak için geldik” diye seslenen Doğulu, Doğulu’yla gelen coşku dolu bir konseri
eden Kids’ Dino Dig sergisini de ücretsiz
daha eklemiş oldu.
yüksek enerjisi ve en sevilen şarkılarıyla
olarak gezme fırsatı buldu.
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MICHAEL KORS AKASYA ACIBADEM’DE TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK MAĞAZASINI AÇTI

Michael Kors, Sonbahar Kış
2014 sezonuna Akasya Acıbadem’de
açılan 317 m²’lik Türkiye’deki en büyük
mağazasıyla merhaba dedi.

atmosferi ile markanın kimliğini yansıtıyor.
Mağazada Michael Kors ve MICHAEL
Michael Kors koleksiyonlarının yanı sıra
MICHAEL Michael Kors hazır giyim
ürünleri, parfümleri, saat, takı, gözlük ve
ayakkabı koleksiyonları da yer alıyor.
Michael by Michael Kors yeni sezon
koleksiyonunda erkeksi bir şıklıklaöne
çıkıyor. Yazın sıcak günlerinin geride
kalmasıyla birlikte feminen parçalar yerini
kl a s ik e r ke k gi yi minde n es inleniler ek
tasarlanan bol kesimli kumaş pantolon,
gömlek ve ceketlere bırakıyor.

Michael Kors tasarım ekibi tarafından
dekore edilen Michael Kors Akasya
Acıbadem mağazası, zebra desenli halıları,
metal aparatları, aynalı yüzeylerden oluşan

Şık bir akşam yemeği için vazgeçilmez
parçaların yer aldığı koleksiyonda, şal
desenleri, fularlar, kırmızı çizgililer ve
büyük ekoseler, siyah, beyaz, buz mavisi,

açık kahve ve açık parlak kırmızı tonlarıyla
modern bir şıklık sunuyor. Uzun erkek ceket
ve paltoları, bu sezonda Michael by Michael
Kors koleksiyonunda başrol oynuyor. Fular
ve şallarla yapılan hacimli büyük fiyonklar,
bu maskülen stilin kadınsı bir detayı olarak
karşımıza çıkıyor.
Koleksiyonun en gözde parçaları arasında;
rahat pantolonlar, gömlek elbiseler, yumuşak
hırka ve kazaklar, asimetrik kesimli bol
etekler geniş yer tutarken, pliseli etek
ve elbiselerin zarif kadınsılığına binici
esintileri taşıyan parçalar eşlik ediyor. Binici
çizmeleri, Oxford ayakkabılar ve dizginleri
anımsatan kemerler, sokak şıklığını temsil
eden rahat sneakerlar, şık portföyler ve
satchel’lar ise koleksiyonun vazgeçilmez
aksesuarları arasında.

KENT MEYDANI SEGMENT ATLAYACAK
Kent Meydanı Alışveriş Merkezi artık
Life Style bir segmente taşınıp, bu
inanışa ve karara uygun markaların
tercihi olacak
Açıldığı günden bu yana interaktif
yönetim tarzıyla fark yaratan Kent
Meydanı AVM Life Style segmentte
rekabet etme ve hizmet verme yolunda
hedeflerini gerçekleştirmeye devam
edi yor
Ziyaretçilerinden aldığı dönüşleri
değerlendiren AVM yöneticileri, yemeiçme seçeneklerinin hem sayı hem
nitelik olarak zenginleşmesi yönünde
aldığı kararla; bünyesine farklı markalar
katıyor. AVM, sinema katında oluşturulan

Teras Kat ile yeni lezzetleri Bursalılarla bir
araya getirmeye hazırlanıyor. Bünyesine
yeni kattığı ve Türkiye genelinde giderek
yaygınlaşan; kategorisinde başı çeken
Cookshop Eylül ayı içinde Bursalılarla
buluşmaya hazırlanıyor.
Cookshop Marka Sahibi Bahattin Demir
markasının başarısını, “Müşterilerinize
ulaşılabilir rakamlarla A+ kalitede ürünler
sunmayı hedeflerseniz - ki başlangıçta
insana hayal gibi geliyor- ve her şubede
aynı standardı da konuklarınıza sunarsanız,
ağız tadı bağımlılık yapar. Bu standart
a nc a k t ek e lde n yö netimle ya ni f r a nc hi s e
vermemekten geçiyor. Bu konuda yemeiçme sektörünün Zara veya H&M’iyiz”
di ye r ek i f a de etti.

Kent Meydanı AVM Genel Müdürü Cemal
Tuzcuoğlu, “Cookshop Bursa’da dünya
mutfağı konusundaki açığı hakkını vererek
ka pa ta c a k bi r ma r ka . G er ek l ez z et, ge r ek
sunum gerekse servis markanın başarısının
boşuna olmadığını tüm ziyaretçilerimize
kanıtlayacaktır. Kesin açılışını önümüzdeki
günlerde belirleyecek ve sizlerle
paylaşacağız” diye konuştu.

TEKNOSA ‘DAN İKİ YENİ MAĞAZA
TeknoSA Anadolu’daki mağaza sayısını
da artırıyor
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Türkiye teknoloji perakendeciliğinin
lideri TeknoSA, iki mağaza birden
açtı. TeknoSA, İstanbul Çekmeköy
Metrogarden ve Tokat Erbaa’da açtığı
mağazalar ile Türkiye genelindeki
mağaza sayısını 307’ ye yükseltti.
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Türkiye’ nin 79 ilindeki yaygın mağaza ağı
ile teknoloji perakendeciliği sektörünün
lideri TeknoSA, ‘Herkes için Teknoloji’
felsefesi ile yatırımlarını hız kesmeden
sürdürüyor. Açtığı mağazalar ile hizmet ağını
genişletmeye ve Türkiye’nin dört bir yanına
teknoloji götürmeye devam eden şirket,
İstanbul Çekmeköy Metrogarden ve Tokat
Erbaa’ da açtığı 2 mağaza ile mağaza sayısını
307’ ye çıkardı.

Çekmeköy Metrogarden mağazası
İstanbul’daki 62. mağaza

Açtığı mağazalarla Türkiye’ nin dört
bir yanına teknoloji götüren TeknoSA,
Tokat’ ın 4’ üncü mağazasını Erbaa’ da
açtı. TeknoSA Erbaa mağazası toplam
273 metrekarelik alanda en son teknoloji
ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

İstanbul’ daki 62’ inci mağazasını Çekmeköy
Metrogarden’ da açan TeknoSA, toplam 317
metrekarelik alanda İstanbullu tüketicilerine
hizmet veriyor. Mağazada beyaz eşyadan
küçük ev aletlerine, son model teknolojik
ürünlerden bilişim ve donanım ürünlerine
kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit
ürünü bulunuyor.

Hızla büyümesini sürdüren TeknoSA,
307 mağazası ve www.teknosa.com web
sitesi ile faaliyet gösteriyor. Çok kısa bir
süre sonra mağazalarını Türkiye’nin 81
iline yaymaya hazırlanan TeknoSA,
2014 yılında mevcut mağaza alanlarına
ek olarak toplam 30 bin metrekarelik
daha yatırım yapmayı hedefliyor.

Haberler / MALl&MOTTO

DENİZLİ S Ü M E R P A R K A R T I K
M U S T A F A SÜZEN'E E M A N E T
A V M
P a r t n e r s t a r a f ın d a n y ö n e t i l e n S ü m e r p a r k
M ü d ü r l üğüne M u s t a f a S ü z e n a t a n d ı

ekt ör e 2082010 t
a r ihl er i a r a s inda
R önes a ns - Ankara Optimum işletme
müdürlüğü ve avm müdür yardimciligi
ile adım atan S ü z en, 2 0 10 - 2 0 13 ta r ih ler i
a r a s ind a P r ime D evelopment- P r ime M a ll
İsk end er u n A vm müdür yar dimciligi
ve avm müdür lüğü yaptıktan s onr a
2 0 13- 2 0 14 ta r ih ler i a r a s ind a P r ime
Development Prime Mall Antakya A vm
müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Cumhuriyet üniversitesi işletme bölümü
mezunu olan Süzen halen Hasan kalyoncu
üniversitesinde işletme yüksek lisans
eğitimine devam etmektedir .
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AKASYA’DAN BİR

IMA
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onbahara hızlı bir giriş yapan Akasya
Acıbadem, konserler serisine ünlü
Kanadalı şarkıcı IMA ile kaldığı yerden
devam etti. Farklı dillerde söylediği
şarkılarıyla 13 Eylül Cumartesi akşamı
Akasya Park’ta sahne alan sanatçı, Tarkan’ın
“Şıkıdım” adlı şarkısını seslendirerek
müzikseverlere unutulmaz saatler yaşattı.
Konser boyunca birbirinde farklı Türkçe
şarkılar söyleyen yabancı sanatçı, ayrıca
Ajda Pekkan’a ait bir parça da seslendirerek
iz leyi c iler in ka lpl er ini f ethe tti.
Albümleriyle “altın plak” kazanan,
“Smile” albümüyle bir yıldan uzun süre
“en çok satan albümler” listesinde kalan,
seslendirdiği Fransızca, İngilizce, İtalyanca
ve İspanyolca şarkılarla ününü pekiştiren
IMA; Celine Dion, Bryan Adams, Shania
Twain, Alanis Morissette gibi önemli
seslerin ardından Kanada’nın dünyaya
kazandırdığı bir başka süper star…
Tek konser için ülkemize gelen sanatçı; pop,
rock ve folk türlerini sentezlediği kendine
özgü tarzı ve etkileyici sesiyle Akasya
Acıbadem’de hayranlarının karşısına çıktı.
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İSTANBUL VENEDİK’TE
ALIŞVERİŞ KEYFİ

Via Properties & Gürsoy ortaklığında İstanbul
Gaziosmanpaşa’da hayata geçirilen Viaport Venezia
projesinde sona gelindi. Ofislerin yüzde 60’ının,
konutlarınsa yüzde 90’ının satıldığı projenin içerisinde
yer alan AVM’de 180 adet mağazanın kiralamalarına
başlandı. Outlet konseptiyle hizmet verecek olan
AVM'nin yüzde 68'i şimdiden doldu. Yeme-içme
mağazalarında ise yer kalmadı.

“Venezia’nın prim kazancında
rakibi yok”
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iaport, Vialand gibi Türkiye’nin en
iddialı projelerine imza atan Viaport,
Venezia projesi ile perakende sektörü ve iş
dünyasını bir araya getiriyor. Konut, ofis
ve AVM ile karma proje olarak tasarlanan
Viaport Venezia, yaşam merkezi olarak
hayata geçiriliyor. Venedik sarayları,
Venedik ofisleri ve meydanları ile Venedik’i
İstanbul’a taşıyacak olan Viaport Venezia,
3 gece 4 gün değil ömür boyu Venedik’te
yaşam, iş ve alışveriş keyfini sunuyor. Nisan
ayında açılışı yapılacak olan ve yarı açık
kapalı olarak tasarlanan alışveriş merkezi
ile İstanbul’da ses getirecek olan Viaport
Venezia’da kiralamalar başladı. Büyük
markaların şimdiden markajı altına giren
Venezia, marka karması ile de İstanbullulara
doyasıya alışveriş ve sosyalleşme keyfi
sunacak. Viaport Venezia’ya yılda 20

milyon z iya r etç i ge lmes ini öngör dükl
er ini
belirten Viaport Venezia Kiralama
Direktörü Ogün Turanlı, “Viaport Outlet
Kurtköy’de yakaladığımız “outlet”
başarısını Avrupa Yakası’na taşıyoruz.
Anchor mağazaların hepsinde yer
seçimi bitti. Sözleşme aşamasına geldik.
Yeme içme mağazalarında ise yer
kalmadı. AVM’nin yüzde 68’i şimdiden
kiralamaları tamamlandı. Yarı açık yarı
kapalı olarak tasarlanan AVM’mizin
kapalı kısmında, yapay gökyüzü
kullanılarak, misafirlerimize açık
havada geziyormuş hissi yaşatacağız.
İtalyan restoranlar, sinemalar ve birçok
ünlü markalar bu alışveriş merkezinin
içinde yer alacak. Nisan ayında
kapılarımızı açmak için gün saymaya
başladık” diye konuştu.

Viaport Venezia projesinin satışa çıktığı
günden itibaren yatırımcısına yüzde 120
prim kazandırdığını kaydeden Viaport
Venezia Satış Pazarlama Direktörü Cenk
Hayırlıoğlu, “Projemize direkt bağlantı
alacak Mahmutbey-Mecidiyeköy metro
inşaatının başlamasıyla projeye yoğun
ilgi oldu. Konutlarda yüzde 90, ofislerde
ise Nisan ayından itibaren yüzde 60 satışı
tamamladık. Son dairelerde ve ofislerde
periyodik olarak fiyat artışına devam
ediyoruz. Projemizden bugün daire alanlar
hala yatırım ve prim fırsatına sahip oluyor.
Venezia’nın prim kazancında rakibi yok”
diye konuştu. Sektörün en karlı projesi
olarak öne çıkan, Türkiye’nin ilk Venedik
konseptli projesi ViaPort Venezia’da
teslimler yıl sonunda başlayacak, proje
Mayıs 2015’te ise tüm fonksiyonlarıyla
hayata geçmiş olacak.
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MURAT GÖĞEBAKAN
VE ROBİN WILLIAMS
SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Tarih : 02.09.2014

MGD Aylık Magazin Haberleri Raporu

Medya Takip Merkezi (MTM),
Gazetecileri Derneği
Murat Göğebakan ve RobinMagazin
Williams
sevenlerini
(MGD) için magazin basınında
haberleri inceleyerek, ay
üzdü…çıkan
genelinde öne çıkan isimleri sıraladı.
Araştırmaya
Ağustos
ayında
Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği
(MGD) içingöre,
magazin
basınında
çıkan
hayatlarını
kaybeden
Murat
haberleri inceleyerek, ay genelinde öne çıkan isimleri sıraladı. Araştırmaya göre, Ağustos ayında
Göğebakan ve Oscarlı aktör Robin
hayatlarını kaybeden Murat Göğebakan ve Oscarlı aktör Robin Williams basında en çok yer alan
Williams basında en çok yer alan
isimler oldular...
isimler oldular...
AĞUSTOS AYINDA MAGAZİN DÜNYASININ EN ÇOK
KONUŞULAN İSİMLERİ
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No Ünlü isim

Toplam
Yazılı
haber
basın
adedi

TV

Online
medya

1

Murat Göğebakan

5.331

676

392

4.263

2

Robin Williams

2.772

428

252

2.092

3

Acun Ilıcalı

1.989

192

18

1.779

4

Hülya Avşar

2.002

349

98

1.555

5

Demet Akalın

1.934

412

129

1.393

6

Cem Yılmaz

1.640

343

77

1.220

7

İbrahim Tatlıses

1.485

284

49

1.152

8

Beren Saat

1.438

274

63

1.101

9

Meryem Uzerli

1.316

164

55

1.097

10 Kenan Doğulu
11 Hande Yener

1.458

291

74

1.093

1.353

302

68

983

12 Tarkan Tevetoğlu
13 Serdar Ortaç

1.520

447

82

991

1.258

254

57

947

14 Kenan İmirzalıoğlu
15 Kıvanç Tatlıtuğ

1.145

145

56

944

1.247

247

95

905

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi Tarafından, Ağustos 2014'de 4 bini
aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve internet medyasında yapılan haber takibi
sonuçlarından derlenmiştir.

Medya Takip Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre,

M

Ağustos ayında
kaybettiğimiz
sanatçı
Murat
edya Takip
Merkezi’ninünlü
yaptığı
araştırmaya
göre, Ağustos ayında kaybettiğimiz ünlü
Göğebakan, ay boyunca en çok haberi yapılan isim
sanatçı Murat Göğebakan, ay boyunca en çok
oldu.haberi
Uzunyapılan
süredirisim
kanser
gören
Murat
oldu. tedavisi
Uzun süredir
kanser
tedavisi gören Murat Göğebakan, yoğun bakımda
Göğebakan, yoğun bakımda verdiği hayat
verdiği hayat mücadelesini kaybederek sevenlerini
mücadelesini
kaybederek sevenlerini yasa boğdu.
yasa boğdu.
Kendine "sevgi adamı" lakabı takan başarılı
Kendine
"sevgi
adamı"
lakabı
takan
başarılı sanatçı,
sanatçı,
son olarak
Recep
Tayyip
Erdoğan
için bestelediği "Uzun Adam" şarkısıyla
son olarak Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği
gündeme gelmiş, şarkı Cumhurbaşkanlığı
"Uzun
Adam" şarkısıyla
gündeme
gelmiş,
şarkı
seçimlerinde
de kullanılmıştı.
Başbakan
Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı
için
yaptığı
mitinglerde
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kullanılmıştı.
merhum sanatçı için dua istemişti. Birçok ünlü
Başbakan
Erdoğan,mesajları
Cumhurbaşkanlığı
için yaptığı
ismin başsağlığı
yayımlaması, merhum
sanatçı ile
ilgili haberlerin
oldu. Birçok
mitinglerde
merhum
sanatçıartmasına
için dua neden
istemişti.

ünlü MGD
ismin için
başsağlığı
mesajları
yayımlaması,
hazırlanan
aynı araştırmaya
göre;
Ağustos
ayında
en
çok
haber
olan
bir
diğer
ünlüneden
merhum sanatçı ile ilgili haberlerin artmasına
isim, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de
oldu.sevilen Robin Williams oldu. Ağustos ayında
beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden
Oscarlı ünlü aktör, ölümü ile ilgili çıkan iddialarla
MGDhaberlere
için hazırlanan
aynı araştırmaya göre; Ağustos
konu edildi.
ayında en çok haber olan bir diğer ünlü isim, birçok
Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Demet Akalın, ay
ülkede
olduğu
gibi Türkiye’de
sevilen
Robin
boyunca
magazin
basınında endeçok
yer alan
diğer
isimler
oldular.
Williams oldu. Ağustos ayında beklenmedik bir
şekilde hayatını kaybeden Oscarlı ünlü aktör, ölümü
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ile ilgili çıkan iddialarla haberlere konu edildi.
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KIDZMONDO’DAN YENİ
SEZONDA YENİ YATIRIM
Geçtiğimiz Ocak ayında 10 milyon Dolar değerinde
yatırımla açılan Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo,
eylül ayına yeniliklerle başladı. KidzMondo, yaptığı
500 bin Dolar’lık ek yatırımla uzay üssü, dans&müzik
kulübü ve doğum günü odalarını devreye soktu.
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rump Alışveriş Merkezi içinde 4 bin
m2’lik alana kurulu olan, mimarisiyle
gerçek dünyanın küçültülmüş halini
yansıtan çocukların eğlence & öğrence
şehri KidzMondo, yeni eğitim ve öğretim
yılının start aldığı Eylül ayına yeniliklerle
başladı. Çocuklar, tamamıyla kendileri için
tasarlanmış ve 40’tan fazla meslek biriminin
yer aldığı KidzMondo’da seçtikleri
mesleklerde çalışıp para kazanıyor, para
harcıyor. Gerçek bir uçağın bulunduğu
havaalanından giriş yaptıkları bu eğlenceli
şehirde hem meslekleri öğreniyor hem de
yaşamın ekonomik döngüsünü kavrıyorlar.

devreye soktu. İtfaiyeciden doktora, inşaat
ustasından moda tasarımcısına akla gelen
her mesleği KidzMondo’da deneyimleyen
çocuklar artık uzay üssünde astronot da
olacak, dans & müzik kulübünde DJ’lik de
ya pa c a k.

sözleriyle değerlendirdi. Yeni dönemde yeni
yatırımlarla birlikte parkın kapasitesinin ve
hareketliliğinin daha da yükseleceğini ifade
eden Sabuncuoğlu, sadece Eylül – Aralık
döne minde 75 bi
n z iya r etç i be kl edi kl er ini
ka yde tti.

Kızlar harcadı, erkekler biriktirdi

KidzMondo Uzay Üssü…

Dünyada çok yaygın olan eğlence & öğrence
konseptinin Türkiye’deki ilk örneği olan
KidzMondo’ya çocukların yoğun ilgi
gösterdiğini dile getiren KidzMondo Trump
İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hande Sabuncuoğlu açılıştan bu yana geçen
9 ayı “Hem çocuklar hem aileler ilk 9 ayda
500 bin Dolar’lık ek yatırım
konsepti keşfetti, sevdi. Hafta içi okul
gruplarının, hafta sonu ise çocuklu ailelerin
Ağustos ayında yeni yatırımların inşaat
yoğunluğunu yaşadık. Ziyaretçilerin parktaki
çalışmaları nedeniyle kapalı olan
KidzMondo, eylül itibarıyla tekrar küçük
minimum kalış süresi 3 saat olurken bu süre
ziyaretçileriyle buluştu. KidzMondo, 500 bin zarfında kızların çalışıp kazandıkları parayı
yine park içinde harcadıklarını, erkeklerinse
Dolar değerindeki ekstra yatırımla iki yeni
biriktirmeyi tercih ettiklerini gördük”
meslek birimini ve doğum günü odalarını

Çocuklar ‘Uzay Üssü’ olarak adlandırılan
Astronomi ve Uzay Mekiği Ünitesi’nde
hayallerinin sınırlarını zorlayacak. Uzay
üssünde çocuklar ya astronot olup uzay
mekiği ile uzaya seyahat edecek ya da
kontrolör olup ana merkezde mekiğin
uçuşunu yönlendirecek. Astronomi bilimine
dair her şey uygulamalı olarak KidzMondo
Uzay Üssü’nde öğrenilecek.
KidzMondo Dans & Müzik Kulübü…
Çocukların içindeki sanatçı ruhu ortaya
çıkaran bu birimde çocuklar isterlerse
karaoke yapacak, isterlerse DJ kabinine
ge ç ip s eç tikl er i müz ikl er i ç a la c a k.
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MEDIA MARKT 750. MAĞAZASINI AÇTI
Şehrin kalbi Levent’te hizmete açılan
Özdilek Park’ta, Avrupa’daki 750’nci
mağazasını açan Media Markt, binlerce üründe
kaçırılmayacak fırsatları tüketicilerle buluşturdu.
Avrupa’nın bir numaralı elektronik market
zinciri Media Markt, Avrupa’daki 750’nci
mağazasını büyük bir açılışla kutladı. MediaSaturn Holding Başkan Yardımcısı Peter Leisten,
Media-Saturn Holding CFO’su Oliver Seidl ve
Media Markt Türkiye CEO’su Bülent Gürcan’ın
katılımıyla gerçekleşen açılışta son teknolojik
ürünler yoğun ilgi gördü. Özdilek Park AVM’de
42 kişilik satış ekibiyle, 2 bin 594 metrekare
alanda hizmet verecek olan Media Markt’ın
açılışla birlikte İstanbul’daki mağaza sayısı 15’e,
Türkiye’de ise 39’a yükseldi.

FOREVER NEW YENİ MAĞAZASI İLE ÖZDİLEK PARK’TA
Dünyanın farklı şehirlerinden ilham alarak
hazırladığı koleksiyonlarıyla modaya yön veren
Avustralyalı giyim markası Forever New, en
yeni mağazası ile İstanbul’un kalbi Levent’te
ziyaretçilerine kapılarını açan Özdilek Park
AVM’de yerini aldı.
Her yaştan kadına hitap eden koleksiyonları ile
moda severlerin yakından takip ettiği Forever
New, 200 m2’lik yepyeni mağazası ve deneyimli
ekibi ile Özdilek Park AVM’nin giriş katında
hizmet veriyor.
Avustralyalı giyim markası Forever New’in yeni
mağazasının açılması ile birlikte İstanbul’daki
mağaza sayısını 14’e, Türkiye genelinde ise 24’e
çıkarttı.
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TOM’S KITCHEN ZORLU CENTERDA İDDİALI LEZZETLER SUNUYOR
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Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Tom
Aikens’ın ilk şubesini 2006 yılında Londra
Chelsea’de açtığı ve Londra dışındaki ilk şubesi
İstanbul Zorlu Center’da açılan Tom’s Kitchen
İstanbul’un brunch menüsünün en özgün ve
iddialı lezzetlerinden olan ‘Yaban Mersinli
Pancake’ hafta sonu brunch’larında unutulmaz
bir lezzet deneyimi vadediyor.
Tom’s Kitchen’ın Londra’da klasikleşen ve
artık İstanbul’a da gelen brunch’ları aileleri ve
arkadaşları ile hafta sonları uzun kahvaltıların
keyfini çıkarmak isteyenler için ideal. Tom’s
Kitchen İstanbul’un rahat ve samimi ortamında
her Cumartesi-Pazar saat 11:00-16:00
arası birbirinden lezzetli ürünler ile brunch
ya pa bi lir s iniz .
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MICHELIN, İSTANBUL VE İZMİR’DE
YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİNİ
TÜKETİCİ İLE BULUŞTURDU

T

a k ip ç iler iy le la s tik ler ini d a h a
yakından tanıtmak için bir araya
gelen Michelin, stantlarında fotoğraflarını
#michelinyuksekperformans hashtagiyle
sosyal paylaşım ağı Instagram’a
y ü k ley en z iy a r etç iler ine öz el b ir
sürpriz hazırladı. Michelin ziyaretçileri,
Instagram’a yükledikleri fotoğraflarını
“presstagram”lardan anında alarak
alandan ayrıldı.
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Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin
yüksek performans lastikleri segmentindeki yeni
ürünleri; Latitude Sport 3 ve Pilot Sport Cup 2
lastiklerini İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirdiği
etkinliklerle müşterileriyle buluşturdu. İstanbul’da
İstinye Park AVM’de, İzmir’de ise Forum Bornova
AVM’de düzenlenen etkinliklerde, ürünlerle ilgili
bilgiler tüketicilere aktarıldı.
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METROGARDEN AVM

AÇILDIĞI İLK GÜNÜNDE
BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLADI
Bölgenin ilk alışveriş merkezi olan Metrogarden, 400 milyon
dolar yatırım değerine sahip ve 80 bin m² inşaat alanı
bulunuyor. Türkiye’nin önde gelen markalarının buluşma
noktası olan Metrogarden’ın, 147 mağazası, sinema
salonları, spor salonu, kafe ve restoranları ile kısa sürede
bölgenin sosyal cazibe merkezi olması bekleniyor.
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1992 yılından bu yana yönetim ve iş
merkezleri, endüstriyel tesisler, villa, konut,
rezidans, alışveriş merkezi gibi farklı
formlarda yaşam alanları üreten Sur Yapı,
başarılı AVM projelerine bir yenisini daha
ekleyerek Metrogarden Alışveriş Merkezi’ni
ziyaretçileriyle buluşturdu.
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Anadolu yakasının yeşile ulaştığı Ümraniye
ilçesinde Çekmeköy, Sancaktepe ve
Ümraniye’nin kesişme noktasında inşa
edilen Metrogarden Konut ve AVM
projesinde yer alan toplam 336 daireyi
2013 yılında sahiplerine teslim eden Sur
Yapı, proje kapsamında bulunan Alışveriş
Merkezi’nin açılışını binlerce kişinin
katılımıyla gerçekleştirdi.
Metrogarden Alışveriş Merkezi’nin
çevresindeki lüks konutlar nedeniyle önemli
bir çekim merkezi olacağını dile getiren Sur
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas,
“Axis’den sonra yine kendi bölgesinin
ilk alışveriş merkezini hizmete açmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir hayatının
içinde, ana yollar ve toplu taşıma ağlarının
tam ortasında yer alan Metrogarden
Alışveriş Merkezi, marka karması, hedef
kitlesi, sosyal ve sportif donanımlarıyla

her yaş grubunun ihtiyaçlarına cevap
verecek niteliklere sahip. Metrogarden’ın
bölge halkının sosyo-kültürel yaşantısına
büyük katkı sağlayacağına ve hayatlarını
kolaylaştıracağına inanıyoruz. Sur Yapı
olarak toplumumuzun yaşam kalitesini
artıracak, nitelikli projeler üretmeye devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.
Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe
ilçelerinde 5 yılda 203 bin kişişik nüfus
artışı olduğunu dile getiren Elmas,
“Nüfus artışının bu şekilde devam etmesi
durumunda 5 yıl sonra bu bölgedeki nüfus
1.500.000 ‘a ulaşacaktır. Biz Sur Yapı olarak
bölgeye olan inancımız ve öngörümüzle son
10 yılda 4000 konut ve lüks villa ile çok
sayıda ofis yatırımı gerçekleştirdik.” dedi.
Bölgenin ilk alışveriş merkezi olan
Metrogarden, 400 milyon dolar yatırım
değerine sahip ve 80 bin m² inşaat alanı
bulunuyor. Türkiye’nin önde gelen
markalarının buluşma noktası olan
Metrogarden Alışveriş Merkezi’nın,147
mağazası, sinema salonları, spor salonu,
kafe ve restoranları ile kısa sürede bölgenin
sosyal cazibe merkezi olması bekleniyor.

İstanbul’un eski çarşı kültürünün modern
bir şekilde yorumlandığı Metrogarden
Alışveriş Merkezi’nin içerisinde tüketicinin
yakından takip ettiği 147 markanın
mağazası bulunuyor. Yeme-içme katında
her damak tadına uygun çok sayıda
alternatifle misafirlerine hizmet verecek
olan Metrogarden, ayrıca sosyo-kültürel
gelişime katkıda bulunacak olan spor salonu
ve sineması ile de en fazla tercih edilen
buluşma noktalarından biri olmaya aday…
Metrogarden Alışveriş Merkezi’nin yürüme
mesafesinde bin, yakın çevresinde 5 bin villa
ve 20 bini lüks 150 bin konut bulunuyor. 10
dakikalık araç mesafesinde ise 650 bin, 15
dakikalık araç mesafesinde 1 milyon 100
bin, 20 dakikalık araç mesafesinde ise 1,5
milyon kişi yaşıyor.
2015 yılında Üsküdar-Ümraniye-ÇekmeköySancaktepe metrosunun açılmasıyla Necip
Fazıl metro durağından direkt ulaşım
sağlanacak Alışveriş Merkezi, alışveriş
ve eğlence için herkese zengin seçenekler
sunuyor.
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ÖĞÜN ATLAMAYAN ÇOCUKLAR
OKULDA DAHA BAŞARILI

Kahvaltı alışkanlık haline gelmeli
Çocuklar için kahvaltı en önemli öğündür.
Sağlıklı bir kahvaltı, çocukların güne zinde
başlamasını sağlamakta, gün içerisinde
yapılan faaliyetlerin; anlama, algılama,
anımsama ve verimli bir şekilde olması
açısından büyük önem taşımaktadır.
Kahvaltının ebeveynlerin gözetiminde, okula
gitmeden yapılması önerilmektedir. Dengeli
bir kahvaltının çocukların okul başarısında
olumlu etkileri vardır. Kahvaltı yapılmadığı
durumlarda yorgunluk, dikkat dağınıklığı,
baş ağrısı ve okul başarısında düşmeler
gözlemlenir. Bu nedenle kahvaltıyı alışkanlık
h a line g etir mek g er ek mek ted ir .

Okulların açılmasıyla birlikte ailelerin, yaz tatildeyken bazı
değişikliklere uğrayan alışkanlıkları tekrar düzene sokmaları
gerekiyor. Özellikle besleme bu konuda büyük önem taşıyor.
Çocukların gerek sağlıklı ve düzenli beslenmesi, gerekse okul
başarılarını bir basamak üste taşıması için yiyip içtiklerine çok
dikkat edilmesi gerekiyor. Kahvaltının çocuklar için en önemli
öğün olduğunu söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve
Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Yeşim Çelik, okul çağı çocuklarda
beslenme hakkında bilgi verdi.

Bu durumda, tavuklu, peynirli, ton balıklı
sandviçler hazırlanabilir; yanına salata,
ayran, süt veya meyve suyu gibi alternatifler
sunulabilir.

Ara öğün yapmayan çocuklar daha çok
abur cubur tüketiyor
Vaktinin büyük kısmını okulda geçiren
çocukların beslenme çantasına sağlıklı
atıştırmalıklar konulmalıdır. Aşırı yağlı,
şekerli, tuzlu yiyeceklerden ve gazlı
içeceklerden uzak durulmalı; bunların
yerine süt, yoğurt, taze meyve, meyve
suyu, kuru yemiş, kuru meyve, peynirli
sandviç, evde yapılmış kek ya da kurabiye
gibi atıştırmalıklar tercih edilmelidir.
Yapılan araştırmalar, ara öğün yapmayan
çocukların abur cuburu daha çok tükettiğini,
ana öğünleri de kimi zaman atladıklarını
Beslenme çantasından cevizi eksik etmeyin g ös ter mek ted ir .
Dengeli bir kahvaltıda; peynir, yumurta,
tahıllı ekmek, domates, salatalık, maydanoz, Akşam yemeklerinde et ve sebze tercih
edilmeli
biber gibi yeşillikler ile dilimlenmiş
Akşam yemeklerini çocuğunuzla yemeniz,
taze meyveler mevsimine uygun olarak
sadece porsiyonunu doğru ayarlamanız
bulundurulmalıdır. İçecek olarak da
gerekmektedir. Akşam yemeklerinde et ile
taze sıkılmış meyve suyu ve süt tercih
pişirilen sebze yemekleri; süt grubundan
edilmelidir. Ceviz, kahvaltılarda olması
ayran ya da yoğurt; tahıl grubundan
gereken, içeriğindeki yağ asitleri ile beyin
ise pilav, makarna ya da ekmek eksik
gelişimine yardımcı bir besindir. Pekmez,
edilmemelidir. Özellikle kalsiyum içeriği
bal, fındık ezmesi veya reçel de çocukların
fazla olan süt ve süt ürünleri çocuğunuzun
günlük enerjilerine katkıda bulunabilecek
kemik ve diş gelişiminde önemli rol
karbonhidratlı besinlerdir. Bazen çeşitlilik
sağlamak için çocuklara kahvaltılık gevrekler oynamaktadır. Sebze yemeği ile vitamin,
mineral ve karbonhidrat ihtiyacı karşılanır.
de verilebilir. Yanına taze sıkılmış meyve
suyu, taze dilimlenmiş meyve, ceviz ve fındık Çocukların sağlıklı beslenmesi için gerekli
eklenirse kahvaltı daha yeterli hale gelecektir. porsiyon yetişkinlerin ortalama 1/3'ü
kadardır. Bunun dışında çocuğa fazlasını
Çocukların sıkılmamaları açısından bazen
yemesi konusunda ısrarcı olunmamalıdır.
kahvaltıda peynirli veya sebzeli gözleme,
börek veya simit de verilebilir.
Küçük yaşlarda su içme alışkanlığı
Öğle yemeğinin evde hazırlanması önemli kazandırılmalı
Çocuklara su içme alışkanlığını küçük
Çocuğun okulda geçirdiği vakitlerde
yaşlarda kazandırmak çok önemlidir.
beslenme olanaklarını çok iyi tanımak
Okula giderken mutlaka yanlarına
gerekmektedir. Bazı okullar tabldot
su şişesi koyulmalı ve gün içerisinde
seçenekleri sunmakta, bazı okullarda ise
bunu tüketmeleri konusunda telkinde
fastfood tarzı yemeklere çocuklar çok
bulunulmalıdır. Sağlıklı beslenme
rahat ulaşmaktadır. Ayrıca toplu beslenme
yapılan yerlerde çıkan yemekler, çocukların alışkanlığı, çocuklara okul ve sosyal
hayatta zindelik, başarı getirmektedir.
damak tadına uygun olmayabilir ya da
Alışkanlıkların değişmesinin zaman
alışkın olmadıkları yemekleri tüketmek
aldığı unutulmamalıdır. Yaz boyunca
istemeyebilirler. Bu konuda çocuk asla
serbestçe yemeye alışan çocuğun, sağlıklı
suçlanmamalıdır. Aileler, okulda hazırlanan
b ir b es lenmey e g eç mes i iç in z a ma n
menüleri kontrol ederek, çıkan yemekler
gereklidir. Bu konuda ailelere düşen, onlara
konusunda fikir sahibi olabilir ve çocuğun
karşı sabırlı ve destekleyici bir yaklaşım
öğle yemeğini tüketmek istemediği
iz lemeler id ir .
durumlarda evden götürmesi sağlanabilir.

Uz. Dyt. Yesim Celik

Memorial Şişli Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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Anne-baba çocuğa örnek olmalı
Yaz tatilinde kazanılan yeni alışkanlıklar
(uyku saatlerindeki değişiklikler, sabah geç
kalkıldığı için kahvaltı saatinin sarkması
ya da öğle yemeğinin atlanması, sıvı
tüketiminin ve ara öğünlerin azalması)
okulların açılmasıyla yerini; yeterli, dengeli
ve düzenli beslenmeye bırakmalıdır.
Yetersiz ve düzensiz hale gelen bu beslenme
alışkanlıklarını düzenlemede, anne babalara
büyük iş düşmektedir. Çocuğu zorlayarak
veya ödül-ceza yöntemiyle değil; mantıklı
bir şekilde anlatarak ve onlara örnek olarak
düzeni sağlamak gerekmektedir. Çocukların
duyduklarından ziyade gördüklerini
uyguladıkları unutulmamalıdır.
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TÜRKİYE’NİN “MUTLU YÜZLER”İ
LC WAIKIKI İLE ÜNLÜ OLUYOR
LC Waikiki, Mutlu Yüzler projesi ile 2014’ün en renkli
reklam kampanyalarından birine imza attı. Tüketicisine
bir yıl boyunca marka yüzü olma fırsatı sunan LC
Waikiki,10 Eylül Çarşamba günü Vera Yıldız Park’ta
düzenlediği basın toplantısında 20 Mutlu Yüz’ünü
medya mensuplarıyla buluşturdu.
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T
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ürkiye moda ve perakende sektörünün
lideri LC Waikiki, Mutlu Yüzler
adını verdiği yeni reklam kampanyasıyla
marka-tüketici ilişkisine farklı bir
yaklaşım getirerek 2014’ün en renkli
çalışmalarından birine imza attı. Yeni
kampanyası ile fark yaratan LC Waikiki,
tüketiciler arasından seçtiği 20 marka
yüzünü, Sonbahar Kış koleksiyonunun
detaylarına yer verdiği basın toplantısında
ilk kez basın mensuplarıyla buluşturdu.
Moderatörlüğünü ünlü televizyoncu Mesut
Yar’ın yaptığı toplantıda, kampanya
için çekilen ve yönetmenliğini Umur
Turagay’ın yaptığı reklam filminin de ilk
gösterimi gerçekleştirildi. Filmin kamera
arkası görüntüleri hakkında detayları LC
Waikiki Reklam ve Prodüksiyon Müdürü

Ezel Akıntürk paylaştı. 20 mutlu yüze
hayatlarında ilk kez bir marka adına kamera
karşısına geçme fırsatını sunan reklam
filminin söz ve müziği Nil Karaibrahimgil’e
ait. Fotoğrafları Tamer Yılmaz tarafından
çekilen film, Propaganda reklam ajansı
imzasını taşıyor. Reklam filmi 15 Eylül’den
itibaren Ekim ayı sonuna kadar yayında
ola c a k.

üretime, LC Waikiki ailesi olarak
yaşadığımız heyecanı tüketicilerimizin de
deneyimleyebilmesiydi. İşte Mutlu Yüzler
kampanyasını bu çıkış noktasıyla hayata
geçirdik ve çok önemli geri dönüşler aldık”
şeklinde konuştu.

2 0 Mutlu Yüz’den biri olan Mustafa
Berber kampanyayla ilgili olarak,
“Reklam filminde oynamak unutulmaz
bir deneyim. İnsan kamera karşısında bir
LC Waikiki Üründen Sorumlu Genel
hayli heyecanlanıyor. Düşünün ki büyük bir
Müdürü Maria Comfort, kampanyanın
çıkış noktasıyla ilgili, “LC Waikiki önceliği marka adına çekilen reklam filminde, hem
tüketici olan, tüketicisine dokunmayı seven de Türkiye’nin en iyi yönetmenlerinden
birinin karşısındasınız. Kampanyaya mutlu
bir marka. Bu nedenle tüketicilerimizin
ürünlerimizle keyifli deneyimler yaşamasını bir anımı paylaşarak katılmıştım şu an ise
her anı mutlu geçirdiğim bir çalışmanın
çok önemsiyoruz. Kampanya oluşum
içindeyim” dedi.
sürecindeki nihai amacımız tasarımdan
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mni Diyeti ciddi miktarda kilo
vermeyi sağlarken tüm vücut
sağlığına baştan aşağı katkıda bulunuyor.
Beslenme düzeninden egzersize ve
psikolojik motivasyona kadar pek çok
unsuru içeren diyet programında sebze
yemeye alternatif olarak sebzeleri içmek
de öneriliyor.
Amerikalı beslenme ve sağlık uzmanı
Tana Amen’ın, New York Times’ın en
çok satanlar listesinde yer alan ve Pena
Yayınları’ndan çıkan “Omni Diyeti” adlı
kitabı iki haftada 5 buçuk kilo verdiren bir
beslenme planı öneriyor.

5 porsiyon sebzeye eşit
Omni Diyeti’nde yeşil suyun taze sebze
suyuna alternatif, bir tür kurutulmuş veya
dondurulmuş sebze olduğu belirtiliyor ve
Basit, bilime dayalı, bitkisel besinler ile
yüksek kaliteli proteinlerin ideal oranından suya eklenen bir kepçe “yeşil karışım”ın beş
porsiyon sebzeye eşit olduğu söyleniyor.
oluşan Omni Diyeti’nde Tana Amen’ın
Yeşil suyun faydaları arasında yemeklerdeki
geliştirdiği diyet planına göre yüzde 70
meyve, sebze ve yüzde 30 protein tüketerek asidi nötrleştirmeye yardımcı olması yer
alıyor. Ayrıca açlığı kesiyor ve öğünler
enerjiyi yükseltmek, hastalık riskini
arasında atıştırmayı önlüyor.
düşürmek, beyin ve hormon fonksiyonları
Buğday çimi güç paketi
düzenlemek, kilo vermek ve vücuda
D iye te da ha ç ok be s in güc ü e kl emenin bi r
tamamen sağlık kazandırmak mümkün.
yolu da günlük bir doz buğday çiminden
Sebze ağırlıklı bu diyet vücudun ihtiyacı
geçiyor. Buğday çimi ile yapılan içecekler
olan sebze alımının sadece yemekle değil,
sebzeli içeceklerle de tamamlanabileceğini hızlı enerji ve besin almanın harika bir
yoludur. Bilimsel çalışmalar, buğday çiminin
söylüyor. Tana Amen, günlük diyete daha
kan akışı, sindirim, detoksifikasyon ve
çok besleyici yiyecek katmanın uygun
yolları olarak yeşil su, buğday çimi ve sebze ağır metal şelasyonuna yardımcı olduğunu
gösteriyor. Buğday çimi glüten içermiyor.
smoothie’leri içmeyi öneriyor.

Yeşil su mu, smoothie mi?
Tana Amen, yeşil su mu yoksa sebze
karışımından oluşan dondurulmuş bir içecek
olan smoothie mi tercih edilmeli sorusuna
“Her ikisi de” diye cevap veriyor ve ekliyor:
“Smoothie’nize yeşil katmak gerekli lifi
sağlar. Yeşil özlerini sulandırmak güçlü bir
bazlaştırıcı tonik, vitamin ve mineralleri alır
ve lifi geride bırakır. Lifi çıkarmak gerçek
anlamda sindirim süresini ortadan kaldırır
ve size bol enerji ve besin verir.” Tana Amen
sebzeleri yemek ile içmek arasındaki farkı
da şöyle özetliyor: “Sebzeleri çiğnemek
var olan besinlerin yaklaşık yüzde 25’ini
serbest bırakır. Ama ezme veya suyunu
sıkma sebzelerdeki besinlerin yüzde 80’ine
yakınını serbest bırakır.”
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SEBZELERİN SUYUNU
YUDUMLATAN OMNI DİYETİ
HARİKALAR YARATIYOR
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İSTİNYE PARK’TA ÖZGE ULUSOY VE
PASCAL NOUMA’DAN TAYVAN SHOW

Ü

nlü manken ve sunucu Özge
Ulusoy ile sempatikliği ile
herkesin sevgilisi haline gelen Pascal
Nouma Taiwan Excellence Günleri’nde
muhteşem showlarıyla herkesi
büyl
edi .
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Tayvan Ekonomi Bakanlığı’nın
İstinye Park’ta 19-23 Eylül tarihleri
arasında gerçekleştirdiği “Taiwan
Excellence Günleri”nin açılışına
katılan Özge Ulusoy ve Pascal Nouma
katıldıkları Teknoloji Defilesi’nde tüm
İstanbulluların gözünü kamaştırdı.
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Tayvan Türkiye Büyükelçisi Yaser
Cheng ile sahneye çıkan Ulusoy ve
Nouma yeni model teknoloji ürünlerini
tanıttı.
Pascal Nouma açılışta ayrıca “Mr
Enerji” oldu. Elektrik üreten bisiklet ile
etrafa ışık saçan Pascal Nouma ayrıca
futbolculuğunu da sergiledi.
Tayvan, İstinye Park’ta 19-23 Eylül
tarihleri arasında gerçekleşen “Taiwan
Excellence Günleri”nde dünyaca ünlü
ödüllü 43 marka ile İstanbul’da 5 gün
boyunca show yapıyor.

MALl&MOTTO / Haberler

YAN HAKLAR
MAAŞTAN DAHA FAZLA
ÖNEMSENİYOR
Orta ve üst düzey yönetici adaylarının çalışacakları
firmalardan beklentileri boyut değiştirdi. Önceden
öncelikli olarak maaşı önemserken, artık şirketin
getirdiği yan haklara daha fazla önem veren adaylar,
maaş ne kadar tatmin edici olursa olsun çok sık teklif
ret yapıyor.

Özlem Veryeri

Hugent İş Geliştirme
D ir ek tör ü
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dayın ay içerisinde aslında kendi
kazancından harcayacağı kalemlerin
şirketin bütçesinden desteklenmesi artık
daha cazip geliyor. İşe alım mülakatlarında
teklifleri değerlendirirken yan hakları
daha fazla ön planda tutan adaylar, maaş
beklentilerini ikinci planda tutabiliyor.
Son dönemlerde yan hakları yetersiz
bulup çok fazla teklif ret yapan adayla
karşılaştıklarını belirten Hugent İnsan
Kaynakları İş Geliştirme Direktörü Özlem
Veryeri Taşkaya: “Yan haklar bugün maaşı
destekleyen en önemli unsur. Adayın özel
sağlık, bireysel emeklilik, cep telefonu,
araç, benzin gibi ihtiyaçlarını şirketin
desteklemesi artık daha önemsenir oldu.
Adaylarla iş mülakatlarında teklif aşamasına

geldiğimiz son görüşmelerde yan haklar
sebebiyle çok sık teklif ret aldık. Bazı
adaylar ücret teklifleri istedikleri noktada
olmasa bile, yan hak detayları tatminkar
olduğu için iş teklifini kabul edebiliyorlar.
Elbette burada birçok detay devreye giriyor.
Adayların firmayı, lokasyonu, iş tanımını
ve organizasyon şemasını iyi araştırması ve
kariyer beklentilerini iyi değerlendirmesi
gerekiyor” diyor.
Finans ve FMCG Sektörlerinde Teklif
Retlerle Daha Sık Karşılaştık
Özlem Veryeri Taşkaya: “Daha yüksek bir
maaş teklifi almasına rağmen aday teklifi
reddediyorsa bunun daha çok firmanın
finansal duruşu, çalışanlarının piyasadaki

algısı, firmanın kariyer olanakları ile
doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz.
Mevcut şirketinde önü açık, kariyer
beklentisinin karşılanacağını öngören bir
a da y , da ha yüks
ek bi r üc r et tekl if edi ls e
bile kariyer vizyonu ile örtüşmeyen bir
r olü r edde de bi liyor . S on döne mler de
karşılaştığımız teklif retlerde adayın mevcut
firmasındaki fırsatı daha açık görmesi,
bağlı bulunacağı yönetici ile iletişimi ve
kendisine sunulan iş tanımının kapsamı öne
çıkan nedenler olarak sayabiliriz. En çok
Finans ve FMCG sektöründe teklif retlerle
karşılaşıyoruz. Alternatif kanalı daha
zengin olan, adaya birden fazla firmanın
talepte bulunduğu pozisyonlar teklif
retlerde en çok karşılaştığımız kanallar
diyebiliriz” diyor.

Haberler / MALl&MOTTO
İNDİRİM!
SEZON SONU
FIRSATLARI
İNANILMAZ
FİYATLAR!
ETİKETİN
YARISI
BÜYÜK
İNDİRİM

SEZON SONU
İNDİRİMLERİ
YAZ SONU
İNDİRİMLERİ

%50 İNDİRİM!

İNDİRİM!
BİTİRİYORUZ

Mutlu Yeşiltepe

Best FM Genel Yayın Yönetmeni
Program Yapımcısı

YAZ BİTTİ!
etekler, bileklikler demek... Yani "saatinin
kadranıyla ayakkabısı aynı renkte" diye
gurur duyabilecek bir varlık için bu kadar
çeşit ne demek biliyor musunuz? Kendini
kanıtlama şöleni, panayırı demek...

fakat böyle olmadı.
Kıyafete uygun şemsiye, "hava belki eser"
şalı, "ya yağmur yağarsa?" Ayakkabısı
derken boşalttık AVM'nin içini. Tamam
alışverişe gidip alışveriş yapmak gayet
normal, şu ana kadar ilginç bir durum
Oysa son bahar öyle değil. Diğer aylara göre yok biliyorum. Ben bu hafta yazıyı
size görünmeyen bir tehlikenin uyarısı
daha ağır daha romantik takılır sonbahar.
Tam yeni deniz şortu alsam mı? Erkeğe
mahiyetinde yazıyorum...
Çok renk sevmez, hafif nemli gözlerle
sandalet yakışıyor mu? Gibi sorunlarla
*** Erkeklerin sonbahar alışverişinden
karizmatik bakar, elleri cebindedir, saçları
boğuşup, internetten açtığım "10 dakikada
çok "Sezon sonu indirimi" olayına dikkat
savruktur sonbaharın...
kas yapma teknikleri" gibi vidyolardan
etmelerini tavsiye ediyorum. Kadınların
medet umarken bir anda geçti, gitti, bitti bu Durum böyle olunca da kadınlar için cazip gözü kararıyor, bir ürünü normalden daha
yaz mevsimi... Ben bu geçişi tam anlamıyla değildir. İstedikleri gibi oynayanazlar
ucuza görünce ihtiyacı olmasa bile almak
Metro City AVM'de idrak ettim. Kız
renklerle... "Yanıma kalın bir şeyler alayım istiyor... Kesinlikle ellerini sıkıca tutun ve
arkadaşım daha AVM'ye girmeden 40 metre belki hava soğur" diye mevsim mi olur?
ke ndi ler ini ka ybe tmeler ini enge llemeye
önce "Yaaaaa sonbahar kıyafetleri çıkmış
Al sana sonbaharın özeti... Neyse şimdi
çalışın. Arada lavaboya götürüp yüzlerine su
inanmıyorum." Diye yıkıldı. (Kadınların
bu kadar sonbaharın arkasından ileri geri
çarpın...
yeni sezon kıyafetleri görmek için göze
konuştuktan sonra normal şartlarda alışveriş
ihtiyacı yoktur, hisederler...)Bir kadın için
Elini tuttunuz diye içiniz rahat etmesin,
yapmamaız gerekiyor, avm nin önünde bir
yaz demek bir mevsimin ötesinde rengarenk birimize sarılıp ağladıktan sonra sessizce
ucuza ürün bulunca kolu adamda bırakıp
kıyafetler, ayakkabılar, tshirtler, şortlar,
evlere dağılmamız gerekiyordu farkındayım koşan kadınlar var. Dikkatli olun...
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Evet, genç kızların boy boy bikinili fotoğraf
paylaştığı, orta yaşlı kadınların "diyete
başlayacağım" diye sözler verdiği, kaslı
kaslı adamların havuz başında pozlarla
karşımıza çıktığı, adonisten, baklavadan,
pazudan geçilmeyen bir yaz ayını daha
geride bıraktık.
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ATHENA VE HADİSE 13. FANTA GENÇLİK
FESTİVALİ’NİN 10.KONSERİNDE 80.000
KİŞİYİ M1 MERKEZ ADANA AVM’DE
COŞTURDU

G

eçtiğimiz yıl 16 ilde 1 milyonun
üzerinde izleyicisiyle buluşan,
Türkiye’nin en büyük mobil müzik
festivali olan Fanta Gençlik Festivali,
10.Konserinde M1 Merkez Adana
AVM’de Athena ve Hadise’yi sevenleriyle
buluşturdu. Büyük coşku yaşanan
ve katılımın çok olduğu konserde
festivalseverler unutulmaz anlar yaşadı.
12 yılda toplam 89.500 km yol yaparak
sanatçıları 6 milyon izleyiciyle bir araya
getiren 13. Fanta Gençlik Festivali; şu ana
kadar kurulmuş en büyük sahnesi ile M1
Merkez Adana AVM’deki konser, tüm şehri
müzik ve eğlenceye doyurdu.
Athena Grubu’ndan Gökhan ve Hakan
Özoğuz Kardeşlerin Adana’nın iki önemli
takımının formalarıyla sahneye çıkışları
büyük beğeni toplarken, iki büyük takımın
taraftarlarına da dostluk ve kardeşlik
mesajları verildi.

16 Ağustos’ta İstanbul konseriyle başlayan
27 Eylül’de Eskişehir konseriyle son buldu
festival kapsamında Türkiye’nin dört bir
yanındaki 16 şehirde Athena ve Hadise ile
müzik ziyafeti yaşanacak.Türkiye’nin 13
yıldır aralıksız devam eden tek mobil müzik
festivali olan 13. Fanta Gençlik Festivali’nin
bu yılki sponsorları Ipana, Pantene ve
Head&Shoulders oldu.
M1 Merkez Adana AVM Müdürü Yalçın
Öz; “ 13. Fanta Gençlik Festivali’nin 10.
Konserinde tüm festivalseverler, büyük
coşku ve eğlenceyi yerinde yaşadılar.
Oldukça yoğun bir katılımın gerçekleştiği
bu akşamda tüm ziyaretçiler unutulmaz anlar
geçirdiler” dedi.
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Athena’dan sonra sahne alan şovları ve
kostümleriyle büyük beğeni toplayan
Hadise; tüm festivalseverleri coşturdu.
Rahat tavırları ve sempatik hareketleriyle
büyük bir hayran kitlesine sahip Hadise;
sevenlerinin tezahürat ve alkışları içinde
konserini tamamladı.
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YABANCILAR BU YAZ TÜRKİYE’DE
3’ÜNCÜ KÖPRÜ MALİYETİ KADAR
DÖVİZ BIRAKTI
Ülke

1 İngiltere

2013 (€)

2014 (€)

Yıllık
artış

190,818,085.46

233,983,896.14

23%

Visa Europe, 2yaz
aylarında
Türkiye 196,544,847.46
ve yurtdışında
Rusya
157,389,205.76
25%
Visa kartları ile
yapılan harcamaları
açıkladı. Buna
112,958,923.44
146,796,392.11
30%
3 ABD
Almanya
82,379,554.34
112,249,898.31
36%
göre, Haziran –4 Ağustos
2014
döneminde
yabancıların
Arabistan
54,516,186.24
93,714,728.79
72%
5
Türkiye’de Visa kartlarıyla yaptıkları harcamalar,
Norveç
101,764,165.13
geçen yılın aynı6 dönemine
kıyasla
yüzde88,585,203.39
30 artarak,-13%
1,7
73,696,595.55
86,970,873.55
18%
7 Fransa
milyar Euro’ya ulaştı. Yaz aylarında Visa kartlarıyla
2,953,081.10
51,425,747.80 1600%
8 Libya
sağlanan döviz9 İsveç
girdisi, 3’üncü
köprünün
açıklanan
42,715,437.70
39,938,753.76
-7%
tahmini maliyetine
denk geliyor.
22,973,252.64
36,575,918.49
59%
10 BAE

Tablo 1: Türkiye’de en fazla harcama yapan 10 ülke
2013 (€)

2014 (€)

Yıllık
artış

1 İngiltere

190,818,085.46

233,983,896.14

23%

2 Rusya

157,389,205.76

196,544,847.46

3 ABD

112,958,923.44

146,796,392.11

4 Almanya

82,379,554.34

112,249,898.31

5 Arabistan

54,516,186.24

93,714,728.79

6 Norveç

101,764,165.13

88,585,203.39

7 Fransa

73,696,595.55

86,970,873.55

18%

8 Libya

2,953,081.10

51,425,747.80

1600%

Ülke
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2013 (€)

2014 (€)

Yıllık
artış

1 İngiltere

57,766,217.73

71,690,142.74

24%

25%

2 ABD

64,854,814.80

67,762,771.73

4%

30%

3 Almanya

24,043,626.49

23,275,737.87

-3%

36%

4 Fransa

19,533,191.97

17,945,928.58

-8%

72%

5 İrlanda

21,915,229.73

15,941,242.01

-27%

-13%

6 Yunanistan

13,360,408.22

15,169,789.67

14%

7 İtalya

15,046,120.16

14,449,309.61

-4%

8 Lüksemburg

8,426,331.61

13,579,555.53

61%

Ülke

9 İsveç

42,715,437.70

39,938,753.76

-7%

9 İspanya

11,736,444.02

10,478,309.22

-11%

10 BAE

22,973,252.64

36,575,918.49

59%

10 Gürcistan

7,448,143.75

7,750,728.27

4%

V
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Türklerin en fazla harcama yaptığı 10 ülke

isa kartlarıyla geçen seneye oranla
harcamalarda dev
bir artış gözlemlendi.
Yıllık
Ülke
2013 (€)
2014 (€)
Suudi Arabistan’dan
yüzde 23’lük bir artışla toplam 234
artış gelen turistler, yüzde
milyon
Euro harcayan İngilizler,
Türkiye’de
%72’lik artışla 24%
bu yıl ülkemizde 93,7
57,766,217.73
71,690,142.74
1 İngiltere
milyon Euro harcama yaptı. Böylece Suudi
2014 yılı yaz aylarında en çok harcama
64,854,814.80
67,762,771.73
4%
2 ABD
yapan yabancılar listesinde birinci sırada
Arabistan, Türkiye’ye döviz girdisi sağlayan
Almanya
24,043,626.49
-3%yer almayı başardı.
3 aldı.
yer
İngilizleri takip
eden Ruslar ise 23,275,737.87
ilk 5 ülke arasında
Libyalı
turistler
ise geçen yıla oranla 16
bu4 yaz,
yüzde
25’lik
artışla
toplam
196,5
Fransa
19,533,191.97
17,945,928.58
-8%
kat daha fazla harcayarak, Türkiye’de en
milyon Euro harcadı. Geçen yıla kıyasla
21,915,229.73
15,941,242.01
-27%
5 İrlanda
çok harcama yapan yabancı ziyaretçiler
yaklaşık yüzde 30’a varan bir artışla ABD
13,360,408.22
15,169,789.67
14%
6 YunanistanTürkiye’deki
vatandaşlarının
harcamaları ise
listesinde hızlı bir
yükseliş gösterdi.
147
Listede 4’üncü 14,449,309.61
İtalya Euro’ya ulaştı.
15,046,120.16
-4%
7 milyon
sırada yer alan Almanlar, yaz boyu 112
8,426,331.61
13,579,555.53
61%
8 Lüksemburg
2014 yazında yeni rota Lüksemburg
milyon Euro harcayarak, geçen yıla oranla
11,736,444.02
10,478,309.22
-11%
9 İspanya
yüzde
36’lık bir artış gerçekleştirdi.
Visa Europe’un 4%
yaz aylarında kartlı
7,448,143.75
7,750,728.27
10 Gürcistan
Arapların Türkiye’ye ilgisi katlanarak
harcamalara ilişkin yaptığı açıklamada,
artıyor
yurtdışına seyahat eden Türklere dair
bilgiler de yer alıyor. İstatistiklere göre,
Her yaz döneminde olduğu gibi bu sene de Türkler yaz döneminde Visa kartlarıyla
en çok harcamayı geçen seneye kıyasla
Türkiye bol sayıda Ortadoğulu ziyaretçi
ağırladı. Visa Europe’un açıkladığı
yüzde 24’lük bir artışla İngiltere’de yaptı.
rakamlara göre, Arap turistlerin bu yaz
Türklerin en çok tercih ettiği ikinci ülke
Türkiye’de Visa kartlarıyla yaptıkları
ABD olurken, üçüncü sırada Almanya yer

aldı. Listenin dördüncü sırasında Fransa
bulunurken, Türklerin yaz aylarında en
çok ziyaret ettikleri beşinci ülke ise İrlanda
oldu. Lüksemburg ise Türklerin geçen
seneye kıyasla yüzde 61 oranında daha fazla
harcama yaptıkları ülke olarak, bu yazın
yükselen yıldızlarından biri oldu. Türklerin
Visa kartlarıyla Haziran – Ağustos 2014
döneminde yurtdışında yaptıkları toplam
harcama, yaklaşık 382 milyon Euro’ya
ulaştı.
Yabancıların 2014 yaz döneminde
Türkiye’de gerçekleştirdikleri kartlı
alışverişlerde en çok öne çıkan sektör yüzde
21 artış ile perakende hizmetleri oldu.
Perakende harcamalarını, yüzde 32 ve yüzde
41 artış ile otel ve havayolu harcamaları
izledi. Yine yüzde 41’lik bir artış ile hazır
giyim ve yüzde 16’lık artış ile seyahat
alışverişleri de 2014 yılı yaz harcamalarında
yabancıların Türkiye’de gerçekleştirdikleri
diğer önemli kalemler olarak dikkat çekti.

Haberler / MALl&MOTTO

GİYDİĞİMİZ ELBİSELERİN
RENKLERİNE DİKKAT

Kadınların kişisel bakım konusundaki tüm ihtiyaçlarını
karşılayan ve 100 renkte test edilerek iz bırakmadığı
onaylanan Dove Deodorant’ın 100Renk100Gun.com
yarışmasının jürisi, renk uzmanı Oya Komar, ilk
buluşmalarda renk tercihi yaparken nelere dikkat
edilmesi gerektiğini açıklıyor.

İ

lk buluşma önemlidir; ruh halimiz
ve konuştuklarımız kadar kıyafet
seçiminden saç şekline, ayakkabılarımızdan
aksesuarlara, bizimle ilgili her detay
karşımızdakinin bu buluşmayla ilgili
algısında da rol oynar. İlk buluşmada tercih
ettiğimiz renklerin de karşımızdakine bizle
ilgili birçok ipucu sunduğunu vurgulayan
Komar, “Çoğumuz farkında olmasak da
ilk buluşmalarda bıraktığımız izlenim,
öncelikli olarak kullandığımız renklerden
kaynaklanıyor. Kıyafetlerin stili, beden dili
ve sözel iletişimle anlattıklarımızın etkisi
bunun ardından geliyor” diye ekliyor.
Bu nedenle Oya Komar ilk buluşmada
seçeceğimiz renkler konusunda itinalı

davranmamız gerektiğinin altını çiziyor.
Türk kadınlarının ilk buluşmalarda tercih
ettikleri renk seçeneğine gelince… 3000’e
yakın kişiyle gerçekleştirilen birebir renk
analizi seanslarından yola çıkan Oya
Komar, en çok tercih edilen rengin, güvenli
zannedildiği için siyah olduğunu açıklıyor.
Peki, ilk buluşma için doğru renkler
gerçekten bunlar mı? Oya Komar’a göre
doğru renk, buluşmada kişinin vermek
istediği mesaja göre değişiyor. Mesela
kırmızının cesareti, pembenin ise şefkat ve
uyumu çağrıştırdığını belirten Komar, toprak
renklerini dışadönüklük, maviyi ise sükunet
ile özdeşleştiriyor.

İşte ilk buluşmada seçeceğiniz renklerin sizinle ilgili vereceği mesajlar:

Empatik Pembe/Şeftali tonları:
Pembe tonları empati, şefkat, nezaket,
yumuşaklık ve uyum çağrıştırır. İlk
buluşmada yaratmak istediğiniz imaj bu
ise, Şeker Pembesi, Gül Pembe, Şeftali,
Mercan veya Petal renklerinden biri teninizi
büt ünl eye c ek tir .
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Eğlenceli Turuncu:
Sosyalliği ve cana yakınlığı vurgulayan
turuncuyu kullanırken dikkat! Enerjsi
“sürekli”den ziyade, “an”lık intibası verme
riski taşır.
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Sımsıcak Toprak renkleri:
Ayaklarınızın yere sağlam bastığının ve
dışadönüklüğünüzün göstergesidir.
Güleç Sarı
Sarı yaratıcılığın yanı sıra iyimserliği de
vurgular. Ancak dikkati en çabul çeken renk
olması özelliğiyle 20 dakikanın üstündeki
buluşmalarda yorucu olabilir.
Kendini Yenileyen Yeşil:
Güvenilir, canlı ve istikrarlı duruşu yeşil
tonları ile yansıtmak mümkün.

Huzurlu Mavi:
Cinsiyet fark etmeksizin en sevilen
renkler arasında yer alan mavi,
ulaşılabilirliğinizi, sükunetinizi ve
sorumluluk sahibi olduğunuzu ifade
ede r .
Özgün Mor:
Farklılığınızı vurgulayabileceğiniz
bu renkle, kendinizi ve evreni tanıma
yolunda olduğunuzu ifade edersiniz.
İhtiyatlı Siyah:
Bir ilk buluşma için siyahı tercih
ediyorsanız, başka bir vurgu rengini
mutlaka tabloya dahil edin. Tek başına
siyah giymek karşınızdaki kişide çok
sayıda soru işareti oluşturabilir. Ancak
açık renkle birlikte kullandığınızda da
otoriter olarak algılanacağınız uyarısı
yapalım.
Narin Beyaz/krem:
Tek başına beyaz veya krem rengi,
yüz hatlarınız ve mimiklerinizi
görünmez kılar. Bu da karşınızdaki
kişiyle iletişiminizin yarı yarıya
azalması anlamına gelir. Beyaz,
Yumurta Kabuğu, Taş Rengi, Fildişi
renklerinden birini nispeten koyu bir
renkle tamamlamakta fayda var.
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Cesur Kırmızı:
Risk alabileceğinizi, cesur ve güçlü
olduğunuzu kırmızıyla vurgulayabilirsiniz.
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ERKEK ETEKLERİ
FORUM FASHION WEEK
PODYUMUNDA

Forum Fashion Week’in beşincisi, Pera Palas’ta düzenlenen
muhteşem galayla başladı. Galada, ünlü moda eleştirmeni ve
yazar Roger Salas’ın küratörlüğünde hazırlanan ‘Men in Skirts /
Erkek Etekleri ’ defilesi moda severlerden büyük alkış aldı.
5. Forum Fashion Week, sürprizlerle
dolu bir gala gecesiyle başladı. Her yıl
çok konuşulan defilelere sahne olan gala
gecesinde, bu kez podyumda ‘Erkek
Etekleri’ vardı.

Kürşat Başar ve orkestrasıyla özel bir
gece…
Sürprizlerle dolu Forum Fashion Week
gala gecesinin son sürprizi ise defilenin
ardından düzenlenen After Party’de sahneye
çıkan Kürşat Başar ve orkestrası oldu.
23 Eylül Salı akşamı Pera Palas’ta
Başar’ın saksafonundan çıkan nağmeler
düzenlenen galada, ünlü moda eleştirmeni
Zeynep Talu’nun sesiyle salonda romantizm
ve yazar Roger Salas’ın küratörlüğünde
estirirken, orkestra unutulmayan Türkçe
hazırlanan ‘Men in Skirts (Erkek Etekleri)’ ve yabancı şarkılardan oluşan repertuarıyla
defilesi, moda severlerin beğenisine sunuldu. izleyenlere çok özel bir gece yaşattı.
Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği
(ÇABA) yararına düzenlenen galaya,
aralarında Feryal Gülman, Didem Antebi,
Ayşe Kucuroğlu, Sinem Yıldırım, Tamer
Yıkmaz, Bahar Korçan, Merve Saraçoğlu,
Ahu Yağtu, Buket Taşdelen, Eda Taşpınar,
Sitare Akdiler, Elif Gönlüm, Işıl Rençber,
Pınar Tezcan'ın da bulunduğu cemiyet, iş ve
sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.
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Ga la ge c es inde , s on döne mler in göz de
mankeni Didem Soydan ve başarılı tasarımcı
Umut Eker de gecenin sürprizi olarak
podyuma çıktı. Smokin giyen Soydan ile
etekle podyuma çıkan Eker, konuklardan
büyük alkış aldı.
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‘Erkek Etekleri’ Avrupa ve Amerika’dan
sonra bu kez İstanbul’da…
Modanın özgür ve isyankâr ismi Roger
Salas’ın imzasını taşıyan ‘Men in Skirts’
projesi; Londra, Madrid, New York, San
Francisco ve Atina’dan sonra, İstanbul’da
da moda tutkunlarıyla buluştu. Defilede,
Roberto Cavalli, Missoni, Giorgio
Armani, Emporio Armani, Kenzo, Jean
Paul Gaultier gibi dünya modasına yön
veren tasarımcıların parçaları, Salas’ın
küratörlüğünde podyuma çıktı. ‘Men in
Skirts’ koleksiyonu, sürprizlerle dolu
bu defilenin ardından, 26 Eylül-3 Ekim
tarihleri arasında Forum İstanbul ve
Marmara Forum’da düzenlenecek sergide
iz lenebi lec ek.

Aydan & Hulusi Belgü

Pınar Tezcan

Neslihan Yargıcı

Eda Taşpınar

Özlem Yıldız

Buket Taşdelen
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YERLİ KİTAP
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YERLİ DVD

YERLİ MÜZİK

EN ÇOK SATANLAR : YERLİ

1
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4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

SILA
YENİ AY
OZAN DOĞULU
130 BPM MODERATO
İSKENDER PAYDAŞ
ZAMANSIZ ŞARKILAR 2
CENGİZ KURTOĞLU
SAKLI DÜŞLER
ATA DEMİRER
ATA DEMİRER ALATURKA

RECEP İVEDİK 4
ŞAHAN GÖKBAKAR - İRFAN KANGI
DÜĞÜN DERNEK
AHMET KURAL - MURAT CEMCİR
BİR KÜÇÜK EYLÜL MASALI
ENGİN AKYÜREK - FARAH ZEYNEP ABDULLAH
EYVAH EYVAH 3
ATA DEMİRER - DEMET AKBAĞ
SKINNY JEANS EGZERSİZLERİ
EBRU ŞALLI

ALDATMAK
PAULO COELHD
YARALI
KAHRAMAN TAZEOĞLU
AŞKIN İSTİLASI - YOL
METİN HARA
ELİF GİBİ GİYİNMEK
HİKMET ANIL ÖZTEKİN
ALLAH DE ÖTESİNİ BIRAK
UĞUR KOŞAR

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

KARMA
HAPPY HOUR
INDILA
MINI WORLD
KARMA
LA VIE EN ROSE
NR1
NR1 SUMMER DANCE HITS 2014
DOĞUŞ ÇABAKÇOR
7800 ÇEŞME VOL.5 BY DOĞUŞ ÇABAKÇOR

AMAZING SPIDER MAN-2 - İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM-2
ANDREW GARFIELD - EMMA STONE
THE MONUMENTS MAN - HAZİNE AVCILARI
GEORGE CLONEY - MATT DAMON
THE GRAND BUDAPEST HOTEL - BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ
EDWARD NORTON - RALPH FİENNES
MR.PEABODY AND SHERMAN - BAY PEABODY VE MERAKLI SHERMAN
ANİMASYON
RİO -2
ANİMASYON

FIFTY GREAT SHORT STORIES
MILTON CRANE
IT’S NOT HOW GOOD YOU ARE,IT’S HOW GOOD YOU WANT TO BE
PAUL ARDEN
THE DECISION BOOK:FIFTY MODELS FOR STYATEGIC THINKING
JOHN GREEN
WRECK THIS JOURNAL: TO CREATE IS TO DESTOY
KERI SMITH
WRECK THIS JOURNAL: TO CREATE IS TO DESTOY
JOHN GREEN
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YABANCI DVD

1
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YABANCI KİTAP

YABANCI MÜZİK

E N Ç OK SA TA NL A R : Y A B A NC I
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FİLİZ ÖZKOL

İŞ DÜNY ASI BURÇ
YORUMLARI
K OÇ
Merkü r ayın bü yü k bir kısmını 3 eylü l-27 eylü l arası ilişkiler e inizde. Sosyal ortamlarda
ekiciliğiniz ve konuşma sanatınızla ön plandasınız. Yeni iş fırsatlarıyla ilgili yakın ç evrenizden önemli ve güzel destekler alacaksınız.
Kendinize gü eniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Medya
ve iletişim konusuyla ilgileniyorsanız bu ay
en güzel yazılarınızı yazabilir veya yeni bir kitap ıkarabilirsiniz. Yeni bir işe baş urmuşsanız istediğiniz şartlarda kabul görüleceksiniz.
Bu arada kırgınlık yaşadığınız kardeşlerle bir
araya gelebilirsiniz.

O A
Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal
bakacaksınız. Sizi ilgilendiren konularda
karizmatik ekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. e renizde gizemli bir
hava estirirken toplumsal kariyerinizi mistik
olaylarla bağdaştırabileceksiniz. İsteklerinizi
yumuşak bir şekilde karşı taraf a sunacak ve
kabul göreceksiniz. Yaşantınıza yeni katıla-
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erişleri i ine gireceksiniz. Pratik yaşama
ge irmeniz imkansız olan konular kafanızda
nilenmesine zemin hazırlayacaktır.

9 09

İKİ LER
. Şans ve yükseliş sizden yana. Ge mişte
üzerinde alıştığınız ve size ödül getirmesini
beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek.
Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir ç ok fırsatı bir arada
yakalayacaksınız. On iki yıldan sonra kariyerinizle ilgili muhteşem bir destek alıyorsunuz.
İşinizde yükselme farklı bir mesleğe ge me
ve kendinizin i in uygun koşulları hazırlama
konusunda ideal bir yıl olacağından emin olabilirsiniz.

Y E NG E Ç
İleriyi gören bir düşünce yapısı i inde hareket
ederken para ile ilgili ufkunuz a ılıyor. Birlikte
alıştığınız kişilerle bü yü k proj eler üretecek
yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Hissi yetenekleriniz sizi ç ok daha
yukarılara taşıyacak. ayatın doğal yapılanması i inde her şeyi ç ok kolay özerek taşları yerine oturtacaksınız. e renizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak ç ok kişiye önderlik
yapacaksınız. Özellikle maddi konularda hiç
kimsenin aklına gelmeyen konularda bü yü k
paralar kazanabilirsiniz.

TTO
Haberler / MALl&MO
OTTO
TTO

Bu ay bir ç ok fırsat koşullar her zaman kişinin karşısına ıkmaz. Fırsatlardan f aydalanmanın tam zamanı. Bu dö nemde karşı cins
ü zerinde de ç ekiciliğinizi kullanacaksınız.
Para kanamanıza yardımcı olacak kişilerle
alışacaksınız. Arkadaşlarınızın bile kariyerli
kişilerden olmasına dikkat edeceksiniz. Bu
ay kariyerinizi destekleyici işler yapmak isterken planlarınızı uyumlu ve dengeli bir şekilde
ayarlayacaksınız. Ç evre f aktö rler sayesinde
gü leneceğiniz işler peşinde koştururken
sosyal kişiliğinizde sağlam temeller üzerine
boy erecek.

A AK
Maddi ve manevi a ıdan yaşamakta olduğunuz sü reç lerin değerlendirmelerini hızlı yapacak kazanımlarınız konusunda doğruyu
en kısa yoldan bulacaksınız. Sakladığınız ve
kimseyle paylaşmak istemediğiniz proj elerinizi hızlı bir şekilde yaşama geç irmek isteyeceksiniz. Akıcı konuşmalarınızla karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına
alıyorsunuz. Z ihinsel faaliyetlerinizi gü ç lü bir
şekilde dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki
kişiler bu kadar yoğun bir proj eyi nasıl yapılandırarak ortaya ıkardığınıza şaşırabilirler.

TERA İ

A K R E P

O ldukç a cesur da ranırken hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken a acaksınız.
Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size
destek sağlayacak kişiler olacaktır. Yatırımlardan veya alışmalarınızdan payınıza dü şen maddi kazan larınız sizi meşgul edecek
rutin alışma hayatınızda birlikte uğraşı verdiğiniz kişilerle bazı gizli konularınız gü ndeme
gelecek. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı alışmalar yapacak e renizi
yö netmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. İş yatırımları konusunda
hızlı hareket edeceğiniz bir ay olacak.

O ldukç a cesur da ranırken hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken a acaksınız.
Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size
destek sağlayacak kişiler olacaktır.. Yatırımlardan veya alışmalarınızdan payınıza dü şen maddi kazan larınız sizi meşgul edecek
rutin alışma hayatınızda birlikte uğraşı verdiğiniz kişilerle bazı gizli konularınız gü ndeme
gelecek. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı alışmalar yapacak e renizi
yö netmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. İş yatırımları konusunda
hızlı hareket edeceğiniz bir ay olacak.

Y A Y

O LAK

e renize faydalı olacağınız işleri tercih
ederken şimdiye kadar denemediğiniz f akat hep hayalini kurduğunuz işlerde başarılı
olacaksınız. Yö netici gezegeniniz J ü piter parasal konularda istediğiniz ilginç ve sürpriz
konumları size sunacak. iş ilişkilerinizde işlek
zekanızı kullanabilmenizi sağlıyor. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olurken sözleriniz etkili ve biraz da sert olabilir. Özellikle
sü regelen iş birliklerinde güzel bir birleşim
yaşayacaksınız. Bu ay ç ok fazla alışacak
ve e renize ö rnek olacaksınız. G ü ç lü kadrolarla alışarak bir ç ok ortak alışmanın altına
imza atacaksınız.

e renizi ikna etme konusunda oldukç a
başarılı olacaksınız. Bazen bulunacağınız
ortamlarda baskıcı davranabilir veya ç evrenizin tepkisini alabilirsiniz. Sözlerinizde
aşırıya kaç abilir ve aşk konusunda agresif
olabilirsiniz. Fakat ikna kabiliyetiniz ö ylesine
gü ç lü ki önünüze kim ıkarsa etkiniz altına
alabileceksiniz. O rtak dostlarınızla birlikte hareket edecek ve kendinizi gü ç lü hissetmenize
yarayacak işler yapacaksınız. . Sö ylenecek
etmeniz gereken konularda farklı bir şekilde
sessiz da ranabilirsiniz. Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız kişisel ener inizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir.

K OVA

B A L IK

Maddi konularda size yarar sağlayacak ç alışmalar yapacaksınız. Bazılarınız gizli-saklı
duygular peşinde olacaksınız. Uzun sü redir
planladığınız bir olayınız ger ekleşecektir. Bu
istek sizi memnun edecek ve kendinize şans

Kariyerli kişiler dikkatinizi ç ekebilir. Bazı arkadaş gruplarında dikkat ç ekici konuşmalarınız
sizin iç in gelecekle ilgili hayallerinizi gerç ekleştirmenizde katkısı olabilir. Her tü rlü kişiyi
önemsemelisiniz. Sizi olumsuz etkileyecek
dış etkenlerden etkilenmeyerek öz gü veninizi gü lendirmeniz gerekiyor. Yenilikler ve
alışkanlıklarınız arasında gereken dengeyi
kurmak zorunda kalacaksınız. Bu arada arkadaşlıklarınızı ve sizi koşullandıran ç evre
faktörlerinizi yeniden gözden geç irmek zorunda kalabilirsiniz.

yer edinen konumlara ulaşmak iç in gerekli
tü m imkanlara sahipsiniz. Sakin ve sessizduyguları i indesiniz. En aktif ve başarılı
aylarınızdan birini yaşıyorsunuz. Kariyerinizi
gü ç lendirmek iç in dışarıdan yardım almanız
gereken uygun aylardan birindesiniz.
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10
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D

S T A N B U L

SOSYAL MEDYA

A
K
B
T
G
A
N
C
P
F
A
N
G
A
T
3
A
A
A

K

AVM ADI
n k am all A V M
en t p ark A V M
i lk en t C en t er A V M
ep e P ri m e A v en u e
o rd i o n A V M
rm ad a A V M
at a V eg a O u t let
ep a A V M
an o ra A V Y M
o ru m A n k ara O u t let
n at o li u m A n k ara A V M
ex t L ev el A V M
i m art O u t let
C i t y O u t let A V M
au ru s A V M
6 5 A V M
n t ares A V M
t lan s A V M
aru m A V M
rc ad i u m A V M

TAKİPÇİ
6.055
4.001
4.154
2.954
1.953
1.660
1.595
1.764
1.501
1.240
1.001
962
743
238
882
957
703
655
330
297
TAKİPÇİ
TAKİPÇİ
11.258
11.258
5.358
5.358
3.481
3.481
3.450
3.450
2.700
2.700
2.686
2.686
2.306
2.306
1.961
1.961
1.871
1.871
1.761
1.761
1.596
1.596
1.491
1.491
1.486
1.486
1.480
1.480
1.394
1.394
1.349
1.349
1.349
1.349
1.343
1.343
1.316
1.316
1.295
1.295
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A N K A R A

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

NONO
AVM
AVM
ADI
ADI
1 1Hi g Hih g w h ayw ayO u O t let
u t letA V A M V M
2 2K ayK ays eris eriP arkP arkA V A Y V M Y M
3 3D eep
D eepo O o u O t let
u t letA V A M V M
4 4K o K ru o p ru arkp arkA V A M V M
5 5S era
S era
K ü K t ahü t ahy ay A aV A Y V M Y M
6 6E s p E sarkp arkA V A M V M
7 7M alat
M alat
y aPy aPark arkA V A M V M
8 8F o F ru o m ru m M ers
M ersi n i n
9 9G ebz
G ebze C eenC ent ert er
1010Z afZ er
af er
P lazP laza A aV A Y V M Y M
1111A n A t aly
n t alya M a i M g roi g s ro A s V A M V M
1212K enK ent M t eyM eyd and anı A ıV A M V M
1313A g A o g rao ra
A V AM V M
1414F o F ru o m ru m T rabz
T rabzo n o n
1515A s A M s erk
M erkez ezB u B rs u ars O au O t let
u t let
1616A n A atn o atli o u lim u m A V A M V M
1717T errac
T erraci t y i t A y V A M V M
1818F o F ru o m ru m K ayK ays eris eri
1919K o K n o y n ay K aenK ent p laz
t p laza A aV A M V M
2020N eoN eop lu p s lu O s u O t let
u t let

E R

TAKİPÇİ
TAKİPÇİ
6.055
6.055
4.001
4.001
4.154
4.154
2.954
2.954
1.953
1.953
1.660
1.660
1.595
1.595
1.764
1.764
1.501
1.501
1.240
1.240
1.001
1.001
962
962
743
743
238
238
882
882
957
957
703
703
655
655
330
330
297
297

E R

TAKİPÇİ
110.080
59.035
59.026
10.829
10.706
9.304
8.911
8.454
6.544
4.710
4.183
4.141
3.972
3.784
3.710
3.234
2.687
2.634
2.467
2.415

D

AVM ADI
C i t y ' s N i an t a ı
B u y ak a A V M
K an y o n A V M
T ru m p A V M
s n y e P ark
A s t o ri a A V M
A k as y a A c ıbad em A V M
S ap p h i re Ç ar ı
A ren a P ark A V Y M
V i alan d A V M
P allad i u m A V M
M arm ara F o ru m
K o zzy A V M
F o ru m s t an bu l
Z o rlu C en t er A V M
A q u a F lo ry a A V M
C ap i t o l A V M
2 1 2 s t an bu l P o w er O u t let
A k m erk ez A V M
s t an bu l C ev ah i r A V M

D

S T A N B U L

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

NONO
AVM
AVM
ADI
ADI
1 1A n A k n amk amallall
A V AM V M
2 2K enK ent p ark
t p arkA V A M V M
3 3B i lkB ienlk ent C t enC ent ert er
A V AM V M
4 4T epT epe P eri P m ri em A ev A env enu eu e
5 5G o G rd o i rdo n i o n A V A M V M
6 6A rmA rmad ada A aV A M V M
7 7N atN aat V aegV ega O au O t let
u t let
8 8C epC epa A aV A M V M
9 9P anP ano rao ra
A V A Y VM Y M
1010F o F ru o m ru m A n A k n ara
k ara
O u O t let
u t let
1111A n A atn o atli o u lim u m A n A k n ara
k ara
A V AM V M
1212N exN ext L t evL evel el
A V AM V M
1313G i m G i art
m artO u O t let
u t let
1414A C A i t C y i t O y u O t let
u t letA V A M V M
1515T auT auru s ru A s V A M V M
16163 6 3 5 6 A 5 V A M V M
1717A n A t ares
n t aresA V A M V M
1818A t lan
A t lan s A s V A M V M
1919K aruK arum m A V A M V M
2020A rcA adrc adi u m i u m A V A M V M

A N K A R A
A N K A R A

ÇİPÇİ
080
0
035
5
026
6
829
9
706
6
04
11
54
44
10
83
41
72
84
10
34
87
34
67
15
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A
K
C
P
A
K
G
O
N
A
T
F
A
A
N
3
B
A
C

A

AVM ADI
n k am all A V M
en t p ark A V M
ep a A V M
an o ra A V M
rm ad a A V M
ız ı ay A V M
o rd i o n A V M
p m u m O u t let
at a V eg a O u t let
n t ares A V M
au ru s A V M
o ru m A n k ara O u t let
C i t y O u t let C en t er
t lan s A V M
ex t L ev el A V M
6 5 A V M
i lk en t C en t er A V M
rc ad i u m A V M
n k u v aA V M
arref o u r A n k ara A V M

NO
NO
AVM
AVMADI
ADI
1 1 F o F ruo rum m B o B rno rno v o av a
2 2 O O p p m m u m u m O O u t u lett let
3 3 A g A o g ra
o raA V A M V M
4 4 K o K ruo rup ark
p ark A V A M V M
5 5 F o F ruo rum m M M ersersi n i n
6 6 E s E p s ark
p ark A V A M V M
7 7 M M arkarkA n A t n alyt alya aA V A M V M
8 8 T errac
T erraci t y i t y A V A M V M
9 9 B u B rsu rsa aK enK ent M t M ey eyd and anı A ı V A M V M
1010Z afZ afererP laz
P laza aA V A Y V M Y M
1111F o F ruo rum m T rabz
T rabzo n o n
1212HiHig h g w h w ay ay O O u t u lett let
1313O O p p m m u m u m O O u t u lett let
1414A n A t n alyt alya aM M i g i rog ros s A V A M V M
1515A n A atn ato lio u li m u m A V A M V M B u B rsu rsa a
1616 S amS am s u s n u n P i P azi azz az aA V A M V M
1717F o F ruo rum m Ç amÇ am lık lık
1818F o F ruo rum m K ayK ays eri
s eri
1919O O u t u lett letC enC ent ert erz m z m i t i t
2020C arref
C arrefo u o rSu rSA A B u B rsu rsa aA V A M V M

Toplam
Check-in
588.128
396.500
295.404
387.945
244.014
144.075
278.434
180.420
129.378
207.004
110.393
95.563
86.912
130.718
60.995
85.160
40.602
49.019
30.013
24.588

Toplam
Toplam
Ziyaretçi
Ziyaretçi
266.737
266.737
191.663
191.663
110.188
110.188
107.826
107.826
107.447
107.447
102.488
102.488
90.953
90.953
83.195
83.195
82.796
82.796
79.822
79.822
77.207
77.207
71.750
71.750
71.167
71.167
68.251
68.251
68.251
68.251
66.566
66.566
62.439
62.439
59.940
59.940
55.078
55.078
53.224
53.224

Toplam
Toplam
Check-in
Check-in
800.077
800.077
515.713
515.713
445.004
445.004
466.847
466.847
524.137
524.137
397.443
397.443
255.751
255.751
348.958
348.958
295.074
295.074
294.819
294.819
353.554
353.554
112.916
112.916
203.081
203.081
206.309
206.309
206.312
206.312
247.953
247.953
334.995
334.995
254.311
254.311
131.595
131.595
163.039
163.039

E R

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

Toplam
Ziyaretçi
214.370
130.811
115.020
100.517
99.371
76.709
74.711
69.361
67.579
63.939
55.611
55.085
50.253
44.534
38.652
25.736
20.000
17.722
13.176
13.166

D

Toplam
Toplam
Check-in
Check-in
588.128
588.128
396.500
396.500
295.404
295.404
387.945
387.945
244.014
244.014
144.075
144.075
278.434
278.434
180.420
180.420
129.378
129.378
207.004
207.004
110.393
110.393
95.563
95.563
86.912
86.912
130.718
130.718
60.995
60.995
85.160
85.160
40.602
40.602
49.019
49.019
30.013
30.013
24.588
24.588

EE RR

NO
NO
AVM
AVMADI
ADI
1 1 A n A k n amk am allallA V A M V M
2 2 K enK ent p t ark
p ark A V A M V M
3 3 C epC epa aA V A M V M
4 4 P anP ano ra
o raA V A M V M
5 5 A rmA rm ad ada aA V A M V M
6 6 K ızK ızı ayı ay A V A M V M
7 7 G G o rdo rdi o i n o n A V A M V M
8 8 O O p p m m u m u m O O u t u lett let
9 9 N N at ata aV egV ega aO O u t u lett let
1010A n A t n ares
t ares A V A M V M
1111T auT auru rus s A V A M V M
1212F o F ruo rum m A n A k n ara
k araO O u t u lett let
1313A A C i C t y i t y O O u t u lett letC enC ent ert er
1414A t A lant lan s s A V A M V M
1515N N ex ext L t evL evelelA V A M V M
16163 6 3 5 6 5 A V A M V M
1717B i B lk i lken ent C t enC ent ert erA V A M V M
1818A rcA rcad adi u i m u m A V A M V M
1919A n A k n u k v u av aA V A M V M
2020C arref
C arrefo u o ru rA n A k n ara
k araA V A M V M

Toplam
Toplam
Ziyaretçi
Ziyaretçi
214.370
214.370
130.811
130.811
115.020
115.020
100.517
100.517
99.371
99.371
76.709
76.709
74.711
74.711
69.361
69.361
67.579
67.579
63.939
63.939
55.611
55.611
55.085
55.085
50.253
50.253
44.534
44.534
38.652
38.652
25.736
25.736
20.000
20.000
17.722
17.722
13.176
13.176
13.166
13.166

AA NN KK AA RR AA

m
nin
343
454
111
656
333
262
333
858
090
747
575
767
262
545
303
555
222
141
282
848

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

DD

Toplam
Check-in
1.139.543
882.954
717.711
602.356
441.033
566.162
690.533
644.858
346.790
534.347
253.175
325.267
314.962
266.745
255.503
387.955
235.522
221.341
326.982
241.548

S T A N B U L

AVM ADI
s t an bu l C ev ah i r A V M
s n y eP ark A V M
F o ru m s t an bu l
M arm ara F o ru m
V i a P o rt O u t let
K an y o n A V M
C ap ac i t y A V M
P allad i u m A V M
O p m u m O u t let
M arm ara P ark A V M
Z o rlu C en t er A V M
T ep e N au lu s A V M
B u y ak a A V M
C i t y ' s N i an t a ı A V M
A q u a F lo ry a A V M
C ap i t o l A V M
T ru m p A V M
V i alan d A V M
M alt ep e P ark A V M
T o ri u m A V M

Toplam
Ziyaretçi
397.354
293.938
254.393
209.443
195.197
185.101
179.016
177.233
158.174
156.583
144.774
134.558
125.747
125.734
121.845
117.020
116.324
111.352
102.811
101.217

A N K A R A

SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA AN

İST A N B U L

İST A N B U L

İST A N B U L

İstanbul özelinde, City’ s Nişantaşı 787
yeni beğeni alarak genel klasmanda birinci
sıradaki yerini korumuştur . Kanyon A VM
yeni 8.237 yeni beğeni alarak bu ay en çok
yeni beğeni alan A VM dir . Kanyon’u yeni
7.530 beğeni ile Via Port izlemektedir .
A yrıca 6.654 yeni beni alan Palladium
İstanbul A VM’nin de performansı önemlidir .
İlk 20 de sadece Brandium 94 takipçi
erozyonu göstermiştir . Bu alanda beğeni
kaybeden tek A VM dir .

İstanbul özelinde, Nişantaşı City’ s 1.723
yeni takipçi ile bu ay en çok yeni takipçi
kazanan A VM dir . Zorlu ise halen beklenen
performansı göstermemiştir . Anadolu
yakasında da Akasya Acıbadem’in
performansı önemlidir . Buyaka 719 ,
Kanyon 436 takipçi kaybederek Ağustosta
ilk 20 sıralamasında takipçi kaybeden
A VM olmuşlardır . Sosyal Medya açısından
yeni etkinliklerle skorlarını yukarı
çekeceklerini düşünüyoruz.

İstanbul özelinde incelersek, İstanbul
Cevahir bu ay 15.790 yeni check-in ile en
çok yeni check in alan A VM dir . 10.877
yeni check-in ile Forum İstanbul onu
izlemektedir . CRM noktasında incelersek
geçen ay 3,87 ortalamasını bu ay 3,86
olarak koruyan Capacity önemli bir
performans ser gilemiştir . Bu ay 3.64 lık
performansı ile Palladium İstanbul 2.En
iyi averajı elde etmiştir . En kötü skor
ise ortalamasını 1,80 den 1,75 e düşüren
Zorlu’dur .

Ankara özelinde, ise en çok yeni beğeni
alan A VM’leri incelersek 1.601 yeni beğeni
alan AnkaMall A VM’yi 1.203 yeni beğeni
ile Cepa A VM takip etmektedir . Forum
Ankara’nın açık ara birinciliği bu kulvar
da bu ayda devam etmektedir . İlk 20 de en
az yeni beğeni kazanan A VM Kentpark ve
Arkadium A VM’dir .

Ankara özelinde, En çok yeni takipçiyi
292 ile Bilkent A VM elde etmiştir . Cepa
ve Gimart Outlet onu izlemektedir .
AnkaMall ise bu kulvarda da birinciliği
korumaktadır .Bu alandabu ay en önemli
performans yeni açılan Gimart Outlet’in
sıralamaya üst sıralardan girmiş olmasıdır .
Ankara’da yapılan konser etkinlikleri
skora yansımamaktadır .

DİĞER

DİĞER

İstanbul ve Ankara dışına bakarsak,
Forumların arasında ki performansı ile
Espark yerini korumaktadır . Serdivan
3.595 , Forum Trabzon’da 2.142 yeni
beğeni ile dikkatleri toplamışlardır .
Forum Bornova bu ay 2.130 yeni beğeni
alarak sıralama da averaj yapmıştır .
İlk 20 incelememizde sadece Gazi Antep
Prime Mall bu ay 87 beğeni kaybetmiştir .

İstanbul ve Ankara dışında ise, Highway
bu ay 72 takipçi kaybetse de yol
üzeri olmasının avantajını kullanarak
birinciliğini korumaktadır . Onu Kayseri
Park takip etmekte olup Kayseri Park’ın
performansı çok önemlidir . Bu ay Gebze
Center ve As Merkez Bursa en çok yeni
takipçi alan A VM’dir . Kütahya Sera A VM
başarılı performansı çok önemlidir .

A N K A R A
Ankara özelinde ise, En çok yeni
check-in alan A VM leri ilk sırada
11.717 ile AnkaMall ve 5.920 ile
Nata Vega gelmektedir . CRM noktasında
en başarılı performans 3,86 ile bu ay
Panora A VM’dir . Panora’yı 3.73 ile
Gordion izlemektedir . En düşük CRM
oranını incelersek 1.69 olan oranını
1,58’e düşüren Next Level’dır .

DİĞER
İstanbul ve Ankara dışında ise, En fazla
yeni check-in noktasında ; Forum Bornova
İlk sırada ki yerini korumuştur .Optimum
9.811 ve M ar kA ntalya 7.815 yeni check-in
sağlamıştır . CRM oranlarına bakarsak
Forum Çamlık 5,37 ile birincidir . 1,57 ile
Highway CRM alanında son sıradadır ve
kan kaybetmeye devam etmektedir .
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ETLİNLİKLERE, KARAR VERİRKEN
M U H ASE B E Cİ M İ O L M AK L AZ I M ?
P AZARLAMACI MI?
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ylül ayında ülkemizdeki birçok
AVM ortak alanlarında yaptığı konser
etki nlikl er i s a ye s inde z iya r etç iler inin
keyifli bir zaman geçirmesini sağladı.
Eylül ayı hem back to school dönemi hem
de tatil dönüşü ile birleşince özellikle
Metropol AVM’leri kapı girişi ve ciro
noktasında yüksek skorlar elde ettiler.
Yeni açılan AVM etkinliklerini de eklersek
yoğun bir etkinlik trafiğini geride bırakmış
olduk. Bu bağlamda: Sertab Erener,
Kenan Doğulu, Sibel Can, Sıla, Mustafa
Ceceli, Candan Erçetin, Hadise, Atena
gibi geniş kitlelere hitap eden sanatçıların
ücretsiz halk konserlerini izleme şansı
bulduk. Hatta bazı AVM’ ler yurt dışından
getirttikleri sanatçılar ile bu kulvardaki
farklılıklarını hissettirmeye çalıştılar.
Ünlü tenor Jose Carreras ile başlayan bu
seri Kanadalı Ima ile devam etti. Sektör
dışı dostlarım ile yaptığım sohbetlerde
sık sık karşılaştığım bir soru var. Bu
sanatçıları kim, neye göre belirliyor?
Sorulduğu zaman bir sürü gerekçe sunulsa
da bu konuda biraz duygusal davranılıyor
diye düşündüm. Ayrıca sanatçıları
ister istemez bazı gruplara da ayırmış
durumdayız. Gezici, hükümete yakın,
kaprisli, problemli, huysuz bu ayıraçların
aslında popçu, rockcı yada alaturka
olması lazım olsa da ne yazık ki günümüz

kriterleri bunlar. Yatırımcı kanadının
dominant olduğu bu seçimlerde esas oğlanın
pazarlama departmanı olması bu sürecin
realitesi olmalıdır.
Pazarlama Müdürleri sanatçının seçiminde
tüm faktörleri analiz edip nihai kararı
vermelidir. Bu süreçte bir ciddi yanlış
da Finans Müdürü mantığı ile olaya
yaklaşılmasıdır. Örneğin: bir sanatçı
konseri için alınan bütçenin alt rakamını
siz bir seçim unsuru olarak görüyorsanız
size Pazarlama Müdürü yerine Muhasebeci
demek daha doğru olur. Sanatçının teknik
rider’i diye bir argüman vardır. Türkiye
de bu işi yapan onlarca firma olsa da bu
işi layığı ile yapan firma sayısı bir elin beş
parmağını geçmez. Playback, Altın çizme,
Staras ve Disk Müzik gibi kalibrasyonu
yüksek firmaları ayrı tutuyorum. Siz sahneyi
kimin kuracağını bilmeden başlıyorsanız
zaten bu işte bir yanlışlık var demektir.
Çalıştığınız organizasyon firmalarından
mutlaka bunun bilgisini alınmalıdır.
Artık konser performanslarında sahneye
led kurmak lüks değil bir gereksinimdir.
Sahnenin ihtişamı ve görselliği sanatçı ile
birlikte organizasyonu yapan AVM içinde bir
prestij unsurudur. Sahnesinde led istemeyen
sanatçı yoktur. Bütçesi yok AVM’nin diye
ikna edilen sanatçı vardır.

Etkinlik seçiminde son tahlilde Ulusal
Basında kaç haberiniz çıktığı da bir
performans kriteridir. Siz 100.000TL. üzeri
bir harcama yapacaksınız finalde 3-4 lokal
gazete haberinde kalacaksanız bu işte bir
hata yapmışsınız demektir.
S on z a ma nla r da tr end ol a r a k yüks
elen
sosyal medya‘da etkinlikten nasıl bir geri
dönüş alındığı da önemlidir. Etkinlik sonu
yapılan kampanyalar ile kazanılan yeni
takipçi sayıları ve alınan beğeniler de çok
önemlidi r .
Konuyu toparlarsak 5.000 TL. ucuza
yapılan konser işi ucuzlatacaksa bunu bir
daha irdelemek gerekir diye düşünüyorum.
Ödenen bedele karşılık alınan faydanın
analiz edilmesi Pazarlama Müdürü olma
vasfını gerektirir. Bir konseri kaça yaparsın
yerine sorulacak soru: bu konserin sonunda
kaç haber garantisi veriyorsun? Sosyal
medya kampanyası olarak projen ne?
Sahne nasıl olacak ? Şeklinde olmalıdır.
Eeee….Ne diyelim o zaman daha nice güzel
ve kaliteli konserlere…

C.Serhat Türkkan
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TÜRKİYE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
ENDEKSİ’NDE 35. ÖLÇÜM
SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2014
Yılı 2. Çeyrek sonuçlarına göre Erikli, Pınar, Arçelik,
Beko, Bosch, Opet ve Türk Hava Yolları müşteri
memnuniyetinde sektörlerinin lider markaları oldu.

81 i lde 7 bi n 621 t üke tic i ile bi lgi s a ya r
destekli telefon anketi (CATI) yapılarak
ve özel ekonometrik analiz modeli ile
belirlenen Türkiye Müşteri Memnuniyeti
Endeksinin 35. ölçüm sonuçları açıklandı.
TMME çalışması kapsamında, 2014
yılının 2. çeyreğinde Akaryakıt
İstasyonları, Ambalajlı Su, Havayolları,
Küçük Ev Aletleri ve Meyve Suları
sektörlerinde ölçümleme yapıldı. 2014
yılı 2. çeyrekte ölçülen 5 sektörün
skorları 72 ile 79 arasında seyretti.
Ambalajlı Su sektörü 79 puan ile 2014
yılı 2. çeyrekte ölçülen sektörler arasında
en yüksek TMME derecesine sahip sektör
oldu. Küçük Ev Aletleri 78 puan ile
ikinci, Akaryakıt İstasyonları ve Meyve
Suları sektörleri ise 77 puan ile üçüncü
sırada yer aldılar. Havayolları sektörü
2014 yılının 2. çeyreğinde ölçülen
sektörler arasında 72 puanla son sırada
yer aldı.
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TMME 2014 2. çeyrek sonuçlarına göre
Ambalajlı Su sektöründe Erikli ve Pınar
birinci sırayı paylaşan markalar oldular.
Meyve Suları sektöründe Pınar, Küçük
Ev Aletleri sektöründe Arçelik, Beko ve
Bosch, Akaryakıt İstasyonları sektöründe
Opet, Havayolları sektöründe ise Türk
Hava Yolları müşteri memnuniyetinde
lider markalar oldular.
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Erikli Su ve Pınar Su, Ambalajlı Su
sektöründe müşteri memnuniyeti
liderliğini paylaştılar.
Ambalajlı Su sektörünün müşteri
memnuniyeti endeksi %1,3 düşüş yaşarak
79 puana geriledi. Geçtiğimiz sene
2. çeyrekte Ambalajlı Su Sektörünün
birincisi Erikli, bu sene birinciliği Pınar
ile paylaştı. Erikli ve Pınar 100 üzerinden
82 puan ile Ambalajlı Su sektöründe
birinci sırayı paylaştılar.

Meyve Suları sektöründe Pınar
tekrar lider oldu. Sektör genelinde ise
memnuniyet puanlarında gerileme
görüldü.

puanda tuttu. Marka detayında ölçüme
başlanan 2006 yılından itibaren sektöründe
müşterisini en çok memnun eden Opet,
2014 yılında tekrar lider marka oldu.

Meyve Suları sektörünün müşteri
memnuniyeti geçtiğimiz yıla kıyasla %3,8
gerileyerek 77 puana düştü. Markalar
bazında, “Diğer” kategorisi dışında kalan
tüm markaların memnuniyet skorlarında
gerileme görüldü. Geçtiğimiz sene birincilik
sırasını Cappy ile paylaşan Pınar 2014
yılında meyve suları sektöründe tek başına
lider oldu.

Amerika’daki havayolları ile
Türkiye’deki havayolları kullanıcılarının
memnuniyet düzeyi arasındaki fark
daralmaya devam ediyor.

2014 yılında Havayolları sektörünün
müşteri memnuniyeti endeksi, son 3 sene
içerisinde seyrettiği 73 puanlık memnuniyet
düzeyinde %1,4 düşüş yaşarak 72 puana
geriledi. Türkiye’de 72 puan olarak ölçülen
Küçük Ev Aletleri sektörünün müşteri
endeks 2010 seviyesinde seyrederken,
memnuniyeti geçtiğimiz seneye kıyasla
ABD’de ölçümü yapılan Havayolları
%1,25 geriledi.
sektörünün müşteri memnuniyeti endeksi
69 puan ile geçtiğimiz sene bulunduğu
Küçük Ev Aletleri sektörünün müşteri
seviyede seyretti. Türkiye’deki Havayolları
memnuniyeti geçtiğimiz seneye kıyasla
firmalarının müşterilerinin ABD’deki
%1,3 gerileyerek 78 puana düştü. Tüketici
havayolları müşterilerine kıyasla daha
teknolojisi ürünleri pazarının en yenilikçi
memnun oldukları görülürken, iki ülke
sektörlerinden biri olan Küçük Ev Aletleri
müşterileri arasındaki memnuniyet düzeyi
sektörünün müşterilerinin değerlendirmeleri farkının biraz daha daraldığı görüldü. 2011
sonucunda üç marka birincilik sırasını
yılında iki ülkenin Havayolları sektörünün
paylaştılar. Arçelik, Beko ve Bosch 2014
memnuniyet düzeyleri arasındaki fark 8
senesinde, Küçük Ev Aletleri sektöründe
puan iken, 2014 yılında bu fark 2 puana
müşterilerini en çok memnun eden markalar kadar düştü.
oldular.
Müşteri memnuniyeti endeksinde
Türkiye’deki akaryakıt istasyonları
bir önceki yıla kıyasla bir puan artış
müşterileri Amerika’daki akaryakıt
yaşayan Türk Hava Yolları sektördeki
istasyonları müşterilerinden daha
birinciliğini korumaya devam etti.
memnun.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve
Sektör geneline bakıldığında, Türkiye’deki uluslararası araştırma kuruluşu KA
akaryakıt istasyonları müşterilerinin
Araştırma Limited ortak girişimi
Amerika’daki akaryakıt istasyonları
tarafından yürütülen Türkiye Müşteri
müşterilerinden 2 puan daha yüksek
Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2014 yılı
memnuniyet düzeyine sahip oldukları
2. çeyrek sonuçlarına göre ulusal müşteri
gözlemlendi. Türkiye’de geçtiğimiz iki sene memnuniyeti endeksi, 2014 yılının 2.
boyunca 77 puanda seyreden Akaryakıt
çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1
İstasyonları sektörü Türkiye Müşteri
puan düşerek 76,2 puana geriledi. Aynı
Memnuniyeti Endeksi 2014 2. çeyrek
dönemde Amerikan Müşteri Memnuniyeti
sonuçlarına göre dengeli seyrine devam
Endeksi de bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1
ederek müşteri memnuniyeti düzeyini 77
puan düşerek 76,1 puana geriledi.
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A.Hamdi Doğan
KalDer Yönetim
Kurulu Başkanı

Müşteri Beklentileri
Beklentiler, müşterilerin ürün veya hizmet
hakkındaki tecrübeleri, medya, reklam,
satış elemanları ve diğer müşterilerden
duyduğu bilgilere göre oluşur. Müşteri
beklentileri, kalite ve ürün veya hizmetin ne
kadar iyi performans göstereceği ile ilgili
değerlendirmeleri etkiler.

Algılanan Kalite
TMME tarafından ölçülen tüm şirketler ve
sektörlerde, müşteri memnuniyeti üzerinde
en çok etkisi olan unsur algılanan kalitedir.
Algılanan Kalite değişkeni için; müşterilerin
satın alma sonrasında mal ve hizmetlerin
kalitesi ile ilgili ‘genel’ ve ‘ihtiyacı
karşılama’ ve ‘güvenilirlik’ (ne sıklıkta
ürün ve hizmet hakkında olumsuz durumla
karşılacağı) açılarından ne düşündüğü
sorulmaktadır.
Algılanan Değer
Algılanan Değer değişkeni, müşterilerin
satın alma sonrasında mal ve hizmetlerin
kalitesine göre fiyatı ve ödenen fiyata göre
kalitesi hakkında yaptığı değerlendirmeleri
içerir.TMME modelinde, algılanan
değer, müşteri memnuniyetini doğrudan
etkilemekte ve müşteri beklentileri ve
algılanan kaliteden ise etkilenmektedir.
Algılanan değer, ilk satın alma kararında

büyk öne
me s a hi p ol s a da , gör ec eli ola r a k
memnuniyet ve tekrar satın almada daha az
öneme s a hi pt ir .
Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Memnuniyeti değişkeni;
müşterilerin satın alma sonrasında mal ve
hizmet için edindiği tecrübe ile ‘ne ölçüde
memnun kalıp kalmadığı’, ‘beklentilerini
ne ölçüde karşılayıp karşılamadığı’ ve
‘ideal ürün/hizmete ne ölçüde yakın olduğu’
konularında yaptığı değerlendirmeleri içerir.

hesaplanmaktadır. Memnuniyet müşteri
şikayetleri ile ters orantılıdır.
Müşteri Şikayetleri değişkeni için;
müşterilerin satın alma sonrasında mal
ve hizmetler ile ilgili oluşan şikayetlerini
üretici ve satıcılara kaç kez yazılı ve sözlü
bildirdiği durumu sorulmaktadır.

Müşteri Bağlılığı
Müşteri bağlılığı, şirketin ürünleri veya
hizmetlerini farklı fiyatlarda satın alma
eğilimi ile ilgili sorular aracılığıyla
ölçülmektedir. Müşteri memnuniyetinin
müşteri kaybedilmemesinde pozitif etkisi
Müşteri Şikayetleri
bulunmaktadır, ancak bu etkinin büyüklüğü
Müşteri şikayeti, belirli bir zaman dilimi
içerisinde şirketlerin ürün veya hizmetleriyle şirketlere ve sektörlere göre değişiklik
ilgili problem yaşayan kişilerin oranı olarak gös ter mekt edi r .
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Müşteri beklentisi değişkeni için;
müşterilerin satın alma öncesinde mal ve
hizmetlerin kalitesi ile ilgili ‘genel’ ve
‘ihtiyacı karşılama’ ve ‘güvenilirlik’ (ne
sıklıkta ürün ve hizmet hakkında olumsuz
durumla karşılacağı) açılarından önceden ne
düşündüğü sorulmaktadır.
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İZMİR İLİNİN EN
ÇOK KAZANDIRAN
İLÇESİ AÇIKLANDI

İzmir ilinin en çok kazandıran ilçesi Çeşme oldu. Son bir
yıldaki konut fiyat artışına göre, Çeşme'den ev alanlar
yüzde 34 oranında kar elde etti.
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on yıllarda yeni konut projeleriyle
gündeme gelen İzmir'de konut fiyatları
yükselmeye devam ediyor. Ortalama
metrekare fiyatının 1.719 lira olduğu
İzmir'de kiralık evlerin metrekaresi ise 8
lira civarında. İlde amortisman süresi 17 yıl
ortalamasında.
hurriyetemlak.com Emlak Endeksi'ne göre
İzmir'in son bir yıl içinde yatırımcısına
en çok kazandıran ilçesi Çeşme oldu.
Çeşme'den ev alanlar bir yılda tam
yüzde 34 oranında kar elde etti. İlçede
metrekare ortalama konut fiyatı 4.286
liraya kadar yükseldi. Fiyat artış miktarları
ele alındığında ikinci sırada ise Menemen
geliyor. Menemen'nden geçtiğimiz yıl
ev alan bir kişi bu yıl yüzde 19 kar etmiş
oldu. İlçede metrekare fiyatları 1.038 liraya
ulaştı. Üçüncü sırayı ise yüzde 17 prim
oranıyla Güzelbahçe ve Çiğli paylaşıyor.
Güzelbahçe'de metrekare ortalama fiyat
2.368 lira olurken, Çiğli'de 1.320 lira olarak
göze çarpıyor.

Kiralıklarda rekor Urla'nın

En değerli semt Ilıca

İzmir'deki kiralık konutların fiyat artışı
ele alındığında ise ilk sırada yüzde 28
artışla Urla var. Urla'da kiralık evlerin
metrekare ortalama fiyatı aylık 10 lira olarak
belirlenmiş durumda. İkinci sırada yüzde 21
artışla Çeşme, üçüncü sırada ise yüzde 15
artışla Gaziemir yer alıyor.

En değerli semt sıralamasında ise Ilıca ve
Alaçatı 5.357 liralık metrekare ortalamasıyla
başı çekiyor. Mavişehir 3.460 lirayla ikinci
sıraya yerleşirken, Alsancak 2.417 lirayla
üçüncü sıradaki yerini alıyor.

