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Dilek Kurt

ZİYARETÇİLERİMİZ ANTARES’İ
EVLERİ GİBİ GÖRÜYOR
Biz ziyaretçilerimizi çok iyi analiz edebiliyoruz. Çünkü
onlar da burayı evleri gibi görüyorlar,sıkıntıları anında
bizimle paylaşıyorlar, yapılması istenilen aktiviteleri de
bize iletiyorlar. Etkinlik planlaması yaparken bunları
dikkate alıyoruz.
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Antares AVM Müdürü
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Antares ile başlayalım. Ankara'da bu
çok yakında tam karşısında açılacak
kadar AVM arasından birçok özelliğinizle olan şehir hastanesi, kendi bünyesinde
ayrışıyorsunuz, biraz anlatır mısınız?
bulunan Sinema, Sanat Merkezi, Çocuk
Oyun Alanı, Nikah Salonu, Go Kart, Atış
Antares 6 yıldır gerek bulunduğu lokasyon Poligonu, Lazer ve Guerilla Paintball,
dolayısı ile gerekse sosyal alanları ve
geniş food court alanı, leziz restoran ve
marka karmasının müşteri profili ile birebir cafe alanları, geniş koridorları ve gün
örtüşmesi ile ciddi sayıda sadık ziyaretçisi
ışığı alan ferah yapısıyla bir ailenin her
bulunan bir Alışveriş Merkezi'dir. Çok
üyesine ve değişik kültürlere hitap eden,
sağlam temeller üzerine kurulu olan
herkesi kucaklayan bir yaşam merkezidir.
marka değerini her geçen sene daha da
Bu kadar özelliği bünyesinde barındıran
güçlendirmiştir.
bir alışveriş merkezinin bir parçası olmak
ve değer katabilmek gerçekten gurur
2014 yılı başı itibariyle yönetim ve
verici. Yatırımcıları ve yönetim ekibiyle
kiralama danışmanlığını AVM Partners
profesyonel, bir o kadar da gerçek bir
üstlenmiştir. Yeni gelen taze kan ile birçok
aileyiz burada ve çok keyifle çalışıyoruz.
yenilik planlanmış ve hızlı bir şekilde
uygulanmaya başlanmıştır. Çok büyük
Evet gerçekten birçok farklı özelliği
potansiyeli bulunan Etlik, Keçiören ilçesinin aynı anda barındırıyorsunuz. Çok
gelişmesiyle de beraber farklı talepleri de
sıcak, pozitif bir havası var buranın,
karşılayan bir yaşam merkezi olmuştur.
bu saydığınız faktörler haricinde nedir
Yeni açılan Moda Katı ile bünyemize dünya burayı bu kadar sıcak kılan?
devi markaları katarak mevcut kemik
ziyaretçilerimizin yanında yeni daha genç
Sevgi! Antares'te çalışan herkes burayı o
ve modern müşterilere de ev sahipliği
kadar çok seviyor ki, o olumlu hava alışveriş
yapmaya başladık. Lokomotifimiz H&M ile Merkezi içinde bulunan herkese yansıyor.
birlikte bünyemize Starbucks, Tekin Acar,
Kiracılarımız ile kurduğumuz iyi ilişkiler,
Ebebek, Madame Coco, Hotiç, Özsüt ve
müşterilerimizin isteklerini zamanında
daha birçok değerli markanın da katılımıyla karşılama, talepleri değerlendirme ve
ivmeyi daha da yukarılara taşıdık. Dediğim tabi ki hiçbir zaman yüzümüzden eksik
gibi amacımız zaten çok yoğun talep gören etmediğimiz gülümsememiz, ekip olmayı
Alışveriş Merkezi’mize yeni müşterileri
başarabilmek.. Tüm bunlar zincirleme
de kazandırmak, pastayı genişletmekti.
bir şekilde hem müşteriye hem de
Bunu çok doğru bir yol haritası çizerek,
tüm çalışanlara birebir yansımaktadır.
zamanında yaptığımızı düşünüyorum.
Elbette Yatırımcılarımızın ve İcra
Kurulu üyelerimizin bize olan güveni ve
Antares Ankara'nın en büyük ve en
desteği sayesinde biz de bu kadar keyifle
yoğun ilk 2 alışveriş merkezinden biri.
çalışabiliyoruz. Burası benim sektörde
Etrafta bulunan Üniversite kampüsleri,
6. projem ve iyiki buradayım diyorum.
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Hazır başlamışken devam edelim. Neler
yaptınız Antares ailesine katılana kadar?
11 yıllık bir serüven. Bilkent Üniversitesi'ni
bitirdikten bir süre sonra medya sektörüne
girdim. 2007'de Alışveriş Merkezi sektörüne
adım attım. Her proje ayrı bir okul ayrı
bir tecrübedir. İşi ne kadar bildiğinizi
düşünseniz bile her seferinde değişik
dinamikler ile karşılaşıyor ve kendinizi
bir adım daha öteye taşıyabiliyorsunuz.
Yaşadığım her proje tecrübesi bana çok şey
katmıştır. Antares'te yaşadığım tecrübelerimi
uyguladığım gibi aynı zamanda farklı
detaylar da öğreniyorum ve bu çalışma
isteğimi daha da çok kamçılıyor. Bu sektör
yüksek enerji ve emek isteyen bir dünya.
Kendinizden ve özel hayatınızdan bazen
büyük fedakarlıklar vermeniz gerekebiliyor
ama yine konu sevgiye dayanıyor. İşinizi
sevdiğiniz sürece bu yoğun tempoyu keyfe
dönüştürebiliyorsunuz.
Evet bu tempoda otomatik olarak fit
kalıyorsunuz anladığım kadarıyla! Nasıl
besleniyorsunuz?
Tabi koşuşturmaya kilo pek dayanmıyor!
Zaten genel yapım itibariyle de hiçbir
zaman kilo problemi yaşamadım ama bunda
elbette ki yoğun temponun payı var. Düzenli
beslenmeye özen gösteriyorum. Çok yoğun
dönemlerde bazen bu mümkün olmuyor
ama dikkat etmeye çalışıyorum. Ekibimizde
çok bayan var ve bunun avantajlarını da
yaşıyoruz. Herkes bakımlı ve sağlıklı
olmaya aynı anda özen gösteriyor.

ve farklı çalışmalara yönelmesini tetikliyor
ama Türkiye'deki marka sayısı belli,
Biz ziyaretçilerimizi çok iyi analiz
yeni projelerin fiziksel özellikleri de
edebiliyoruz. Çünkü onlar da burayı evleri
tüketici talebiyle uyumlu. Yani gündemi
gibi görüyorlar,sıkıntıları anında bizimle
iyi takip edip, talepleri doğru bir çizgide
paylaşıyorlar, yapılması istenilen etkinlik
karşılayamazsanız elenmeniz kaçınılmazdır.
ve aktiviteleri de bize iletiyorlar. Bizim
Her Avm'nin de kendini tamamen yenilemesi
kadın müşterimiz ve mağazamız kadar erkek Ankara'daki bu yoğun rekabet ortamını imkansız olduğundan her gelen yeni proje
mağazalarımız ve müşterilerimiz de oldukça nasıl değerlendiriyorsunuz?
aslında bir diğerine zarar verebiliyor. Bu
fazla. Etkinlik planlaması yaparken, tüm
ortamda hizmet kalitenizi, pazarlama
aileye hitap edecek aktiviteler yapmaya
Ankara demografik yapı itibariyle ve tüketici stratejilerinizi, marka karmanızı ve
gayret gösteriyoruz. Bizim ziyaretçilerimiz oranı olarak çok artış gösteren bir il değil.
mimari özelliklerinizi hep yeni, hep farklı
ünlü isimleri burada görmeyi çok seviyorlar. O yüzden aslında yakın lokasyonlarda
tutmanız gerekmektedir. Bu dinamikleri
Yakın zamanda ünlü mankenlerin ve
doğru kurgulayıp, müşterinin ne istediğini
açılan alışveriş merkezleri artık pastayı
Sinan Akçıl'ın katılımıyla defile ve
iyi analiz edip, herkesi kucakladığınızda
biraz bölmeye başladı. Bu durum İstanbul
konser etkinliğimiz olacak. Yeni açılan
başarı sizindir. Antares bu yönde de şanslı
için söz konusu değil, hala orada açılan
katımızı ve markalarımızın lansmanını
alışveriş merkezleri şehri beslemeye devam Avm'lerinden biri. Bulunduğu konumda
yapacağız. Bayram'da Türkiye'de ilk defa
rakibi olmayan, kendini her geçen gün
ediyor. Ama Ankara için yeni açılacak
çocuklarımız için RedKit kasabası kurduk
projelerle birlikte yavaş yavaş tehlike çanları yenileyen, vizyonunu geliştiren, hizmet
ve inanılmaz ilgi çekti. Yılbaşı itibariyle
kalitesini artıran, ve yeni markalarla çıtayı
çalmaya başlayacak. Elbette ki bu rekabet
yine araç çekilişimizi başlatıyoruz. Antares ortamı her projenin kendini yenilemesini
hep yukarıya taşıyan bir proje.
Kart zaten ödüllü bir proje. Şu anda aktif
olarak 100.000 kullanıcıyı kapsayan
kampanyalarımıza ay içinde hiç ara
vermiyoruz. 2015 planlamamızı da hep bu
doğrultuda yaptık. Çok keyifli etkinlikler
bizleri bekliyor olacak.
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Peki Antares'te bu kadar yoğun
ziyaretçiye ev sahipliği yaparken,
onlara pazarlama anlamında neler
sunuyorsunuz?
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Mall&Motto yeni sayımızdan okuyucularımıza ve takipçilerimize
kocaman bir merhaba!
Fashion Week, İstanbul Moda haftası derken geçtiğimiz aydan bugüne
bol bol fotoğraflar, ünlüler, yeni trend tasarımların yanı sıra tüm bu
ürünlerde aklımız kaldı.
Sadece bu kadar mı peki?
Son bir kaç haftadır AVM’ler üzerine çeşitli konuşmalar gerçekleşiyor.
Basında ve sosyal medyada “Bu kadar çok AVM ne olacak?” sorusu
ve bunun üzerine yorumlar… Esnafın AVM’lerin içinde yer alma
projeleri…
Bu kadar çok AVM ne olacak peki? İşler tıkırında mı? Mağazalar için
ödenen kiralar, çalışanlar durumu nasıl karşılıyor? Sadece özel günler,
bayramlar-seyranlar da mı inanılmaz alışveriş döngüsü yapılıyor.
Bu ve buna benzer açıklamalar her zaman olduğu dergimizin AVM’ler
için özel hazırlanmış grafiklerinde karşınıza çıkıyor.
Bu kadar çok AVM ne yapıyor derseniz… Hemen hemen hepsinde
aynı mağazaların konuşlandığı bu mağazalar. Örneğin aynı lokasyon
üzerinde H&M, Zara, Mango gibi kadınının peşinden gittiği markalar
aynı lokasyon üzerinde bir çok AVM’nin içinde yer alıyor. Arz-Talep
meselesinin aslında bir mesele olmaktan çıktığını da görüyoruz.
Alışveriş merkezlerinin bu yüzdendir ki birbiriyle yarışları, kitleleri
sadece kısa süreli değil, alışkanlık boyutunda içlerine almaya
çalışmaları da bundan.
AVM’leri kaliteli yaşam merkezlerine döndürme projeleri de bundan
kaynaklanıyor. Konser alanları, spor merkezleri, sohbet için tasarımlı
cafeler, sinemalar…

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.

Havalar bozmak üzere… Kapalı alanları kim daha iyi değerlendirir ve
kullanırsa onlar kazanacak.
İyi okumalar...
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BURBERRY PRORSUM
KADIN İLKBAHAR-YAZ 2015

KOLEKSİYONU ÖZEL BİR GÖSTERİM İLE

LONDRA’DA GERÇEKLEŞTİ
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“Birds and Bees “‘Kuşlar ve Arılar’ isimli bu koleksiyon, parlak kitap kapağı
tasarımları, büyük kelebek baskılar ve elle çizilmiş bal arısı figürleriyle moda
severlerden tam not aldı. Bu çizimler aynı zamanda 1500 izleyicinin olduğu defile
alanının şeffaf çatısında da resmedildi.
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2015 yazında özellikle aksesuar
koleksiyonunda yer alan sandalet ve sneakers
ayakkabılarla kadınlara hareket özgürlüğü vaat
eden Bailey, ceket ve trençkotlarda bulunan
çıkarılabilir tül detaylarla da romantik şıklığı
sunuyor.
Kumaş: Bal desenli baskılı gabardin, dégradé
ipek ve süet, kanatlı-pli tül, kelebek baskılı
saten, yanardöner payetler, indigo denim,
parlak kabuk deri, dokulu ipek
Renkler: Gelincik kırmızısı, limon küfü sarı,
yeşili , mavi yusufçuk, yeşil böcek, kuşburnu
Siluetler: Trençkotlar, kot ceketler, katmanlı
tül elbiseler, sahra ceketleri, dökümlü etekler
Aksesuarlar: Burberry Bee çanta, Burberry
Mini Bee çanta, kitap kapağı baskılı keseler,
Sneaker’lar , sandaletler, Dragonfly Kkmer

James Bay
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Defilede Canlı performans
şarkı söyledi
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LONDRA’DA KENSINGTON
BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞEN

İ

zleyicilerin arasında, My Burberry
parfüm kampanyasında beraber yer
alan İngiliz modeller Kate Moss ve Cara
Delevingne, ünlü fotoğrafçı Mario Testino;
aktristlerden Naomie Harris, Dakota
Johnson, Vicki Zhao, Ko So Young, Gala
Gordon, aktör Jamie Campbell Bower,
Anushka Sharma ve Araya A. Hargate;
müzisyenlerden Paloma Faith, Rae Morris,
Rhodes, ve Joey Yung; modellerden
Amber Le Bon; dünya moda medyasından
tanıdığımız Cat Deeley, Donna Air,
Olivia Palermo, Raya Abirached, Elena
Perminova ve Harvey Weinstein yer aldı.
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Kate Moss
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Cara Delevingne
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BURBERRY DEFİLESİ SEKTÖRÜN
STARLARINI AĞIRLADI

Amber Le Bon

Anushka Sharma

Cat Deeley

Chelsea Leyland

Elena Perminova

Harley Viera Newton

Lauren Santo

Lily Donaldson

Raya Abirached

Vicky Zhao
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Londra’da Kensington bahçesinde 15 Eylül’de gerçekleşen Burberry
defilesine Burberry tasarımları ile katılan bazı ünlü isimleri.
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MODA EFSANESİ

ALBERTA FERRETTI
SONBAHAR KOLEKSİYONUYLA

HARVEY NICHOLS’TA
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Lüks moda perakende sektörünün lideri Harvey
Nichols, tasarımları ile kadın görünümlerine daha fazla
değer katmayı isteyen; stil sahibi, feminen, duygusal
ve büyüleyici bir İtalyan tasarımcı Alberta Ferretti’nin
yeni koleksiyonunu alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor.
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A

lberta Ferretti’nin Harvey Nichols
mağazalarında yer alan Alberta
Ferretti Pre-Fall 2014 Koleksiyonu,
ilhamını ünlü fotoğraf sanatçısı Josef
Hoflehner’ın İzlanda manzaralı
fotoğraflarından alıyor. Deniz, fırtına,
gece ve gökyüzü temalarının kullanıldığı
Alberta Ferretti Pre-Fall 2014
Koleksiyonu’nda görsel etki ve romantizm
öne çıkıyor.

Koleksiyonda jakarlı ceketler, tilki ve
vizon karışımı şık kürk montlar yer alıyor.
Yeni koleksiyonda yer alan denim parçalar
ise Alberta Ferretti’nin sanatsal metal
işlemeleri ile daha feminen görünümleri
ile dikkat çekiyor. Ferretti’nin sınırlı
sayıda olan özel koleksiyonunda ise
gece elbiseleri yer alıyor. Günümüz
prenseslerine uygun tül kaplı ipek etekler
ve payetli üstler göz dolduruyor.
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İLKİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
“AYD ANADOLU SOHBETLERİ”NDE
“AVM’LERDE YENİ GÜVENLİK
ANLAYIŞI” KONUSU İŞLENDİ
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), “Anadolu Sohbetleri” başlığı altındaki ilk
toplantısını 23 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirdi. “AVM’lerde Yeni Güvenlik Anlayışı” konusunun
işlendiği toplantıya AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, AYD Yönetim Kurulu Üyeleri ve
sektörden birçok önemli isim katıldı.

A
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lışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları
Derneği (AYD), ilkini Ankara’da
gerçekleştirdiği “Anadolu Sohbetleri”
toplantısında, “AVM’lerde Yeni
Güvenlik Konsepti” konusunu işledi.
Açılış konuşmasını AYD Yönetim
Kurulu Başkanı Hulusi Belgü’nün yaptığı
toplantıda, Güvenlik Politikaları Uzmanı
Mete Yarar, “ şehirlerde ve kamusal
alanlarda güvenlik” konusunda bilgiler
paylaştı ve katılımcıların sorularını
yanıtladı. AVM’lerde güvenlik, değişen
sistemler, dünya uygulamaları gibi
konuların tartışıldığı açık oturumda ise;
Türkiye’nin önemli güvenlik şirketleri
yöneticilerinden ISS Genel Müdürü M.
Cengiz Arslan, Pronet Genel Müdürü
Beri Koronyo ve Tepe Savunma Genel
Müdürü Levent Güler bir araya geldi.
Toplantı katılımcıların sorularının
yanıtlanması ile son buldu.
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Açılış konuşmasında; AYD’nin AVM
sektörünü temsil eden bir meslek örgütü
olduğunun altını çizen Hulusi Belgü,
güncel sektör verilerini de katılımcılarla
paylaştı. Belgü konuşmasını; “AYD
olarak ‘Anadolu Sohbetleri’ programını
farklı organizasyonlarla Anadolu’nun
tüm şehirlerine uzanmalıyız diyerek
başlattık. Sektörümüzü büyütmek
için 2 ayda bir farklı bölgelere gidip,
ortak konularımızı konuşup, sektörel
gündemimize dair paylaşımlarda
bulunmalıyız” diyerek sonlandırdı.
Türkiye’nin Güvenlik Politikaları
konusunda uzman ismi Mete Yarar ise
“Genel güvenlik politikaları ile şehirlerde
ve kamusal alanlarda güvenlik” konusuna
vurgu yaptığı konuşması ile katılımcılara
önemli bilgiler aktardı. Önümüzdeki 10
yıllık süreçte yaşanabilecek güvenlik
sorunlarına değinen Mete Yarar;
“Türkiye’de güvenlik konusunda kamusal
alanlarda daha önceleri potansiyel bir

tehlike bulunmaktaydı. Şu anda, içinde
bulunduğumuz şartlar altında güvenlik
problemi artık tehdit pozisyonunda.
Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki
kapalı alanlar ve AVM’ler için terör
bir tehdit oluşturmuyor. Ancak altının
çizilmesi gereken, bu dönem potansiyel
tehdit oluşturabilecek en önemli sorun
asayiş problemleri olabilir.”

Toplantının açık oturum bölümünde
Türkiye’nin önemli güvenlik şirketleri
yöneticileri bir araya geldi. AVM’lerde
güvenlik, değişen sistemler, dünya
uygulamaları gibi konular, ISS Genel
Müdürü M. Cengiz Arslan, Pronet Genel
Müdürü Beri Koronyo ve Tepe Savunma
Genel Müdürü Levent Güler tarafından
masaya yatırıldı.
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HARVEY NICHOLS'TAN
SEZONA ŞIK İMZA

Moda tutkunlarının vazgeçilmez adresi, dünyaca ünlü
markaların en özel koleksiyonlarının yer alığı Harvey
Nichols, Sonbahar-Kış 2014/25 sezonunda da farkını
ortaya koyuyor.

H

Bedenin tüm zarif hatlarını göz önüne
seren dar, diz altı elbiseler, dar etekler bu
sezon dikkat çekerken dar pantolonlar
kadınların daha fit görünmesini sağlıyor.
Gömlekten bluza, sweatshirt’ten cekete
ve hırkaya elegan formlardaki detaylar
kombinleri tamamlıyor.
Sezonun en hit parçalarına sahip olmak
isteyen moda tutkunları mutlaka Harvey
Nichols’ta yeni koleksiyonlara göz
atmalı!
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arvey Nichols 3.1 Phillip Lim, Alice
And Olivia, Balmain, Christopher
Kane, Helmut Lang, Herve Leger,
Nina Ricci, Peter Pilotto, Rag And
Bone, Elia Saab, Comme De Garsons,
Prabal Grung gibi birçok ünlü markanın
koleksiyonlarını sezonda feminen, kendi
tarzını ortaya koymak isteyen kadınlara
birbirinden farklı alternatifler sunuyor.
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AVRUPANIN EN BÜYÜĞÜ
Hasan Umur
Bolu Dağı A.Ş. Genel Müdürü

Highway Outlet Alışveriş
ve Yaşam Merkezi (AVYM)
açıldığı günden bu yana
bölgenin tek yaşam merkezi
olmaya devam ediyor.
BoluDağı A.Ş. Genel
Müdür’ü Hasan Umur ile
Highway ’i konuştuk.
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oludağı A.Ş. bünyesinde hizmete
başlayan HighWay Outlet AVM, hem
binanın yapısı ve konumu itibari ile hem
de proje itibarı ile Türkiye’de ve Dünya’da
bir ilk. Konum itibarı ile hem Bolu ve
Düzce’nin ortasında hem de İstanbul ve
Ankara’nın ortasında. Bu stratejik noktayı
BoluDağı A.Ş. Genel Müdürü Hasan Umur,
‘’ Highway, 630 bin m2’lik alan üzerine
kurulmuş bir outlet konseptidir. Mimari
açıdan da üstün özelliklere sahip tesisin tek
katlı olması nedeniyle dolaşımı kolaydır.
HighWay Outlet, 100 Mağazayı içeren bir
AVM ’dir. Aynı zamanda içindeki farklı
bölümler itibari ile de hızlı bir şekilde
yaşam merkezi haline gelmiştir. Şuanda
ziyaretçilerimiz buraya sadece alışveriş
yapmak için değil, kaliteli vakit geçirmek
için geliyorlar. Son olarak devreye aldığımız
yatırımlarımız 7 salonu ile bölgenin en
büyük sineması olan CineWay, üniversite
gençliğine hitap eden Gençlik Merkezi Palm
Cafe, 1700 m2’lik alanda kurulan Çocuk
Eğlence Merkezi Highland ve sağlıklı
yaşamın ön koşulu olan Spor ve Aktivite
Merkezi ile HighWay Outlet sınırsız
hizmet, üst seviyede müşteri memnuniyetini
benimsemiş bir işletmedir. Ayrıca
bünyesinde Highway ve İpek Yolu ismiyle
2 adet butik otel, toplam 110 oda 220 yatak
kapasitesine sahip, yerli ve yabancı turistin
ağırlandığı bölge turizmine önemli katkıda
bulunan otellerdir. ‘’dedi.
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2011 yılında hizmete başlayan HighWay
Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi cirosal
bazda sürekli çıkış yakalamış bir grafik
izlemektedir. Temmuz 2011 sonunda
faaliyete başlayan AVM ‘ de 2014 yılına
gelindiğinde ilk on ayda kiracılarımızın
yaptığı ciro rakamları ile ortalama % 40
oranında bir büyüme sağlanmıştır. Bu
büyüme emsal AVM lere göre başarılı
bir tutardır. AVM’ de üretilen cironun
yaklaşık %25’i Bolu’dan gelen, % 75 ise

Bolu dışından gelen müşterilerimizden
elde edilmekte olup böylece Bolu
ekonomisine önemli bir katma değer
sağlanmaktadır. Hasan Umur; ‘’
Şirketimiz vergi öncesi faaliyet karı
elde eden, piyasa koşulları ve sektör
ortalamaları üzerinde başarılı bir şirkettir.
AVM’ ye gelen müşteri sayısı büyük
şehirlerdeki pek çok AVM den daha fazla
olup kiracılarımızın ciroları da sektör
ortalamalarının oldukça üzerindedir. En
önemlisi de istikrarlı büyümeye devam
eden bir AVM yiz. ‘’ dedi.

BİZİ DİĞERLERİNDEN
AYIRANLAR
HighWay Outlet AVYM ’nin tek katlı
olması nedeniyle dolaşımı kolaydır.
Özellikle çocuklu aileler AVYM ’nin bir
ucundan girdiği gibi düşme, yuvarlanma
kaygısı olmadan AVYM ’yi gezebilir.
En darı 16 m2 en genişi 32 m2’ye varan
koridorlara ve açıklıklara sahiptir.
Tavanı şeffaf ve cam malzemeden
yapıldığı için güneş ışınını direk olarak
alabilir. Aynı zamanda food- court
alanlarında ki cam tavanlar açılabilir.
Bu da yazın doğal bir klima etkisi yaratır.
İçindeki 7 adet havuzuyla da 7 gölleri
çağrıştıran AVYM ’mizde, su sesi ile
ziyaretçilerimize rahatlatıcı ve huzurlu
bir alışveriş imkânı sağlıyoruz. 3500 araç
kapasiteli geniş otopark hizmetimiz ile
misafirlere park sorunu yaşatmıyoruz. 5
adet çoklu giriş kapısıyla ziyaretçimiz
nereye gitmek istiyorsa oraya yakın
bir alana arabasını park edebiliyor.
Otoyoldan gelen misafirlerimiz çift
taraflı otoyol üzerinde Boludağı A.Ş.’nin
kendi inşa ettiği köprüler ile AVM ’mizi
ziyaret edebiliyor. Köprülerimiz alttan
ısıtmalı, rezidanslı olduğu için soğuk
havalarda buzlanma tehlikesinin ortadan
kaldırıyoruz.
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3 YILDA GELEN BÜYÜME
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ADIDAS ORIGINALS VE THE FARM
COMPANY İŞBİRLİĞİNDEN
SONBAHARA ÖZEL KOLEKSİYON

20

Adidas Originals ve İkonik Brezilya
markası The FARM Company
yağmur ormanlarının taşıdığı yaşam
coşkusunu yansıtan yeni koleksiyonu
ile kış depresyonunu atlatmak için
bir kez daha bir araya geliyor. Kaotik
baskılar ve yeni siluetler kapsül
koleksiyonda birleşerek en sevilen
Originals klasikleri ile buluşuyor.
Canlı ve egzotik baskılar, tropik
güneş ışığı ile ışıldayan hareketli

grafikler ile birleşerek sonbahar/
kış gardırobunu renkli ve ritmi
bol bir karnavala dönüştürüyor.
adidas Originals Sonbahar/Kış
2014 sezonunun en dikkat çeken
koleksiyonlarından biri olacak
olan The Farm, 50 TL ile 301 TL
arasında değişen fiyat seçenekleri
ile Ekim ayından itibaren Adidas
mağazaları ve http://shop.adidas.com.
tr adresinde yerini alıyor.
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PRIME MALL İSKENDERUN’DA
SONBAHAR-KIŞ DEFİLESİ
Yeni trendlerin merkezi Prime Mall İskenderun
Alışveriş Merkezi’nde hafta sonu ünlü model Elif
Ece Uzun ve Yeliz Öney’in katıldığı defileyle birçok
markanın sonbahar-kış sezonu ürünleri tanıtıldı.

Gökhan Aydıner

E
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lif Ece Uzun ve Yeliz Öney’in de
aralarında yer aldığı 11 ünlü manken,
19 Ekim cumartesi günü Prime Mall
İskenderun’un -1. katında kurulan dev
podyumda boy gösterdi. 25 markanın
yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı defile
birbirinden renkli görüntülere sahne
oldu. Elma organizasyon’un düzenlediği,
koreografisini Serhat Türkkan’ın yaptığı
Modanın yeni trendlerinin sergilendiği
defileye İskenderunlular büyük ilgi gösterdi.
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Andrey Polyanin

Cansu Boru

Elif Ece Uzun
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Armağan Yazıcı

Yeliz Öney

Elif Ece Uzun

Hülya Habil
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Yeliz Öney
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Nergis Aslan
Tureks Uluslararası Fuarcılık
Genel Müdürü

ATRAX 2014 BU YIL BOL EĞLENCELİ
YENİLİKLERLE KARŞIMIZDA

Bu sayımızda alışveriş merkezleri için bir çok yeni ve yaratıcı eğlence ve etkinlik alternatifleri
sunan Uluslararası Atrax 2014 Fuarı organizatörü, Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü
Nergis Aslan ile röportaj yaptık.
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Sizce ATRAX Fuarının önemini nedir?
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katılımcılar ve ziyaretçiler uluslararası
boyutta yeni iş bağlantıları kurma fırsatı
buldu.

sunan edutainment, eğlence etkinlikleri,7
D sinema sistemlerinden, bilgisayarlı
İlk yılından Dünya’nın en önemli eğlence
simulasyon oyunlarına, hız treni, dönme
ve aktivite fuarları arasına girmeyi başaran
dolap, aqua parklar, park bahçe oyun
Atrax, eğlence endüstrisinde büyük
İstanbul stratejik bir konuma sahip olduğu grupları, macera oyun alanları, akvaryum,
projelerin planlandığı Türkiye ve komşu
için Dünya genelinde potansiyel pazar
dinlenme alanları, fıskiye gösterileri, lazer
ülkelerin bu sektörde düzenlenen tek ihtisas olarak görülen Afrika, Balkan ve Ortadoğu şovlara kadar birçok eğlence ve aktivite
fuarı olma özelliği ile Türkiye için çok
Ülkeleri, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, sergilenecek.
önemli bir fuar olarak ön plana çıkıyor.
Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri’nden
çok sayıda ziyaretçi alıyor.
Özellikle daha fazla müşteri tarafından
Atrax, eğlence endüstrisi ve ilgili
tercih edilmek ve devamlı müşteri
sektörlerin temsilcilerinin uluslararası iş
Atrax Fuarı neleri kapsıyor, fuarda neler yakalamak isteyen AVMlerin
bağlantıları kurabilme, mevcut bağlantıları var?
barındırdıkları eğlence alanları ile
güçlendirebilme, yeni pazarlara ulaşabilme
farklılaşmasını sağlayacak ürünler fuarda
imkânlarını bulabilecekleri gerçek bir ticaret Fuarda eğlencenin her türlüsü olacak.
önemli bir yer tutacak.
platformu oluşturuyor.
Dünyanın her tarafından katılımcılar eğlence
seçeneklerini bu fuarda sunacak.
Atrax Fuarı, seçkin ziyaretçi profiline ev
Geçen yıl 24 ülkeden 61 uluslararası ve
sahipliği yapacak. Belediyeler, alışveriş
122 yerli olmak üzere 183 katılımcı firmayı Atrax fuarında eğlence alanında yeni ürün
ve yaşam merkezi yetkilileri, uluslararası
ve 56 farklı ülkeden 8158 profesyonel
ve teknolojiler görenleri hayrete düşürecek. yatırımcılar, ithalat ve ihracatçılar,
ziyaretçiyi İstanbul’da ağırladık,
Yeni nesil eğlence ve eğitimi birlikte
mimarlar, turizm yatırımcıları, şehir
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Eğlence sektörü, Türkiye’de son 10 yılda
adım adım yükselişe geçti. Kamusal
alanlardaki çocuk parkları, spor ve aktivite
alanlarında yapılan yenilikler, AVM ve
otellerdeki eğlence tesisi yatırımları ve
Türkiye’de eğlence sektörünün geçmişini, dünya standartlarında kalitelerle imza atılan
yeni tema parkları ile Türkiye, yabancı
bugününü ve geleceğini değerlendirir
yatırımcının da gözdesi haline geldi.
misiniz?
planlamacıları ve eğlence sektöründe
faaliyet gösteren binlerce kişi ve kuruluş
fuarda yeni iş bağlantıları için katılımcılarla
buluşacak.

Tüm dünyada, eğlence sektörünün içinde
yer alan tema parklar ve eğlence alanları
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
ve her yıl milyonlarca kişi bu parkları
ziyaret ediyor. Milyonlarca doların
döndüğü bu sektör içinde, gelişmekte olan
Türkiye, yurtdışı yatırımcılarının dikkatini
çekiyor. Türkiye’nin eğlence sektöründeki
gelişiminde, Türkiye pazarının geniş ve
yatırıma müsait olması, stratejik konumu ve
birçok yabancı firmanın bu pazara girmek
istemesi gibi etmenler önemli rol oynuyor.

Türkiye, dünyadaki eğlence sektörü ile
kıyaslandığında hızla açığı kapatıyor ancak
yeni ürün geliştirmeleri ve hizmet anlayışını
yakalayabilmek için uluslararası arenadan
Eğlence Sektörüne yönelik Türkiye’nin
yeni işbirliklerine ihtiyaç duyulduğu
ilk yarışma ve ödül törenini
görülüyor.
yapıyorsunuz? Bu konuda bilgi verir
misiniz?
Bu yıl fuarda ne gibi yenilikler var?
Bu yıl eğlence alanında önemli bir
gelişme olarak gördüğümüz Edutainment
yani eğlenirken öğrenme kavramı
üzerinde duruyoruz. Eğlenceyi eğitim,
kişisel gelişim, hayal gücü, yaratıcılık,
deneyimleme ile birlikte sunan
eğlendirirken öğreten tesis ve kuruluşlar
fuarda yer alıyor.

Atrax 2014 Fuarı kapsamında yapılacak
olan Türkiye’nin en renkli, en eğlenceli
yarışması Shining Star Awards, “Eğlencenin
Yıldızları”, “Sektörün Yıldızları” ve “Fuarın
Yıldızları” konu başlıkları altında toplam
14 kategoride sektörün tüm alanlarını
kapsayacak şekilde organize ediliyor.

Yarışmada her kategoride birbirinden
güçlü adaylar yarışıyor. Sektörün ileri
Diğer bir yeniliğimiz ise park ve rekreasyon gelenlerinden, akademisyen ve dernek
alanları. İnsanların günlük yaşamın
başkanlarından oluşturulmuş Jüri, kategori
yoğun stresinden uzaklaşarak aileleri ve
birincilerini seçmekte oldukça zorlanacak
sevdikleriyle birlikte zaman geçirip, eğlenip gibi görünüyor.
aynı zamanda dinlenebileceği alanlar için
üretilen ekipman ve hizmetler fuarımızda
Yarışmada ‘En Başarılı Kapalı Eğlence
üzerinde durduğumuz diğer bir konu başlığı. Alanı’ ‘En Başarılı AVM Eğlence Alanı’
Bunların yanı sıra, festival, konser, gösteri,
etkinlik firmalarını da fuarımızda önemli
bir başlık haline gelerek eğlence sektörünü
geniş bir yelpazede kucaklıyoruz.

gibi kategorilerde bulunuyor. Yarışmada
ödül alanlar sektör profesyonellerinin davetli
olacağı 5 Aralık 2014 akşamı düzenlenecek
Eğlence Ödülleri Töreninde kamuoyuna ilan
edilecek.
Belediyeler, AVM’ler, sektör firmaları,
proje firmaları, özel kurum ve kuruluşlardan
yoğun ilgi gören yarışma, hayli çekişmeli
geçeceğe benziyor. Sonuçlar tüm katılımcı
ve sektör paydaşları tarafından büyük bir
heyecanla bekleniyor.
ATRAX 2014 – 3. Eğlence, Park ve
Aktivite Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı,
4 - 6 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
ATRAX, başarı ile sonuçlanan ilk iki
yılının ardından üçüncü yılında da daha
büyük uluslararası bir organizasyonla,
eğlence endüstrisinde son yenilikleri,
teknolojileri, ürün ve projeleri, sektör
profesyonelleri ve yatırımcıları ile
buluşturmaya devam edecek. Atrax, bu yıl
28 farklı ülkeden 200 üzerinde katılımcı
firma ve 60 farklı ülkeden 9.000 üzerinde
ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.
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Eğlence anlayışının değişmesi, insanların
günlük yaşamın yoğun stres ve baskısından
uzaklaşarak aileleri ve sevdikleriyle birlikte
daha kaliteli zaman geçirmek isteyişleri
şehirlerde park ve rekreasyon alanlarının
ihtiyacını doğurmuş ve arttırmıştır. Bununla
birlikte tüm dünya da şehirler içerdikleri
eğlence, park ve rekreasyon alanları ile
farklılaşıp markalaşmaya, şehir sakinlerinin
yaşam kalitesini ve refahını arttırırken yurt
içi ve yurtdışından aldığı turistik gezilerle
turizm geliri elde etmeye hatta isimlerini
ön plana taşımaya başlamışlardır. Şehirlerin
merkezinde yer alan ve birer yaşam
merkezi olan AVMlerin de bu anlamda
barındırdıkları eğlence alanları büyük önem
taşımaktadır.
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ANKARA’NIN SEMBOLÜ
TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Türkiye’nin ikinci, Başkent Ankara’nın ise ilk alışveriş
merkezi olan, kentin en önemli sembollerinden Atakule,
yeni yüzü ile basın mensuplarına tanıtıldı.

Avi Alkaş

JLLTürkiye Başkanı
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arman Group İcra Kurulu Başkanı
Murat Tarman, Atakule GYO İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü Mehmet Arpacı, A Tasarım Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Osman Öztürk ve JLL
Türkiye Başkanı Avi Alkaş’ın katılımı ile
gerçekleşen lansmana basın mensupları
yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda Ankara’lı
bir aile olduklarını vurgulayan Murat
Tarman ‘portföyümüzde pek çok başka
değerli gayrimenkul olmasına rağmen,
Atakule hiç kuşkusuz manevi açıdan
en önemli, en kıymetli mal varlığımız.
Ankara nasıl Tarman Ailesi için çok
önemli bir yerde duruyorsa, Atakule de
Ankara için aynı merkezi yerde duruyor.
Bu bilinçle Atakule’yi tekrar kentin
kalbinin attığı bir yaşam merkezi haline
getirmek için yola çıkıyoruz’ dedi. Atakule
GYO İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Genel Müdürü Mehmet Arpacı, Atakule
GYO’yu tanıtan konuşmasının ardından,
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
olarak Atakule’yi neden yenileme ihtiyacı
duyduklarına açıklık getirdi. Arpacı,
‘başlangıçta mevcut yapıyı yıkmadan

pazarlama konularındaki çözüm ortağı Jones
Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş ise
konuşmasında Ankara perakende pazarına
dair sektörel bir bilgilendirme yaptıktan
sonra projeye dair detayları paylaştı. Atakule
yenilenme projesini, ‘Geçmişten Günümüze
ve Geleceğe ‘ başlığı altında ele alan Alkaş,
Atakule’nin hedef kitlesini, ‘kent yaşamının
merkezinde olmayı seven, geleceği
Projenin mimarı A Tasarım Yönetim Kurulu bugünden yakalamak isteyen moda ve
yaşam trendlerinin öncüleri’ olarak tarif etti.
Başkanı Ali Osman Öztürk’ün de katılım
gösterdiği basın toplantısında Öztürk:
‘Türkiye’de ilk olan 125 metrelik seyir
kulesi ve döner platformu ile Atakule,
Yenilen Yüzü İle Atakule
yenilenme çalışmalarıyla yeniden bir
kentsel çekim merkezi haline gelecektir.
Atakule, Başkent’te bulunan pek çok
Ankara’nın siluetine kimlik kazandıran
büyükelçilik binasına ev sahipliği yapan
Atakule’de hayata geçirilecek yeni yaşam
Çankaya’da ,Cumhurbaşkanlığı ve
işlevleriyle sosyal bir buluşma mekanı
Başbakanlık konutları bölgesinde, “Botanik
yaratmak hedefleniyor. Yenileme projesi
Parkı” nın hemen yanındaki tepede
ile, kentin önemli bir bölgesini yeni
inşaa edilmiştir. Atakule, 125 metrelik
baştan canlandırma işlevi üstlenilmiş,
dönen kulesi ile Ankara’nın seçkin ve
yakın çevredeki binaların, mekanların
emsalsiz yapısı olarak hafızalardaki yerini
niteliğini olumlu yönde etkileyecek mekan korumasına rağmen son dönemlerde çekim
düzenlemeleri planlanmıştır.’ dedi.
merkezi olma özelliğini kaybetmiştir.
Projenin, konsept geliştirme, kiralama ve
Atakule GYO tarafından Atakule’nin
tekrar işlevsel hale nasıl getirebileceğimize
dair çok geniş kapsamlı çalışmalar yaptık.
Bu çalışmalar bize Atakule’nin hayata
geçirildiği 80’li yıllardan günümüze
perakende gereksinmelerinin ve inşaat
yönetmeliklerinin değişmesi sonucu
mevcut yapıyla devam etmemizin imkansız
olduğunu gösterdi’ , dedi.
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Lokasyon olarak Ankara’nın en seçkin
bölgesinde yer alan Atakule, AVM
bölümünün yenilenen yüzü ile Çankaya
Bölgesi’ne hem kültürel hem de sektörel
anlamda büyük oranda katma değer
kazandıracağı düşünülmektedir. Toplamda
50.000 m2’den oluşan Atakule, gündelik
ihtiyaçlardan, en sofistike taleplere kadar
her konuda ziyaretçilerine eksiksiz hizmet
sunma anlayışı ile yola çıkmıştır. 200
milyon TL’lik bir yatırımla, dünyaca ünlü
markaların Ankara’daki adresi olmayı
hedefleyen Ata kule, 2016 yılının son
çeyreğinde açılacaktır.

içinden hem yapı dışından kullanılabilecek
şekilde düzenlenmiştir. Atakule içerisinde
yer alan mağazaların botanik parkına bakan
kısımları tamamen camdan olup, yapının
dışarı ile olan bağlantıları geliştirilecek
şekilde, doğa ile iç içe, cadde mağazaları
ile bağlantıları göz önüne alınarak
projelendirildi. Kule’de bulunan çok işlevli
etkinlik salonu ulusal ve uluslararası
kültürel etkinliklerin düzenlenmesi için
yeniden yapılandırıldı. Botanik Parkı
ekseninde tasarlanan yeni merkezi atrium
ile dolaşım alanları çözülüyor ve yapının
içerisinden yükselen kule atriumun bir
parçası olarak kullanılıyor. Restoran
karması ile ziyaretçilerinin vazgeçilmezi
olmayı hedefleyen Atakule, Botanik Park
manzaralı katlarındaki restoran karması
ile dünya mutfaklarını Ankaralılar ile
buluşturuyor.

MARKA KARMASI
Marka karması konseptini özenle belirleyen
Atakule: alışverişi sosyal hayatla bir arada
tutan dinamiği ve modayı yakından takip
eden markaları, teknoloji tutkunlarını bir
araya getiren özellikleri ile bir alışveriş
merkezinden çok, mimarisi ve doğa ile
iç içe konseptiyle bir yaşam merkezi
olarak ziyaretçilerinin karşısına çıkmaya
hazırlanıyor.
Atakule yenilenen yüzü ve ses getirecek
tasarımı ile dünya devlerinin yer aldığı
MAPIC fuarında da Ankara’yı temsil
edecek. 19 Kasım’da başlayan MAPIC
fuarında, Atakule GYO yeni Atakule’yi
Dünya’nın önde gelen yatırımcıları ile
tanıştıracak.

Geçmişten Geleceğe
90’lı yılların çocuklarının hayatlarında
unutulmaz anlara ev sahipliği yapan
Atakule, tıpkı ana babalarında olduğu
gibi bugünün çocuklarının da kalplerinde
yer etmeyi hedefliyor. Hem mimari
hem de iç tasarım anlamında Atakule,
çocuklara özgül ihtiyaçlar çerçevesinde
detaylandırılıyor.

Yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olan
Atakule, anne babalar keyifle alışveriş
yaparken, çocuklara özel, kaliteli zaman
geçirebilecekleri imkanlar sunuyor.
Botanik Parkı’nın doğası korunarak
Güvenli ve eğlenceli etkinlik alanları
tasarlanan Atakule dört alışveriş katına ek
ile çocukları buluşturmaya hazırlanıyor.
olarak bir sinema ve eğlence katı olarak
Atakule uluslararası arenada ‘edutainment’
planlandı. Kule ve Kule’nin üzerinde
eğitim anlayışının önde gelen temsilcileri
yer alan döner platform yapısı korunarak
alışveriş merkezi kısmında çağdaş ihtiyaçlar öncülüğünde eğlenirken öğrenmelerini,
hayatın çeşitli alanlarına dair deneyim
doğrultusunda yapılan düzenlemeleri
yaşamaları üzerine minik ziyaretçilerine
içeren proje, Cinnah ve Çankaya Caddesi
pek çok sürpriz hazırlıyor.
yönündeki kiralanabilir alanları hem yapı
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en sağlıklı biçimde nasıl yoluna devam
edeceğine dair perakendecilik ve
gayrimenkul uzmanlarına yaptırılan teknik
çalışmalar sonucu mevcut yapının, yetersiz
mağaza büyüklükleri ve kat yükseklikleri,
ihtiyacı karşılamayan otopark kapasitesi,
kolon açıklıkları gibi temel problemleri
yüzünden günümüz perakendecilik
ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu
tespit edilmiş, ayrıca yapının güncel
deprem ve yangın afetleri yönetmeliklerine
uymadığı, enerji kullanımında ise son derece
verimsiz olduğu görülmüş, Kule hariç
AVM bölümünü yenileme kararı alınmıştır.
Atakule, güncel mevzuata uygun, çağdaş
parakendecilik ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde tasarlanan bir yaşam merkezi haline
getirilmek üzere kapılarını ziyaretçilerine
kapatmıştır.
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BAKÜ’NÜN EN BÜYÜK
ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NE
ANEL İMZASI

Değer yaratma ve bu değerleri paylaşarak birlikte yaşatma
prensibi ile Türkiye’de ve dünyada öncü projelere imza atan
Anel Grup, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün en büyük alışveriş
merkezinin elektrik ve mekanik işlerini yürütüyor. 2013 yılında
da Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun elektrik ve mekanik işlerini
üstlenen, Anel Grup bünyesindeki mühendislik şirketi Anel
Elektrik, Ganjlik Mall alışveriş merkezinin elektrik ve mekanik
işleri için sözleşme imzaladı.

Ç
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evresel, sosyal ve ekonomik
açıdan sürdürülebilir bir dünya için
mühendislik ve teknoloji gücünü, stratejik
becerileri ile birleştiren, 2013 yılında
Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun elektrik ve
mekanik işlerini üstlenen ve Ganjlik Mall
ile Bakü’deki başarısını tescilleyen Anel
Elektrik, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
inşa edilen ve 2015 yılı Eylül ayında
tamamlanması hedeflenen Ganjlik Mall
Projesi’nin elektrik ve mekanik işleri için
sözleşme imzaladı.
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Bakü’nün En Gelişmiş ve En Büyük
Alışveriş Merkezi
Uluslararası standartlarda mega projelere
imza atan Anel Grup, Ganjlik Mall ile fark
yaratmaya devam ediyor. Yaratıcı mimarisi
ile dikkat çekmesi beklenen Ganjlik Mall,
120 bin m2 alan üzerinde, 11 bin kw
mekanik kapasitesi, 12 bin 500 kw elektrik
kapasitesi ile Bakü’nün en gelişmiş ve
büyük alışveriş merkezi olacak.
Projenin detaylarına ilişkin görüş bildiren
Mekanik - Elektrik Proje Yöneticisi
Hasan Fatih Pamukçu: “Ganjlik metro
durağı ile direk bağlantı, 7 adet sinema
salonu, bowling salonu gibi özel eğlence
mekanlarının yanı sıra, şehri seyrederken
dinlenebileceğiniz açık ve kapalı
kafeteryaları ve alışveriş için iki farklı
Mall seçeneği ile ziyaretçilerin uğrak yeri
olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakü’deki Birçok Projeye Öncü Olması
Hedefleniyor
2014 yılının Haziran ayında yapımına
başlanan alışveriş merkezinin Bakü’de
gerçekleşecek bir çok projeye de öncü
olması hedefleniyor. Daha önce Bakü’de
birçok başarılı işe imza atan Anel Grup, her
projesinde olduğu gibi bu projesiyle de fark
yaratacak.

Başladığı her işi takım çalışması
ile güvenilir bir şekilde tamamlayan,
müşteri memnuniyetini birinci sırada
değerlendiren Anel Grup, başarısını
iş ortakları, yatırımcı ortakları ve
çalışanlarının mutluluğu ile doğru
orantılı olarak artırmayı hedefliyor.
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GEBZE CENTER’DA MUHTEŞEM
SONBAHAR - KIŞ DEFİLESİ

Fatoş Kabasakal
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Yasemin Şefik
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Gökhan Aydıner

Elif Ece Uzun

Andrey Polyanin

Hale Tulgar

26 Ekim'de pazar günü Gebze Center
Sonbahar-Kış defilesi ile ziyaretçilerine
unutulmaz bir gün yaşattı. Podyumların
en iyi modellerinin yer aldığı defile
yaklaşık bir saat sürdü. Ece Gürsel,Tuğba
Altıntop,Fatoş Kabasakal,Elif Ece Uzun
ve Yeliz Öney'in yer aldığı defilenin
müziklerini Ünlü Radyocu Yasemin Şefik
çalarken koreografisi Serhat Türkkan
tarafından yapılan defilenin altında Elma
Organizasyonun imzası vardı.

Ece Gürsel

Finalde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
dağıtılan Türk bayraklarının adeta
kapışıldığı etkinlik sonrası modeller ile
fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler uzun
bir kuyruk oluşturdu.

Tuğba Altıntop
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Seviye İkbal Tulgar

Cansu Boru

Tugay Tokgöz

Cansu Boru

Tuğba Altıntop

Andrey Polyanin

Fatoş Kabasakal
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Yeliz Öney
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ALO ŞARKINI SÖYLE
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Türkiye’de düzenlenen şarkı yarışmalarına alternatif olarak hazırlanan şarkı
yarışması “Alo Şarkını Söyle” sesine güvenen, şarkı söylemek ve sesini tüm Türkiye’ye
duyurmak isteyen 7’den 70’e herkesin katılabileceği bir yarışma olarak karşınızda.
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Köşe Yazarı, Şarkıcı ve Söz Yazarı – Besteci kimliği ile sevilen Ayşe Özyılmazel, Alternatif pop şarkılarıyla yeni seslerden
Yankı Alper, Best Fm’de ki programıyla sevilen radyocu ve yazar Yasemin Şefik yarışmanın jürisi.
Sosyal medyada ilgi çeken yarışma için jüri üyeleri; Ayşe Özyılmazel, Yankı Alper ve Yasemin Şefik’in sürprizleri de
olacak.
Alo Şarkını Söyle yarışmasına telefonla katılabilen yarışmacılar, performanslarını kaydederek daha sonra da dinleme
şansına da sahipler. Yeni sesler arayan yarışma da jurinin seçimiyle; en iyi 20 yarışmacıyı seçip, profesyonel stüdyoda
kayıt yapma şansını yakalayacak. Yarışmanın en iyisi de Single album ve Klip çalışması yapma şansını yakalıyor.
www.alosarkinisoyle.com dan yarışmak isteyenler detaylı bilgi edinebilir.
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CUMHURİYET TERZİHANESİ MÜZESİ
PALLADIUM’DA AÇILDI

Dünyaca ünlü smokin ustası Levon Kordonciyan’ın, Palladium
Ataşehir ile birlikte hayata geçirdiği Cumhuriyet Terzihanesi
Müzesi, 29 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen özel bir
davetle açıldı.

A
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tatürk’ün smokin ve fraklarını diken
Levan Kordonciyan’ın mesleğini 4 ku
şaktır sürdüren Kordonciyan ailesi, yıllardır
kurdukları Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi
hayalini 29 Ekim’de Palladium Ataşehir’de
ilk defa hayata geçirdi. Sanat ve cemiyet
dünyasından çok sayıda ismin katıldığı
özel bir davetle açılışı yapılan müzede
Cumhuriyet tarihinin çok önemli bir kesiti
halkla buluştu.
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Atatürk’ten Hollywood Starlarına
Uzanan Öykü

jaket atay, bonjur, redingot ve frak dikimi
eğitimi almış ve Türkiye’ye döndükten
Resepsiyonun açılışında bir konuşma
sonra Atatürk’ün kıyafetlerini dikmeye
yapan 4. kuşak Levon Kordonciyan, aynı
başlamış. Kordonciyan ailesi olarak o
ismi taşıdığı büyük dedesinin Atatürk’ün
tarihten bu yana 4 kuşaktır smokin ve
emriyle Paris’te bulunan dünyanın en
frak dikmeye devam ediyoruz. Dünyaca
önemli moda okullarından kabul edilen E.
ünlü birçok önemli ismi giydirdik. Özel
J. Malle Akademisi’ne gitmesiyle başlayan üretim kumaşımızla dikilen kıyafetleri
bu öykünün aynı zamanda Cumhuriyetin
giyen isimler arasında ABD Başkanı
91 yıllık tarihinin de çok özel bir kesiti
Barack Obama, Nobel töreninde Orhan
olduğunu kaydetti. Kordonciyan şunları
Pamuk, James Bondlar’dan Sean Connery
kaydetti: “Levon Usta, Paris’te 6 yıl kalarak ve Daniel Craig, Baba filminde Marlon

Brando, Soysuzlar Çetesi’nde Brad Pitt,
Oscar törenlerinde Russel Crowe, Samuel
L. Jackson, Hugh Jackman, Robert De Niro
gibi çok sayıda isim yer alıyor. Ülkemizi
bu şekilde temsil ettiğimiz için gurur
duyuyoruz. Aile olarak, yıllardır hayalini
kurduğumuz Cumhuriyet Terzihanesi
Müzesi’ni Palladium Ataşehir’de hayata
geçirdiğimiz için çok heyecanlı ve de
mutluyuz. Bu müze sadece Kordonciyan
ailesinin değil Cumhuriyetimizin terzihane
tarihi müzesidir.”
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Kordonciyan Ailesi
İlk defa Palladium Ataşehir’de
Açılışta konuşan Plladium Ataşehir
AMV Genel Müdürü Ayşen Yerşen de,
“Kordonciyan ailesinin emek ve başarılarla
dolu öyküsünü ilk kez halkımızla
buluşturduğumuz için çok mutluyuz.
Birçoklarımızın bildiği bu özel hikaye
Kordonciyan ailesinin tüm fertleri tarafından
özenle korunmuş ve bugün Palladium
AVM’de Türk halkıyla buluşmuştur. Bu özel
buluşmanın bir parçası olmaktan büyük onur
duyuyoruz” diye konuştu.

Ayşen Yerşen
Palladium Ataşehir Genel Müdürü
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6 özel parçanın sergilendiği mini bir
defilenin düzenlendiği geceye yoğun ilgi
oldu. Müzede, Cumhuriyet döneminden
kalan özel smokin ve fraklar, birinci kuşak
Levon Usta’nın kullandığı terzihane
malzemeleri, dönemin şıklığını anlatan
en özel fotoğraflar ile Atatürk’ün birçok
fotoğrafında da görülen ve Levon Usta’ya
hediye ettiği silindir şapkası ile bastonu da
sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.
Tarihin çok özel bir sayfasına yapılacak bu
Fatos Segmen
Simge Tertemiz seyahat 10 Kasım akşamına kadar Palladium
Elif Ece Uzun
Ataşehir’de ücretsiz olarak gezilebilecek.
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BAUHAUS BAKIRKÖY YENİLENDİ

Marmara Forum AVM’nin giriş katında yer alan ve 31 Mart 2011’den bu yana Bakırköy ve bölge
halkının hizmetinde olan Bauhaus Bakırköy, kısa süre önce daha “Feminen” bir konseptle iç
mekanını farklı bakış açısıyla tamamen yeniden düzenledi; artık daha aydınlık ferah bir ortamda
yeni reyonlarında çok seçenekli ürünleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayrıca yeni düzenlemeyle
‘’Engelli’’ ziyaretçilerin 12 bin metrekare kapalı alanı kolaylıkla ve rahatça dolaşması sağlandı.

Oylum Talu
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auhaus Bakırköy Yenilenince…
Avrupa’da yıllar önce, Türkiye’ de ‘’Do
İt Yourself- Kendin Yap’’ kavramını 1996’da
yerleştiren Bauhaus Türkiye Bakırköy şubesi
bayan ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle daha
feminen bir hale getirildi. Özellikle ev tekstili,
aksesuar, süsleme, ev, dekorasyon aydınlatma
bölümlerinde zengin ürün çeşitleriyle bayan
ziyaretçilerin istediklerini cazip ve uygun
fiyat seçenekleriyle bulması sağlandı. Evinizi
direkt ve endirekt aydınlatmak için klasik,
modern cok çeşitli aydınlatma araçları ayrıca
avize, abajur, masa lambaları ve çeşitli
ürünler benzersiz seçenekleriyle Bauhaus
Bakırköy’de mevcut. Aynı şekilde bayanlar
için en önemli bölüm olan mutfak ve banyo
reyonları da fazlasıyla zenginleştirildi…

Vatan Şaşmaz

Bauhaus Bakırköy Etkinlikleri
Yenilenen Bauhaus Bakırköy’ün
açılışı nedeniyle 3 gün boyunca
çeşitli sanatçıların katılımıyla sürpriz
kampanyalar yapıldı, katılımcılar
sürpriz hediyeler kazandı.
Sanatçılar ; Gazoz Ağacı – Cem Arslan,
Zuhal Topal, Ömür Gedik , Evrim Akın,
Vatan Şaşmaz, Oylum Talu ve Ayşe Tolga
çeşitli yarışmalarla hem eğlendirdiler hem
de kazandırdılar. Öte yandan sanatçı, köşe
yazarı Ömür Gedik “Can Dostlarımızla”
ilgili söyleşi yaptı. Haçiko’nun Kurucu
Başkanı olan Ömür Gedik’in barınağına
3 ton mama yardımı da yapıldı.

Evrim Akın
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ATİYE

OPTİMUM OUTLET’LERİ
SALLADI!

Milyonların sevgilisi Atiye: Ankara, İstanbul ve İzmir’li hayranlarıyla
Optimum Outlet’lerde buluştu. Pop müziğin sevilen ismi, önce
Ankara ardından da İstanbul ve son olarak İzmir’li hayranlarıyla
kucaklaştı. Atiye’li imza günü aynı zamanda bugüne kadar, Optimum
Outlet’lerde gerçekleştirilen en kalabalık etkinlik oldu.
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evilen sanatçıyı görmek için Optimum
Outlet’e saatler öncesinden gelen
kalabalık hayran kitlesi, Atiye’yi coşkuyla
karşıladı. Şarkılarını dinlemek, onunla
hatıra fotoğrafı çektirmek ve kısacık da
olsa sohbet edebilmek için uzun kuyruklara
aldırmadan bekleyen hayranlarının hepsi ile
tek tek ilgilenen Atiye, sıcak ve sempatik
tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fethetti.
Sanatçı, imza günü etkinliğinde hayranları
için, sevilen şarkılarından seslendirdiği
mini konserle Ankara ve İstanbul’daki
Optimum Outlet’leri kelimenin tam
anlamıyla salladı. Sevenlerinin hiçbirini
kırmak istemeyen Atiye, kendisini
saatlerce bekleyen hayranlarına tek tek
imza verebilmek için, etkinlik için ayrılan
süreyi 1 saat daha uzattı. Atiye 19 Ekim
Pazar günü de İzmir Optimum Outlet’deki
hayranlarıyla buluştu.
Optimum Outlet, “Optimum Outlet’te
Mutlu Ziyaretçiler” konseptinde
gerçekleştirdiği etkinlikleri ve tüm yıla
dağılan organizasyonlarıyla ziyaretçilerine
mutlu anlar yaşatarak, alışveriş keyfine
ayrıcalık katmaya devam edecek.
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LC WAIKIKI YURT DIŞINDAKİ
100’ÜNCÜ MAĞAZASINI
MOSTAR’DA AÇTI

Moda perakende sektörünün lideri LC Waikiki, yurt
dışında 100 mağazaya ulaştı. 2023 yılında Avrupa’nın
en başarılı üç hazır giyim markasından biri olmayı
hedefleyen LC Waikiki, Mostar’da açtığı 100’üncü
mağazası ile global arenaya açıldığı 2009 yılından bu
yana yaptığı yatırımlarını % 25 büyüttü.

Vahap Küçük
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LC Waikiki Yönetim
Kurulu Başkanı
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T

Cihad Erginay

Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçisi

ürkiye’nin moda perakende lideri
LC Waikiki, global marka olma
yolcuğunda önemli bir adım daha attı
ve yurt dışındaki 100’üncü mağazasını
açtı. LC Waikiki Bosna Hersek’in Mostar
kentindeki 100. Mağaza açılışını 24 Eylül
2014, Çarşamba günü düzenlediği basın
toplantısı ile duyurdu. LC Waikiki Yönetim
Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve LC
Waikiki Uluslararası Mağazacılık Genel
Müdürü Yenal Gökyıldırım ev sahipliğinde
gerçekleşen basın toplantısına Türkiye’den
bir grup basın mensubu katılırken, BosnaHersek basını da yoğun ilgi gösterdi.

Ljubo Beşliç

Mostar Büyükşehir
Belediye Başkanı

Global marka olma yolunda
yatırımlar devam ediyor
Basın toplantısı açılış konuşmasını
gerçekleştiren LC Waikiki Yönetim Kurulu
Başkanı Vahap Küçük, “1997 yılından
beri LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri
Ticaret A.Ş. çatısı altında Türkiye’de
hizmet veriyoruz. Türkiye’deki hızlı
büyümemiz ve sektör liderliğimizi takiben
yurt dışında ilk yatırımımızı da 2009 yılında
Romanya’da yapmıştık. 5 yıl gibi kısa bir
sürede ulaştığımız 100’üncü mağazamızı
Balkanlar’ın gözdesi Bosna-Hersek’in

Yenal Gökyıldırım

LC Waikiki Uluslararası
Mağazacılık Genel Müdürü

Mostar kentinde açmanın ve 23 ülkede
ulaşılabilir olmanın büyük mutluluğunu
yaşıyoruz.” dedi.
Vahap Küçük, “Balkanlar bölgesi,
Türkiye'nin Batı Avrupa'ya açılan kapısı
olmasının yanında tarihi, kültürel ve insani
bağlar dolayısıyla Türkiye için büyük
bir önem taşıyor. LC Waikiki olarak,
değerlerimizden aldığımız güçle ülkemizin
global markalarından biri olmak için
Balkanlar’da ve dünyanın farklı bölgelerinde
yurt dışı yatırımlarımıza devam edeceğiz.”
şeklinde konuştu.
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Hedef Türkiye’de 4 milyar, yurt
dışında ise 6 milyar USD ciro
LC Waikiki Uluslararası Mağazacılık
Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım,
bugün Türkiye’de 387 ve yurt dışında
ise 100 mağaza sayısına ulaşan LC
Waikiki’nin farklı kültürlerden 22.500
kişiye istihdam sağladığına dikkat
çekerek, Türkiye perakende sektöründe
elde ettikleri başarıyı yurt dışı
pazarlarına da taşımayı hedeflediklerini
belirtti.
Gökyıldırım, “LC Waikiki olarak,
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü
kuruluş yılına denk gelen 2023
hedeflerini desteklemek vizyonu ile
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023
yılında global marka olma vizyonuyla
yurt dışında 6 milyar USD, yurt içinde
ise 4 milyar USD seviyesinde ciroya
ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde
açıklamada bulundu.

Balkan ülkelerinde %45 büyüme

LC Waikiki’nin global yatırımlarını
vurgulayan Gökyıldırım, “LC Waikiki
olarak, özellikle Balkan ülkelerinde
%45 oranında büyüme sergiledik. Yurt
dışında yaklaşık 3500 olan istihdam
sayımızın 1350’si Balkanlar’a ait.
Önümüzdeki dönemde Balkanlar’daki
istihdam sayımızı 1800’lere, 26
olan mağaza sayımızı ise 35’e
çıkarmayı planlıyoruz. Kosova’da,
Bosna-Hersek’te, Makedonya’da,
Arnavutluk’ta ve Bulgaristan’da pazar
lideri konumundayız. Yeni pazar olarak
Karadağ ve Moldova ile yakından
ilgileniyoruz.” şeklinde konuştu.

Vahap Küçük

LC Waikiki Yönetim
Kurulu Başkanı
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Yurt dışında yeni açılan her bir mağaza
için yaklaşık 1,5 milyon USD değerinde
yatırım gerçekleştirdiklerini belirten LC
Waikiki Uluslararası Mağazacılık Genel
Müdürü Yenal Gökyıldırım sözlerine
şöyle devam etti: “LC Waikiki, Bosna Hersek’in Mostar kentinde yeni açılan
mağazası ile Balkanlar’daki toplam
mağaza sayısını 26’ya çıkarmış oldu.
Bugüne kadar Balkanlar’da yaklaşık 40
milyon USD değerinde yatırım yapmış
olan markamızın Romanya’da sekiz,
Bulgaristan’da yedi, Arnavutluk’ta
dört, Makedonya’da iki, Kosova’da
iki, Bosna-Hersek’te üç mağazası
bulunuyor. Mostar’da açtığımız
100’üncü mağazamızla yurt dışında
toplam 100 bin metrekarelik satış
alanına ulaştık”
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Esra Seziş Kiğılı
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Stil Danışmanı
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KIYAFETLERİN
PSİKOLOJİK ETKİSİ VAR

Alışveriş yaparken, gardrobumuzu düzenlerken ya da günlük kıyafet seçimlerinde dikkat ettiğimiz
birçok nokta var. Hava sıcaklığı, seçilen parçanın tarzımıza uygun olup olmadığı, gidilecek yerlerin ya da
yapılacak işlerin niteliği bunlardan bazıları. Dış etkenlere ve ruh halimize göre seçtiğimiz kıyafetler kendi
iç dünyamızı yansıtırken iletişime geçtiğimiz insanların da psikolojilerini etkiliyor. Peki, seçilen kıyafetler
kişiliğinizi hangi şekillerde yansıtıyor? Dış görünüşümüzle karşımızdakilere nasıl mesajlar veriyoruz?

Röportaj / MALl&MOTTO

K

ıyafetlerimizle aramızdaki ilişki ve
etkileşim tek yönlü şekilde gelişmiyor.
Sahip olduğumuz kıyafetler, bizi hem
sosyal hem de duygusal yönden etkiliyor;
“Diğer insanlar bizi nasıl algılıyor?” ve
“Biz kendimiz hakkında ne hissediyoruz?”
sorularına cevap oluyor. Giyim tarzımız ve
sosyal hayatta tercih ettiğimiz kıyafetler;
dış dünyayla olan ilişkimizde, nasıl bir
rol seçtiğimizle yakından alakalı olarak
şekilleniyor. Kıyafetlerimiz sadece bizi
örten ve koruyan kumaşlar olmaktan
çıkıp, aynı zamanda karakterimizi
yansıtan, zevklerimizi ortaya koyan bir
ifade biçimi olarak var oluyor. Bu sebeple
de tanıştığımız, tanıdığımız ve iletişim
kurduğumuz insanlar bizi değerlendirirken
kıyafetlerimizi de göz önünde bulunduruyor.
“İş Görüşmesinde Maskülen Giyinen
Kadınlar Daha Çok Kabul Görüyor”

Kıyafetlerin hayatımıza etkisinin bu kadarla
sınırlı kalmadığı muhakkak. Gardrobumuzda
yer eden, gündemimizin bir kısmını meşgul
eden giysilerimiz, sadece bizim sosyal
hayatla ve dış dünyayla olan ilişkimizi
değil; duygu dünyamızı, kendimize dair
düşüncelerimizi ve hislerimizi de etkiliyor.
Doğru Mekan, Doğru İnsanlar, Doğru
Kıyafet
Kıyafet seçiminde dikkat edilmesi
gereken en temel konu gidilecek mekan
ve karşılaşılacak insanların özellikleridir.
Arkadaş buluşmalarında, tatillerde,
gezilerde, iş toplantılarında kabul görmek
ve kıyafetimizden dolayı yadırganmamak
için ortama uygun giyinmek lazım. İş
toplantılarının resmiyeti ve ciddiyeti göz
önüne alındığında koyu renklerdeki takım
elbiseler, elbiseler ve bluzlar doğru tercih
olarak karşımıza çıkıyor. Jean, tişört, spor
ayakkabı giyerek toplantıya katılanlar ne
yazık ki idari kimliklerini gölgelerler. İş

disiplinini benimseyerek uygun kıyafetlerle
görüşmelere katılanlar ilk izlenim olarak
başarılı olurlar. Aşırı aksesuar kullanımı
karşımızdakinin gözünü yorarken, ilk
imajımızı da olumsuz yönde zedeleyebilir.
Renkler Çok Şey Anlatıyor
Parlak kırmızı, fuşya ya da neon sarı gibi
iddialı renkler ya da saten gibi iddialı
kumaşlar; çevremizdeki insanlar tarafından
bir özgüven belirtisi olarak algılanabileceği
gibi, kendi isteğimizle tercih ettiğimizde
özgüven arttırıcı bir etki de gösterebiliyor.
İçinde kendimizi güzel bulduğumuz, şık
olduğunu düşündüğümüz kıyafetler de
aynı etkiyi yaratabiliyor. Giydiğimizde
hem şık göründüğümüz hem de rahat
olduğumuz kıyafetler; kendine güvenen,
sakin, güçlü ve kendinden emin bir görüntü
çizeceğinden saygı uyandırıyor ve ciddiyet
sağlıyor. Daha günlük, spor-şık kıyafetler
ise rahatlığı çağrıştırdığı için stresi azaltıp,
aktivite düzeyini arttırabiliyor. Özellikle
belli parçalar zihnimizde belirli ortam
ve durumlarla eşleştiğinden, çağrışım
yapabiliyor ve ruh halimizi etkiliyor.
Örneğin pijama deyince aklımıza tembellik
ve dinlenmek gelirken; döpiyes ya da takım
elbise denince profesyonellik ve çalışma
hayatı aklımıza geliyor.
İnsan psikolojisinde her renk bir duyguyu,
düşünceyi ve bir olguyu temsil eder ve

birçok rengin insanlarda uyandırdığı hisler
farklıdır. Renklerin kendine özgü dillerini
bilerek o renkleri kullanmak bizleri kıyafet
seçiminde 1-0 öne geçirir. Resmiyeti ifade
eden siyah, diplomatik ortamlarda kullanılan
gri, siyasetçilerin vazgeçilmezi lacivert ve
tüm renklerin tamamlayıcısı olan beyaz
doğru kombinlerle karşımızdakileri olumlu
yönde etkiler.
Her Rengi Herkes Giymemeli
Ten rengimize göre de kullandığımız
renkler çeşitlilik gösterir. Açık tenli insanlar
pastel renkleri tercih etmeli, her rengi
kullanmaya da müsaittirler. Ten rengi altın
sarısına ve ya buğday tonlarına dönük olan
insanlar oldukça şanslıdır. İstedikleri rengi
ve tonunu giymekte özgürdürler. Bronz tenli
insanlar, pastel tonlarını kullanırken, bunun
yanında pırıltılı renklerde kullanmalarında
fayda var. Tabi ki bu renklerin birbiriyle
uyumlu olmaları şıklık göstergesidir. Esmer
tene sahipseniz, açık renkler size göredir;
canlı, cıvıl cıvıl tüm renkleri kullanabilirler,
ama tek bir şartla; kombinlerinde tek bir
canlı rengi kullanmalılar. Zayıf görünmek
için en doğru tercih, en iyisi koyu renklerdir.
Ama yine büyük şekilli desenlerden uzak
durmak gerekir. Ten renginiz esmer değilse,
koyu renkler bir iki beden daha ince gösterir.
Tabii çok dar kesimlerden de kaçınmak da
fayda var.
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Yeni tanışan insanlar birbirleri hakkında
pek bilgi sahibi olmadıkları için; ilk adımda
erişebilecekleri bilgi üzerinden fikir sahibi
oluyorlar. Karşısındakinin dış görünüşü,
konuşma tarzı ve hali tavrı karşı taraftaki
ilk izlenimleri oluşturuyor. Nasreddin
Hoca’nın “Ye kürküm ye!” sözleriyle ortaya
koyduğu bu gerçek, birçok araştırmayla da
kanıtlanıyor. Bu alandaki farklı araştırma
sonuçlarına baktığımızda; iş görüşmesinde
maskülen giyinen kadınların daha çok kabul
aldığını, daha resmi giyinen bir asistan
adayının mülakat sırasında daha zeki olarak
değerlendirildiğini ve üst düzey parçaları
tercih eden, şık giyinen kişilerin diğer
insanlardan daha çok yardım gördüğünü ve
iş dünyasında daha çok prestij sahibi olarak
kabul edildiğini görüyoruz.
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LCW’NİN EN BÜYÜĞÜ
212 POWER OUTLET’DE
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AVMPartners tarafından yönetilen 212 İstanbul Power
Outlet büyüyen, yenilenen mağazaları ve yeni markaları
ile gücüne güç katmaya devam ediyor.
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5’inci yılını muhteşem etkinliklerle kutlayan
212 İstanbul Power Outlet’te, Beymen
Business, Hotiç, Network / Fabrika /
Divarese gibi dünyaca ünlü markalardan
sonra LCWaikiki Outlet ve Koton’da yeni
açtıkları mağazaları ile hizmet vermeye
başladı. Çok yakında zemin katta bulunan
Defacto mağazası da mevcut mağazasını
büyüterek 2 katta hizmet vermeye
başlayacak.
LCWaikiki, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet
anlayışıyla bugüne kadar 212 İstanbul
Power Outlet’ te yer alan yaklaşık 2 bin
600 metrekarelik mağazasına ilave olarak
yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik mağazasında
outlet konseptiyle de açılış yaptı.
212 İstanbul Power Outlet’te bu markaların
yanı sıra Markapark ve Ayakkabı Dünyası
da Ekim ayında açılış yaptı.
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ZORLU’DA KASIM AYI

GÖSTERİ VE KONSERLERİ

ÇOK RENKLİ GEÇECEK

MALl&MOTTO / 9.sayı / 2014

BLAM
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Geçtiğimiz sezon sahnelenen, dünyaca ünlü müzikal Notre
Dame de Paris’de İstanbullu sanatseverleri büyüleyen
başrol oyuncusu Matt Laurent (Quasimodo), rol arkadaşları
ile; dünyaca ünlü müzikallerden Fransızca ve İngilizce
seçmeler seslendirmek üzere, 27 Kasım’da Zorlu sahnesine
geri dönüyor.
Tiyatro severlere yeni bir gösteri deneyimi sunacak olan
BLAM!, 29 Kasım’da perdelerini açacak. Dört özel gösteri
ile izleyicinin karşısına çıkacak olan oyun, kült bir aksiyon
filmi olan Die Hard ile tüm dünyada izlenme rekorları kıran
The Office’in kesişimi olarak nitelendiriliyor.

T

ürkiye’den efsanevi sanatçı ve grupların
yanı sıra yine uluslararası sanatçı
ve gösterilere ev sahipliği yapacak olan
Zorlu, sanatseverlere çok geniş bir yelpaze
sunuyor. İlk albümü ‘Girizgah’ın lansman
konseriyle Alaturka Records; farklı müzik
deneyimlerini tek bir fikir altında toplayan
‘Korhan Futacı ve Kara Orkestra’ ile
vereceği ilk konserle Sezen Aksu ve Azam
Ali ile Zara eşliğinde vereceği özel konserle
Mercan Dede Kasım ayı programında dikkat
çeken isimler arasında. Dört özel gösteri
için Türkiye’ye gelecek olan ve Kasım ayı
sonunda şovlarına başlayacak olan BLAM!
adlı çağdaş tiyatro topluluğu ise sunduğu
fiziksel komedya ile izleyicileri şaşırtmaya
hazırlanıyor.
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27 Kasım 2014 21:00 Ana Tiyatro,
Notre Dame De Paris'nin
yıldızları bu defa Fransızca ve
İngilizce söyleyecekler

01 Kasım 2014 21:00 Ana Tiyatro,
Mercan Dede, Zorlu’ya özel sahne
efektleri ile yine büyüleyecek...
Mercan Dede’nin geçtiğimiz yaz, sadece
Zorlu için sahneye koyduğu özel projesi
Mercan Dede Ensemble konserlerinin son
ayağı 1 Kasım’da gerçekleşecek. Gecede
Mercan Dede Ensemble'a, büyüleyici
sesleriyle dünya müziğinin en önemli vokal
sanatçılarından Azam Ali ve Türk Halk
Müziği'nin ödüllü yıldızı Zara konuk sanatçı
olarak eşlik ediyor. Dünya müziği alanında
günümüzün en önemli besteci ve vokalisti
olarak gösterilen, sesini "Matrix", "The
Fight Club", "Thor" gibi film müziklerinden
de hatırlayabileceğimiz Azam Ali, Mercan
Dede'nin son albümü Dünya'da yer alan
"Haydar Haydar" adlı Anadolu türküsünü
seslendirdi.

Sezen Aksu

29 Kasım 20:30 Ana Tiyatro,
22 Kasım 2014 20:30 Ana Tiyatro, Kara Orkestra, Sezen Aksu ile
Klasiklerden modern dönem
aynı sahnede!
eserlerine, halk türkülerinden
Pop müziğimizin dev ismi Sezen Aksu;
kantolara...
2013 Itrî Klasik Türk Müziği Yılın Projesi
Ödülü sahibi Alaturka Records, 2 CD'den
oluşan ilk albümü 'Girizgâh'ın lansman
konserini Zorlu'da veriyor! Alaturka
Records, klasiklerden modern dönem
eserlerine, Anadolu halk türkülerinden
İstanbul şarkılarına, Bektaşi nefeslerinden
dinî musiki örneklerine ve kantolara kadar,
musiki kültürünü bir bütün olarak ele alıyor
ve dinleyiciyi taş plak dönemine götürüyor.
Uğur Işık önderliğindeki, yaşları 3 ile 90
aralığında değişen sanatçılardan oluşan
topluluğun bu konseri, musikiye ve icraya
alışılagelenden farklı bir açıyla yaklaşımın,
ilgi çekici bir örneği...

temeli beş sene evvel atılan ve farklı müzik
deneyimlerini tek bir fikir altında toplayan
"Korhan Futacı ve Kara Orkestra" ile ilk
defa Zorlu'da sahne alacak. Tamburada,
Dandadadan, Konstrukt, Taranta Babu
gibi farklı müzik topluluklarını kuran
saksafoncu, şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı
Korhan Futacı; yedi kişilik Kara Orkestra
ile tarz ve duyuda o kadar zengin bir
orkestral ses yaratıyor ki, adeta ayrılmaz
bir şekilde kaynaşmış ve bilinç sahibi
bir mekanizma yaratıyor. Klasikleşen
Sezen Aksu eserlerinin, Korhan Futacı
ve Kara Orkestra'nın özgün yorumları
ile harmanlayarak sunulacağı bu özel
performansı kaçırmayın!

Matt Laurent
29 Kasım- 5 Aralık 21:00 Drama
Sahnesi, ‘Nefes kesen fiziksel
gösteriler... Ve enerji dolu slapstıck komedyası’
The Scotsman "Dört dahiyane memur,
sabahtan akşama kadar süren dayanılmaz
sıkıcı mesai saatlerinden bir kaçış yolu
ararken gündelik hayatın sil baştan
oluşturulduğu, hayal ürünü bir oyun
yaratır. Bu ilginç fikirden doğan kahkaha
ve enerji dolu BLAM!'de sıradan bir
işyeri, çalışanların sevdikleri filmlerden
sahneler canlandırdıkları, uzaylılar,
süper kahramanlar ve beyaz perdenin
klasikleşmiş kötü adamlarının işgal ettiği
bir dünyaya dönüşüyor." Tiyatroseverlere
yeni bir gösteri deneyimi sunan BLAM!,
yaratıcıları Neander ekibi tarafından Die
Hard'ın The Office ile kesişimi olarak tarif
ediliyor. İnanılmaz gösteriler, nefes kesen
fiziksel maharetler, enerji yüklü manevralar
ile BLAM!, Türkiye'de ilk kez Zorlu'da
izleyicilere eğlence dolu bir deneyim
yaşatacak.

BLAM
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Mercan Dede

Broadway'in en sevilen hitleri hem
İngilizce hem Fransızca olarak izleyici
ile buluşacak.... Dünyanın en sevilen
müzikallerinin unutulmaz şarkıları; Matt
Laurent, Marc Hervieux, Richard Charest,
Cyril Niccolai, Nadia Bel ve Sophie
Day'in benzersiz yorumlarıyla Zorlu'da
seslendirilecek. Anadilleri Fransızca olan
ve geçtiğimiz sene Zorlu'da sergiledikleri
Notre Dame de Paris müzikalindeki eşsiz
performansları ile izleyicinin sevgisini
kazanan, dünyaca ünlü aktör ve aktiristler
bu defa, Fransızca ve İngilizce müzikal
eserlerinden seçmelerle geliyorlar.
Programda; Notre-Dame de Paris, Don Juan,
Starmania, Rimbaud, Mozart, Le roi soleil,
Roméo & Juliette, Les Misérables, Les trois
Mousquetaires, The Phantom of the Opera,
Le Petit Prince gibi eserlerden parçalar
seslendirilecek.
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PRIME MALL ANTAKYA
3.YAŞINI MUHTEŞEM BİR

DEFİLE İLE KUTLADI
3.Yaşını kutlayan Prime Mall Antakya Alışveriş
Merkezi’nde ünlü modeller Elif Ece Uzun ve Yeliz
Öney’in katıldığı defileye yoğun ilgi vardı.

Seviye İkbal Tulgar

Hülya Habil

E
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lif Ece Uzun ve Yeliz Öney’in de
aralarında yer aldığı 11 ünlü manken,
19 Ekim cumartesi günü Prime Mall
Antakya’da podyumdaydı. 18 markanın
yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı defile
birbirinden renkli görüntülere sahne
oldu. Elma organizasyon’un düzenlediği,
Modanın yeni trendlerinin sergilendiği
defileye Antakyalılar büyük ilgi gösterdi.
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Yeliz Öney

Tugay Tokgöz

Andrey Polyanin

Armağan Yazıcı
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Batuhan Yazıcı

Cansu Boru

Elif Ece Uzun

Deniz Yonluk
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Gökhan Aydıner
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ALLIANZ’IN “KÜRESEL VARLIK”
RAPORU AÇIKLANDI
Kişi başına düşen mali varlıklara
göre oluşturulan en zengin ülkeler
listesinde Türkiye 46’ıncı sırada yer
aldı.

Allianz’ın bu yıl 5.’sini yayınladığı “2013 Küresel
Varlık Raporu”na göre, dünya genelinde mali varlıklar
brüt 118 trilyon Euro’ya ulaşarak rekor kırdı. Rapora
göre 65 milyon “kaybeden”e karşılık, neredeyse yarım
milyar kişi 2013 yılından kazançlı çıktı.

Allianz bugün 50’den fazla ülkede hane içi
varlık ve borç durumlarını mercek altına
alan “Küresel Varlık Raporu”nun 5’incisini
yayınladı. Raporda açıklanan sonuçlara
göre, küresel hane içi brüt mali varlıklar
2013 yılında, son on yılın en hızlı ivmesini
yakalayarak %9,9 oranında büyüdü. Bu
büyümeyle birlikte küresel mali varlıkların
toplamı 118 trilyon Euro’ya ulaşarak bir
rekora da imza atmış oldu.
Rapora göre rekor büyümede, Japonya,
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da
menkul değerlerde tutulan hisselerin
gösterdiği %16,5’lik büyüme performansı
etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri
hisselere sıcak fon akışının gerçekleştiği tek
bölge olurken, Avrupalılar mali varlıklardan
para çekmeye devam etti.
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Doğu Avrupa büyümedeki düşüşe
rağmen şampiyonluğunu koruyor
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Raporun ortaya koyduğu sonuçlar bununla
da sınırlı değil. Bu hızlı büyümenin bütün
coğrafi bölgelerde gözlemlenemediğini
ortaya koyan rapora göre, özellikle Latin
Amerika gibi gelişmekte olan ülkelerde,
bölgesel nakit ve döviz pazarlarında yaşanan
çalkantılar varlık büyümesinde hız kaybına
neden oldu. Doğu Avrupa bölgesinin
tamamında da benzer bir tablo gözlemlendi.
Büyüme oranı yüzde bir oranında
gerileyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti;
bu rakam bile %5,2 büyüme kaydeden
Batı Avrupa’nın iki katından fazla oldu.
Uzun dönem gelişimine bakıldığında, 2000
yılından bu yana ortalama %14,5 büyümeyle
Doğu Avrupa bölgesi “Büyüme Şampiyonu”
olmaya devam ediyor.
Bölgedeki birçok ülke, özellikle Avrupa
Birliği üyesi olan Doğu Avrupalılar 2007
yılından bu yana varlık birikiminde

vites küçültmeye devam ediyor. Varlık
büyümesine genel enflasyon oranı gibi
reel veriler bazında bakıldığında ise Doğu
Avrupa’da ortalama %6 oranında düşüş
yaşandığı görülüyor. Bu rakam %5,5 oranına
sahip Latin Amerika’nın üzerindeyken,
Japonya gibi 2000 yılından bugüne yıllık
ortalama %10 büyüme oranına sahip
ülkelerin oluşturduğu Asya pazarının çok
altında seyrediyor.
Allianz’ın raporuyla ilgili açıklama yapan
Allianz Baş Ekonomisti Michael Heise,
“Bölgedeki zor koşullara rağmen Doğu
Avrupa’nın tamamında varlıklar iki
yıldır pozitif gelişme gösteriyor. Bu da
bölgenin kendini toparlama sürecinin hala
bozulmamış olduğunu kanıtlıyor. Ancak
Ukrayna krizinin tırmanması, bölgeye kara
bulutları çekmeye başladı” diyor.

Türkiye’de mali varlık da borçlar
da artışta!
Raporun Türkiye ile ilgili ortaya
koyduğu sonuçlar da oldukça çarpıcı…
Buna göre 2013 yılında Türkiye’de
brüt mali varlıklar, Doğu Avrupa
ortalamasının üzerine çıkarak %18
oranında büyüdü. 2013 yılının sonunda
kişisel birikimlerin %80’inin bankalarda
tutulduğu yapıda, hane içi varlıklarının
finansal krizi atlattığı söylenebilir.
Krizden önceki son yıl olan 2007’den bu
yana küresel düzeyde %30’dan daha az
artış gösteren mali varlıklar, Türkiye’de
iki kat arttı.
Buna karşılık hane içi borçlarda da hızlı
bir artış gözlemlendi. Türkiye’de 2013
yılının sonunda borçların GSMH’a
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Borç yükü devam ediyor
Tüm dünyaya bakıldığında ise 2013’te
varlıkların yanı sıra borçların da hızla
büyüdüğü gözlemleniyor. Mortgage
borçlanmalarının da dahil edildiği kategori,
finansal krizden bu yana en hızlı büyüme
rakamına ulaşarak, %3,6 büyüme kaydetti.
Buna rağmen, küresel borç oranı geçen yıla
göre yarım puan düştü ve %65,1 seviyesine
geriledi. Bu rakamla birlikte borç oranındaki
düşüş 2009’dan bugüne %6,4 seviyesine
ulaşmış oldu.

gözlemlendi. Geçmişte şaha kalkmış kredi
büyümesine rağmen, borcun genel ekonomik
faaliyetlere oranının Doğu Avrupa’daki
kadar düşük olduğu başka hiçbir bölge yok:
2013 yılının sonunda bölgede borç oranı
%22,6 olarak kaydedilirken, bölgedeki
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu oran %34
oldu. %22,6’ya göre oldukça yüksek olan
%34 oranı, analizi yapılan tüm ülkelerin
ortalaması olan %50’ye bakıldığında yine de
başarılı kabul edildi.

Ülkelerin sıraları değişiyor

Tüm bu veriler göz önüne alındığında,
2013’te küresel net mali varlıkların
%12,4 büyüyerek, çift haneli rakamları
gördüğü gözlemleniyor. Kişi başı net
mali varlıklara göre oluşturulan en zengin
ülkeler sıralamasında ise döviz kuru
etkilerinden dolayı değişiklikler görülüyor.
Örneğin Japonya artık brüt mali varlıklar
Finansal sistemde değişen bu risk algılaması sıralamasına göre geride kalmış durumda;
sadece gelişmiş ülkeler ve özellikle son dört İsviçre ise ABD’nin üzerinde liderliğini
yılda borç oranını %15,5 azaltan ABD için koruyor. Kişi başı ortalama 1,490 Euro net
mali varlık ile Türkiye ise listenin 46’ıncı
geçerli oldu. Öte yandan, gelişmekte olan
sırasında yer alıyor.
ülkelerde borç yükünün artmaya devam
ettiği gözlemleniyor. 2013’te Doğu Avrupa
Yavaşlayan varlık büyümesi, orta ve
bölgesinin genelinde kişisel borçlar %13,2
artarak 760 milyar Euro oldu. Bu artış son
alt sınıfı vuruyor
yıllarda özellikle Türkiye ve Rusya gibi
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden
Allianz bu yıl ilk kez bir “varlık matriksi”
de kaynaklanıyor. AB üyesi ülkelerdeyse
kullanarak, varlık dağılımı gelişimini ülke
borç büyümesinde sanal bir durgunluk
bazında mercek altına aldı. Bu gelir dağılımı

analizinde, geçen on yıllık süreçte başta
Latin Amerika’dan ülkeler olmak üzere,
varlık dağılımında herhangi bir değişim
veya ilerleme gözlemlenmeyen birçok
ülke bulunuyor. 2013’te orta seviyede net
finansal varlığa sahip toplamda yaklaşık
912 milyon insan analize dahil edilen
ülkelerde yaşıyor. Rapor aynı zamanda
uzun vade de global çapta orta sınıfın
yükselişinin ivme kazandığını da ortaya
koyuyor. Özellikle orta sınıf kategorisine
giren popülasyon Latin Amerika için
iki katına çıkarken, Doğu Avrupa’da ise
yaklaşık 60 milyon insanla üç katına çıkmış
durumda... Bu rakamın onda birinden
fazlası ise Türkiye’den geliyor.
Rusya hariç birçok Doğu Avrupa ülkesinde
ise, toplumun büyük bir kısmını etkileyen
varlık gelişiminin çalkantılı doğası,
gelir dağılımında az da olsa bir iyileşme
sağlamış. Analizin bir diğer sonucu ise,
en varlıklı %10’luk dilimin büyümeye
devam ediyor olması. Bu eşitsizlik en
belirgin olarak, ABD, Fransa, İsviçre,
İtalya ve İrlanda gibi Avrupa ülkelerinde
gözlemleniyor. Krizden sonra yavaşlayan
varlık büyümesi ise en çok orta ve alt gelir
grubunu vuruyor. Ortalama kişi başına
düşen mali varlığın 5,300 euro’dan az
olduğu düşük gelir sınıfında son yıllarda
büyük bir değişiklik gözlemlenmemiş
durumda. Raporun verilerine göre düşük
gelir grubuna ait 3,5 milyar kişi bulunuyor.
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oranı hala %23,8 gibi düşük bir rakam olsa
da, son 10 yılda yedi kat artış kaydedilmiş
olması ilgi çekiyor. Birçok diğer ülkeye,
özellikle de bölgedeki Avrupa Birliği üyesi
ülkelere göre keskin bir tezat oluşturarak,
kişisel borçlar hızla büyümeye devam etti ve
yılsonunda %24’e ulaştı.

55

EN
EN HESAPLI
HESAPLI MODA,
MODA, OLIVIUM’DA
OLIVIUM’DA

ABBATE
ABBATE* *ADIM
ADIMKIRTASİYE
KIRTASİYE* *ADİDAS
ADİDAS* *ADİL
ADİLIŞIK
IŞIK* *AIRO
AIROİSTANBUL
İSTANBULTURZ.
TURZ.* *ALTINYILDIZ(BEYMEN,
ALTINYILDIZ(BEYMEN,NETWORK,
NETWORK,FABRİKA)
FABRİKA)* *
ALTINBAŞ
ALTINBAŞ* *ANA
ANAMANTI
MANTI* *ARMAĞAN
ARMAĞANOYUNCAK
OYUNCAK* *ARMİNE
ARMİNEEŞARP
EŞARP* *ARMİNE
ARMİNEOUTLET
OUTLET* *ASLI
ASLIBÖREK
BÖREK* *ATALAR
ATALAR* *ATASUN
ATASUNOPTİK
OPTİK
* *AVEA
AVEA* *AVVA
AVVA* *BAĞDAT
BAĞDATDÖVİZ
DÖVİZ* *BAMBİ
BAMBİ* *BATİK
BATİK* *BEKO
BEKO*BLUE
*BLUEBALON
BALON* *BOSCH
BOSCH* *BURGER
BURGERKING
KING* *BY
BYGÜLAY
GÜLAY* *CACHAREL
CACHAREL* *
CARIBOU
CARIBOUCOFFEE
COFFEE* *CARREFOUR
CARREFOUREXP.
EXP.* *CENTONE
CENTONE* *CENTRO
CENTRO* *CEZVE
CEZVEKAHVE
KAHVEDURAĞI
DURAĞI* *CHOC’NETTE
CHOC’NETTE* *CINECITY
CINECITY* *COBALT
COBALT* *
COLIN'S
COLIN'S* *CONS
CONS* *CONVERSE
CONVERSE* *ÇITIR
ÇITIRUSTA
USTA* *D&R
D&R* *DAGİ
DAGİ* *D’S
D’SDAMAT
DAMAT* *DEFACTO
DEFACTO* *DEICHMANN
DEICHMANN* *DERİMOD
DERİMOD* *DESA
DESA* *
DEVELLİOĞLU
DEVELLİOĞLUDÖNER
DÖNER* *DIESEL
DIESEL* *DICE
DICEKAYEK
KAYEK* *DRY
DRYVISION
VISIONKURU
KURUTEMİZLEME
TEMİZLEME* *DUFY
DUFY* * ECZANE
ECZANE* * EMİR
EMİRÇOCUK
ÇOCUK* *ENGLISH
ENGLISH
HOME
HOME* *ESSE
ESSE* *EYŞA
EYŞA* *FENERIUM
FENERIUM* *FİX
FİXSİLVER
SİLVER* *FLAŞ
FLAŞOPTİK
OPTİK* *FLO
FLO* *FLORMAR
FLORMAR* *FUN
FUNTİME
TİME* *GOLD
GOLDSTORE
STORE * *GOLDEN
GOLDENROSE
ROSE* *
GRATIS
GRATIS* *GS
GSSTORE
STORE* *HACI
HACIŞERİF
ŞERİF* *HAT
HATSTANDI
STANDI* *HATEMOĞLU
HATEMOĞLU* *HERA
HERABİJUTERİ
BİJUTERİ* *HD
HDDÖNER
DÖNER* *HD
HDİSKENDER
İSKENDER* *HEDİYELİK
HEDİYELİKEŞYA
EŞYA
* *HOTİÇ
HOTİÇ* *ICE
ICEPOINT
POINT* *İNCİ
İNCİ * *İPEKYOL
İPEKYOL* *JACK&JONES
JACK&JONES * *JOKERLAND
JOKERLAND* *KADIRGALI
KADIRGALIKÖFTE
KÖFTEPİYAZ
PİYAZ* *KADIRGALI
KADIRGALIKURU
KURUPİLAV
PİLAV* *
KAFKAS
KAFKAS* *KANZ
KANZ* *KAPPA
KAPPA* *KARACA
KARACA* *KARACA
KARACAHOME
HOME* *KAYS
KAYSŞAL
ŞAL* *KFC
KFC* *KİĞILI
KİĞILI* *KOTON
KOTON* *KUMPİRİ
KUMPİRİ* *KRC
KRCPORSELEN
PORSELEN* *
GIRLSTOP
GIRLSTOP* *LCW
LCW* *LEGRAFF
LEGRAFF* *LERA
LERAFRESCA
FRESCA* *LESCON
LESCON* *LINENS
LINENS* *LITTLE
LITTLEBIG
BIG* * MANGO
MANGO* *MAVİ
MAVİ* *MC
MCDONALD'S
DONALD'S* *MELİSSA
MELİSSA* *
MİNİK
MİNİKSÜRÜCÜLER
SÜRÜCÜLER* *İDA
İDA* *NEA
NEAPARFÜM
PARFÜM* *NIKE
NIKE* *OLIVIUM
OLIVIUMLOSTRA
LOSTRA* *OLIVIUM
OLIVIUMBOWLING
BOWLING* *OLIVIUM
OLIVIUMTAKSİ
TAKSİ* *OSES
OSESÇİĞKÖFTE
ÇİĞKÖFTE* *
OTO
OTOYIKAMA
YIKAMA* *ÖZSÜT
ÖZSÜT* *PANÇO
PANÇO* *PARK
PARKBRAVO
BRAVO* *PENTİ
PENTİ* *PERSPECTIVE
PERSPECTIVE* *PİERRE
PİERRECARDİN
CARDİN* *PINKSWANS
PINKSWANS* *PIZZAHUT
PIZZAHUT* *POLARİS
POLARİS
* *POLO
POLOGARAGE
GARAGE* *POP&PİNK
POP&PİNK* *PUDU
PUDU* *PUMA
PUMA* *ROBERT’S
ROBERT’SCOFFEE
COFFEE* *SAAT&SAAT
SAAT&SAAT* *SABRİ
SABRİÖZEL
ÖZEL* *SABUN
SABUNSTANDI
STANDI* *
SAFİR
SAFİRGÜMÜŞ
GÜMÜŞ* *SALON
SALONKUAFÖR
KUAFÖR* *SAMSUNG
SAMSUNG* *SARAR
SARAR* *SARAR
SARARWOMAN
WOMAN* *SIEMENS
SIEMENS* *SOLEY
SOLEY* *SONY
SONYCENTER
CENTER* *SUNSET
SUNSET* *
SÜVARİ
SÜVARİ* *SWATCH
SWATCH* *ŞANS
ŞANSOYUNLARI
OYUNLARI* *ŞEM
ŞEMAKSESUAR
AKSESUAR* *ŞIKMEN
ŞIKMENTERZİ
TERZİ* *TAVUK
TAVUKDÜNYASI
DÜNYASI* *TALİMHANE
TALİMHANE* *TEFAL
TEFAL* *TEKNOSA
TEKNOSA
* *TIFFANY
TIFFANY* *TIRNAKÇI
TIRNAKÇI* *TIRTIL
TIRTIL* *TOSBAA
TOSBAA* *TURKCELL
TURKCELLEXTRA
EXTRA* *TÜRK
TÜRKTELEKOM
TELEKOM* *TWİGY
TWİGY* *U.S
U.SPOLO
POLO* *VESTEL
VESTEL* *VODAFONE
VODAFONE* *
WAFFLE
WAFFLE* *WATSONS
WATSONS* *YARDS
YARDS* *YVES
YVES ROCHER
ROCHER

Prof.
Prof.Dr.
Dr.Muammer
MuammerAksoy
AksoyCad.
Cad.No:30
No:30Zeytinburnu
Zeytinburnu//İst.
İst.
Tel:
Tel:0212
0212547
54774
7453
53 Faks:
Faks:0212
0212582
58206
0626
26

info@olivium.com
info@olivium.com
www.olivium.com.tr
www.olivium.com.tr

twitter.com/OliviumOutlet
twitter.com/OliviumOutlet
facebook.com/OliviumOutletCenter
facebook.com/OliviumOutletCenter

MALl&MOTTO / Makale

PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE
ÇALIŞMA SAATİ YERİNE VERİM
ÖNDE TUTULMALI
2014’ün son aylarını yaşadığımız
şu günlerde İK firmaları ve
yöneticiler, mesailerinin önemli bir
kısmını performans değerlendirme
hazırlıklarına ayırıyor. Performans
değerlendirmeleri yapılırken
birçok kıstasın önemine ve yapılan
hatalara değinen Hugent İK Yönetim
Hizmetleri Direktörü Sibel Funes,
performans değerlendirilirken
çalışanın kaç saat çalıştığı değil ne
kadar verimli olduğu gözlemlenmeli
diyor.
2014 yılı performans değerlendirmeleri için
birçok şirkette hazırlıklar başladı. Performans
değerlendirilirken yapılan hatalara değinen
Hugent İK Yönetim Hizmetleri Direktörü
Sibel Funes, “Performans değerlendirme
sisteminin yöneticiler tarafından gerektiği
gibi kullanılmaması şirketlere büyük oranda
zarar veriyor” diyerek konunun önemini
vurguluyor.
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Yöneticilerin iş yoğunluklarından ötürü
yeterli gözlem yapmamaları ya da çalışanların
sadece son birkaç aydaki çalışma sürecini
hatırlamaları hatalı değerlendirmelere
yol açabiliyor. Bu durumu önlemek
adına yöneticilerin tüm dönemler için
hatırlatıcı notlar tutmalarını tavsiye eden
Sibel Funes, ayrıca pozisyonundan veya
çalışma süresinden etkilenerek çalışanın
değerlendirilmesinin de hatalı olduğunun
altını çiziyor.
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Sibel Funes

Hugent İK Yönetim
Hizmetleri Direktörü

Uzun süre birlikte çalışan yönetici-çalışan
ilişkilerinde bazı körlükler yaşanabiliyor.
Yöneticiler, bu kişilerin hatalarını görmezden
gelebiliyor ya da aşırı güven sebebiyle
yapılan hataların farkında olmayabiliyor.
Çalışan devir oranı düşük, kıdemin yüksek
olduğu şirketlerde bu tip durumlarla daha
fazla karşılaştıklarını belirten Sibel Funes:
“Pozisyonu önem arz eden kişilere
daha yüksek puanlar verilirken,
organizasyonda daha düşük pozisyonda
çalışanlara daha düşük puan verme
eğilimi sıklıkla yapılan bir hata. Her
çalışanı kendi görev ve sorumlulukları
çerçevesinde, farklı görev unvanlarındaki
kişilerle karıştırmadan değerleme
yapmak bu hatayı önleyecektir” diyor.

DERIMOD
ASİ RUHUN SALETLE
KESİŞİM NOKTASI
“BIKER” AKIMI

D

erinin trendy markası Derimod, 2014 – 2015
Sonbahar – Kış sezonunda sokağın asi
çocuklarından ilham alarak özel bir koleksiyon
hazırladı. Asaletin sembolü deriyi, sıra dışı
tasarımlarla harmanlayan marka, şehirli hayatın
koşturmacasına inat ‘Biker Ceket ve Bot
Koleksiyonu’ ile sonbahara damga vuruyor.
Derimod, yeni sezona stil sahibi koleksiyonları
ile giriş yapıyor. Farklı tarzları şık aksesuarlar
ile tamamlayan markanın deri ceket ve botlardan
oluşan ‘Biker Koleksiyonu’, herkese kendini
özgürce ifade etme fırsatı sunuyor. Günlük
hayatın koşturmacasında hem tarzını koruyup
hem rahat etmek isteyenlerin tercihi olan
koleksiyonda, kapitone ve çizgili desenler,
fermuar ve zımba detayları sıkça kullanılıyor.
Maskülen tarzı ile fark yaratmak isteyenler için
özel olarak tasarlanan, Rock’n Roll’un efsanesi
deri ceketler, Derimod tasarımcılarının elinde
yeniden hayat buluyor. Kapişon ve kürk detayları
ile soğuk havalarda da kullanıma olanak sağlayan
ceketler, navy, bordo, camel ve military tonlarıyla
sezon trendlerini yansıtıyor.
Sokak modasının vazgeçilmezi ‘biker botlar’a
elbette asiliğin sembolü zımbalar, tokalar ve
zincirler eşlik ediyor. Krokodil desenlerin ve
rugan detayların hareketlendirdiği seride, kalın
ve dişli tabanlar öne çıkıyor.

MALl&MOTTO / Haberler

AVM’LER DOĞU’DAN
DOĞACAK
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki nüfusun ve alım gücünün artması, perakende sektörünün de hızla
büyümesini beraberinde getirdi. Körfez Ülkeleri İş Birliği Konseyi (GCC) tarafından açıklanan
raporda, perakende sektörünün 2015 yılında 221 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu hareketli
dönemden faydalanmak isteyen yatırımcılar, MENA bölgesinde yeni AVM yatırımları için harekete
geçti. Bu yatırımlar arasından öne çıkan AVM’leri araştırdık.
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Yas Mall – Abu Dhabi
253 bin metrekare kiralanabilir alana sahip
olan Yas Mall, önümüzdeki kasım ayında
açıldığında Abu Dhabi’nin en büyük AVM’si
olacak. Hem bölgesel hem de uluslararası
perakendeciyi barındıracak olan AVM’de,
400’den fazla mağaza ve satış alanı yer
alacak. Ayrıca VOX Sinemaları tarafından
işletilecek 20 sinema salonu, Geant
tarafından işletilecek Abu Dhabi’nin en
büyük hipermarketi ve aile eğlence parkları
bulunacak. Bu eğlence parkları doğrudan
Ferrari World’e bağlı olacak. Yas Mall, Abu
Dhabi merkezli Aldar Properties tarafından
geliştiriliyor.
Açılış: Kasım, 2014

Mall Of Egypt – Kahire
Mall Of Egypt, “çok iyi
konumlandırılmış” bir AVM olarak
adlandırılmış ve Mısır merkezli
perakendeci olan Majid Al Futtaim (MAF)
tarafından geliştirilmiş BAE tarafından
yönetiliyor. 2015 yılında açılması
planlanan AVM’de, uluslararası moda ve
yaşam markalarının da bulunacağı 400
mağaza, kayak pisti, 17 salonlu sinema
kompleksi ve 50 farklı yiyecek-içecek
firması ile birlikte bir de eğlence parkı
bulunacak. Al Wahat Otobanı’na köprü
ile bağlanan otopark ise 6 bin 500 araçlık
kapasiteye sahip olacak.
Açılış: 2015

Doha Marina Mall – Katar
Katar’ın Lusail kentinde yapılan Doha
Marina Mall, şehrin en büyük perakende
girişimlerinden biri durumunda. Mazaya
Katar Emlak Geliştirme Şirketi tarafından
geliştirilen AVM, iki kata olarak inşa
ediliyor. 37 milyon metrekarelik Lusail kent
kıyı düzenleme projesinin içinde yer alan
AVM’nin maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar
olacak. Katar Vakfı’na ait olan projenin
içinde eğlence seçenekleriyle birlikte otel,
ofis, ticari ve konut üniteleri başta olmak
üzere çeşitli tesisler yer alacak. İki kata
yayılan AVM, yeni marinayla karşılıklı inşa
edilecek.
Açılış: 2015

Nakheel Mall - Dubai
Palm Jumeriah’a kıyı şeridi bulunan
bölgelere hitap edecek olan Nakheel Mall,
418 bin metrekarelik bir alana sahip.
2016’da açılması planlanan alışveriş
merkezinde 2’si anchor mağaza olmak
üzere toplamda 200 mağaza, 12 restoran,
6 sağlık kabini ve 9 salonlu sinema
salonu bulunacak. İşletmesi Dubaili firma
Nakheel tarafından yapılacak olan AVM,
2.5 milyar dolara mal olacak. Ayrıca
Nakheel Mall’un hemen yanında 50 katlı
bir otel de inşa edilecek.
Açılış tarihi: 2016

Mall of Katar - Doha
Katar’ın en büyük AVM’si olarak
kurgulanan Katar Mall, 400 bin metrekarelik
bir alana sahip olacak. 2015 Eylül
ayında tamamlanması beklenen alışveriş
merkezinde 400 outlet mağaza, 7 bin araçlık
otopark, sinema salonları ve 60 kaferestoran bulunacak. 3 katlı alışveriş merkezi
ayrıca entegre bir metro istasyonuna sahip.
Katar Mall’un proje tasarım ve yönetimi
UrbaCon Trading tarafından yürütülüyor. Al
Rayyan bölgesinde bulunan AVM’nin hemen
yanında 2022 FIFA Dünya Kupası’nın
oynanacağı stadyum bulunuyor.
Açılış: Eylül, 2015

Doha Festival City AVM - Doha
Açılışı yaklaşan Doha Festival City’nin
ikinci ayağını oluşturacak AVM, 250 bin
metrekarelik bir alana yayılı durumda.
Basra Körfezi kıyısındaki kent, 500 bin
nüfusa sahip. Bawabat Al Shamal Emlak
Şirketi (BASREC) tarafından geliştirilen
projenin paydaşları arasında, Dubai
merkezli Al Futtaim Emlak Hizmetleri,
Katar İslam Bankası, Aqrar Gayrimenkul
Yatırım Şirketi ve Katarlı yatırımcılar
bulunuyor. Alışveriş merkezinde Katar’da
ilk kez yer alacak markalarla birlikte 550
üzerinde mağaza yer alacak. Ayrıca açık
ve kapalı eğlence merkezlerinin yanı sıra
85’den fazla kafe ve restoran yer alacak.
Açılış: 2016

The Pointe Mall – Dubai
Palm Jumeirah’ın kıyısında yer alan alışveriş
ve eğlence kompleksi, Dubai firması
Nakheel tarafından geliştiriliyor. The Pointe
Mall’de “su ekranı” dâhil bir dizi eğlence ve
yemek alanları ile birlikte 200 adet mağaza
yer alacak. Yaklaşık 140 bin metrekare alana
sahip projenin 800 milyon dolar değerinde
olduğu ve 2016 yılında tamamlanması
bekleniyor.
Açılış: 2016
Mall Of Umman – Muscat
Umman Sultanlığı’nın en büyük şehri ve
aynı zamanda başkenti olan Muscat’ta
Mall of Umman, açılmaya hazırlanıyor.
Perakendeci MAF tarafından desteklenen
BAE’nin geliştirdiği proje, toplam 157
bin metrekarelik alana sahip. Umman
Sultanlığı’nın en büyük AVM projesi olan
Mall of Umman, Carrefour, Vox Sinemaları
ve Magic Planet’e ev sahipliği yapacak.
AVM’nin 2017’nin son çeyreğinde açılması
planlanıyor. İnşaat sırasında bin 500 kişiye,
hizmete açıldıktan sonra 3 bin 500 kişiye
istihdam sağlayacak projenin maliyeti 467,5
milyon dolar.
Açılış: 2017, son çeyreği
Mall in Jumeirah Village - Dubai
Dubai’de Al Khail yolu üzerinde bulunan
Mall in Jumeirah Village, yaklaşık 100 bin
metrekarelik bir alan üzerinde kurgulanacak.
Alışveriş merkezinde 15 sinema salonu,
eğlence parkı, mağazalar, kafe ve restoranlar
ayrıca yaklaşık 75 bin metrekarelik bir
hipermarket bulunacak. Al Furjan, Jumeriah
Park, Jumeriah Village ve Al Barsha gibi
toplu konut alanlarının sakinlerine hizmet
vermeyi amaçlayan AVM, Dubai merkezli
Nakheel şirketi tarafından geliştiriliyor.
Açılış: Henüz belli değil
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PRIME MALL ANTAKYA
3.YAŞINI KUTLADI
Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz’ın yaptığı Çarkıfelek
etkinliğine AVM ziyaretçilerinin ilgisi büyüktü.

P

Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte
ziyaretçiler ile başarılı sunucunun sahne
üzeri sohbetleri sırasında neşeli dialoglar
gerçekleşti.
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rime Mall Antakya’nın 3.yaş
gününde düzenlenen ve sunuculuğunu
Vatan Şaşmaz’ın yaptığı Çarkıfelek
etkinliği çerçevesinde AVM ziyaretçileri
alışveriş karşılığında yüzlerce hediye
verildi.
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KARACA HOME

KIŞ KOLEKSİYONUNU
BLOGGERLARA TANITTI

Ev tekstili sektörünün
lider markası Karaca
Home, “Bir Kış Masalı”
isimli koleksiyonunu yeni
showroom’unda özellikle
dekorasyon üzerine
yazan bloggerlar ile
gerçekleştirdiği kahvaltı
etkinliğinde tanıttı.

K
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araca Home 2014 Sonbahar/Kış
Koleksiyonu tanıtımı geçtiğimiz
günlerde yeni showroomda, en tanınan
dekorasyon bloggerlarının katıldığı
kahvaltı etkinliği ile gerçekleşti. %80’i yeni
tasarımlardan oluşan koleksiyon, dekorasyon
bloggerları tarafından tam not aldı. Oldukça
keyifli bir ortamda geçen etkinlikte Karaca
Home yetkilileri, koleksiyon ve tasarımlar
hakkında bloggerların sorularını yanıtladı.
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Angel, Winter, Romantic ve Sportive gibi
dört ana temadan oluşan Karaca Home
Kış Koleksiyonu, son tüketiciyi farklı
kalitelerdeki ürünlerle buluşturuyor. Karaca
Home Sonbahar/Kış Kreasyonunun genel
dokusu, kış mevsiminin getirdiği sıcaklığın
romantik yansıması olarak tasarlandı. İndigo
maviler, su yeşili, uçuk pembeler ve de bu
yıl koleksiyona yeni bir soluk getiren denim
kırmızılar koleksiyonun öne çıkan renkleri
olacak. Karaca Home 2014-2015 Sonbahar/
Kış kreasyonu, diğer koleksiyonlardan farklı
olarak el çizim tekniklerini ön plana çıkararak
ve Türk tasarımcılarının çalışmalarına ağırlık
verilerek hazırlandı.
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FORUM FASHION WEEK
2014 SONA ERDİ
Bu yıl 5.’si düzenlenen Forum Fashion Week, özel
defileler, atölye çalışmaları, ünlü isimlerin katıldığı
moda sohbetleri ve sürprizlerle dolu alışveriş keyfiyle
sona erdi.

Demet Akalın

Deniz Akkaya

Ayşe Kucuroğlu
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Şeyda Coşkun
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26-28 Eylül tarihlerinde Forum İstanbul ve
Marmara Forum’la birlikte Türkiye’deki 9
Forum Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen
Forum Fashion Week 2014, izleyenlere
unutulmaz moda anıları bıraktı.
28 Eylül Pazar günü de birbirinden farklı
moda etkinlikleri sunan Forum Fashion
Week kapsamında, Forum İstanbul’da,
efsane model Deniz Akkaya ile başarılı
iş kadını Ayşe Kucuroğlu ziyaretçiler
ile çocuk modası, çocuk bakımı, çalışan
anne olmak gibi konularla ilgili merak

ettiklerini cevapladı. Deniz Akkaya ve Ayşe
Kucuroğlu, sevenleriyle bol bol da fotoğraf
çektirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında Forum
Alışveriş Merkezleri’ni moda fırtınası
sardı…

Sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri,
uyguladığı diyet programlarıyla kısa zamanda
forma kavuşturan yaşam koçu Şeyda
Coşkun ise Forum Fashion Week etkinlikleri
kapsamında Marmara Forum’da özel bir
sohbete katıldı. Sağlıklı önerileriyle geniş
bir hayran kitlesine ulaşan Coşkun, güzel
giyinmenin temel şartlarından biri olan estetik
vücut için ipuçlarını takipçileriyle paylaştı.

Forum Fashion Week sadece İstanbul’da
değil; Türkiye’nin farklı birçok şehrinde
yer alan 9 Forum Alışveriş Merkezi’nde de
moda etkinlikleriyle kutlandı.
Tüm bunların yanında düzenlenen ‘Alışveriş
Gecesi’nde dünya ve Türkiye’den önde
gelen markalar, belirlenen saatler içerisinde
uygulayadıkları özel indirimlerle alışverişi
keyfe dönüştürdü.

Ann Kathrin Brommel
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CARA DELEVIGNE KAPSÜL
KOLEKSİYONU DKNY’DE
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21 Yaşındaki İngiliz model ve oyuncu
Cara Delevigne’nin DKNY için özel
olarak tasarladığı kapsül koleksiyonu
mağazalarda yerini aldı. Ünlü modelin
rahat ve eğlenceli tarzından ilham alarak
tasarladığı koleksiyonda, hiçbir kurala
ya da stile bağlı kalmaksızın birbiriyle
kombinlenebilecek tulum, bomber ceket,
baskılı t-shirt ve berelerden oluşan 15
farklı parça yer alıyor.
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Cara Delevigne koleksiyonu ile ilgili
değerlendirmesinde, “Aklımda uçuşup
duran taslak ve fikirlerin sonunda
kendi koleksiyonuma dönüşmüş olması
gerçekten inanılmaz bir duygu. 15
yaşımdayken New York’a ilk geldiğimde
Houston caddesinde DKNY afişi görüp,
hayran kaldığımı hatırlıyorum. Bence
DKNY, New York’un ruhunu mükemmel
bir şekilde yansıtıyor ve dünyanın pek çok

yerinde gençlerin trendlerini
belirliyor. İlk DKNY jean’imi bir
seyahatimde satın almıştım. Donna’nın
benim kreatif bakış açıma güvenmesi ve
dilediğim parçaları tasarlama özgürlüğü
vermesi benim için gerçek bir ayrıcalık.
DKNY için hazırladığım kapsül
koleksiyon ile herkesin kendi stiline
özel farklı kombinler yaratacağını
düşündükçe heyecanlanıyorum” dedi.
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OTO WORLD ASYA
15 BİN METREKARE
CAM İLE KAPLANIYOR

S

on dönemlerin alışveriş anlayışı
belli bir tema üzerinde uzmanlaşmış
AVM’ler. Avrupa, Ortadoğu, Türki
Cumhuriyetler gibi yakın çevremizde
benzerlerine rastlanmayan ve her iki
yakada da bir bir açılmakta olan Oto
AVM’ler, İstanbul’un prestij kaynağı
olacak. Özellikle Sabiha Gökçen
Havaalanı’na yakınlığıyla dikkat çeken
Oto World Asya, bu coğrafyalardan
günübirlik dahi ziyaretler bekliyor.
Binlerce aracı tek bir adreste sunarak
zaman tasarrufu sağlayacak olan
Oto World, aldığı olumlu dönüşlerle
çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’ye
sağlayacağı ekonomik katkılara da çok
güvenen proje ortakları Ali Gedik ve
Hasan Topaloğlu, Oto World’ün Anadolu
Yakası’nda galericiler ve yatırımcılar
tarafından büyük bir sabırsızlıkla
beklendiğini belirtiyorlar.
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İnşaatta Dış Cam Kaplama
Aşamasına Geçildi
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Yaklaşık 25 yıllık inşaat deneyimine
sahip Evra Grup ve Has Şirketler Grubu
güvencesinde inşa edilen Oto World
Asya’da 365 iş yeri yer alıyor. 0 ve 2. el
araç galerilerinin yanında oto servislerinin,
cafelerin ve restoranların yer alacağı Oto
AVM’nin toplam inşaat alanı 95 bin m2.
Oto pazarlarına ailesini götüremeyenlere
yönelik de bir ihtiyacı karşılacak proje, bu
rahatlık sayesinde AVM’yi gezeceklerin
sayısını arttırmayı hedefliyor. Birim satış
fiyatı 3 bin 600 TL’den başlayan projede
kaba inşaat tamamlandı. 15 bin m2lik dış
cephe cam kaplaması da tamamlanmak
üzere Oto World Asya, Ağustos ayında
hemen yan tarafındaki 20 bin m2’lik
alanda açılmış olan Pendikspor Açık Oto
Pazarı ile bölgeyi bir otomotiv merkezi
haline getirecek.

“Tematik” AVM’lerin gündemde olduğu günümüzde otomobile
dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği Oto AVM’lere de ilgi
artıyor. Dünyada örneklerine rastlanmayan Oto AVM’ler,
İstanbul’da bir bir tamamlanıyor. Yatırımcılar, galericiler ve
araç sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği proje Oto World Asya
da, Anadolu Yakası’nın “İlk ve Tek” Oto AVM’si olma özelliğiyle
Pendik’te hızla yükseliyor. Teslimi 2015’in ilk çeyreğinde
gerçekleştirilecek projede, 15 bin m2lik dış cam kaplama
aşamasına geçildi.
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SOSYAL YEME HATALARI
Gamze Şanlı Ak
Uzman Diyetisyen
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zman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak,
yapılan araştırmalar yemek yeme
hatalarında sosyal çevrenin çok büyük etkisi
olduğunu gösteriyor, diyor. Ak: ‘Genç ve
yetişkinler, arkadaş grubuyla beraber yemek
yediğinde besin tüketim miktarları da ciddi
oranda artıyor. Sosyal çevre kilo almada
oldukça önemli rol oynuyor. En çarpıcı
sonuç ise eğer arkadaşınız kilolu ise sizinde
kilolu olma ihtimaliniz %57 ve eğer bu kişi
çok yakın arkadaşınız ise bu oran %171
oranında artış gösteriyor’, diyor. Ayrıca
sosyal yaşamı çok yoğun olan kişilerin çoğu
zaman arkadaşlarıyla dışarı da buluşup
yemek yemeği tercih ettiğini söyleyen
Gamze Şanlı Ak, kilo almamak veya kilo
kontrolü için burada yapılacak en önemli
şey ise hem porsiyon kontrolü yapmak hem
de doğru seçimlere yönelmek olduğunu da
vurguluyor.

Senaryo-1
İş çıkışı çok açsınız ve en yakın
arkadaşınız ile bir alışveriş merkezinin
üst katındaki yemek bölümünde
buluştunuz. Çok aç olduğunuz için
hemen yemek yemek istiyor ve fast-food
cazibesine kapılıp hamburger menü
seçiyorsunuz arkadaşınız ise salata
seçimi yapıyor.

Senaryo-2
Bütün haftayı çok yoğun geçirdiniz. Cuma
akşamı eğlenmek ve tüm haftanın stresini
atmak için iş arkadaşlarınızla balıkçı planı
yaptınız.
Seçimlerimize göre aldığımız kaloriler

Yanlış seçim
Orta boy hamburger menü
(orta boy hamburger+patates+gazlı
içecek) = ortalama 1000 kalori

Yanlış seçim
1 dilim beyaz peynir+ 1 dilim kavun+ 1
dilim kızarmış ekmek+ 3-4 yemek kaşığı
yoğurtlu-zeytinyağlı meze+ 2 yemek kaşığı
karides güveç + 4 adet kalamar tava+ ızgara
balık+ salata+ 1 duble rakı+ ½ porsiyon
dondurmalı irmik tatlısı = ortalama 1200
kalori

Doğru seçim
Akdeniz salatası+ 1 kutu ayran+ 1 dilim
ekmek = ortalama 300 kalori

Doğru seçim
Izgara balık+ bol yeşil salata+ 1 kadeh beyaz
şarap = ortalama 300 kalori

Seçimlerimize göre aldığımız kaloriler

Makale / MALl&MOTTO
Senaryo-3
Uzun zamandır üniversiteden yakın
arkadaşlarınızla buluşamıyorsanız
ve cumartesi akşamı için kebapçıya
gideceksiniz.
Seçimlerimize göre aldığımız kaloriler
Yanlış seçim
1 dilim tulum peyniri+ 1 adet lavaş+ 4-5
yemek kaşığı yoğurtlu-zeytinyağlı meze+ 1
ufak lahmacun veya içli köfte+ 1 porsiyon
adana+ yeşil salata+ 1 adet gazlı içecek+ 1/2
porsiyon künefe = 1200 kalori
Doğru seçim
1 porsiyon tavuk veya et şiş+ yeşil salata+ 1
bardak ayran+ ½ lavaş= 450 kalori
ERTESİ GÜN TOPARLANMA DİYETİ
Bir gece önce çok yemek yediğiniz için
kendinizi kötü hissediyor ve neden bu kadar
yedim diye kendinizi suçluyor olabilirsiniz.
Bir an önce toparlanmak istiyorsanız ertesi
gün diyeti imdadınıza yetişecektir. Ertesi
gün diyeti hem aldığınız yüksek kalorilerin
vücudunuza yapışmadan gitmesini
sağlayacak, hem sindirim siteminizi
dinlendirecek hem de ödem ve şişkinlikten
kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Ara
2 dilim ananas + yeşil çay
Öğle
Moso-Ödem atıcı çorba (doyana kadar)
+ 2 adet wasa
Ödem Atıcı Çorba Tarifi: 3 orta boy kabak,
1 yemek kaşığı bulgur, 3 adet kuşkonmaz,
1 demet dereotu, 1 orta boy soğan, 1/2 çay
kaşığı zencefil, 1 su bardağı light süt veya
3 adet light karper peynir. Yapılışı; kabak,
bulgur, kuşkonmaz, dereotu, soğan 6 bardak
su ile pişirin, blenderden geçirin kaynamaya
başlayınca yavaş yavaş karıştırarak sütü
veya peyniri ilave edin ve doyana kadar
içilebilir.

Kinoa Salatası Tarif: 1/2 su bardağı kinoa,
1/2 avokado, 1 adet orta boy salatalık, 5
adet cherry domates, ¼ demet maydanoz,
¼ demet maydanoz, 1/2 limon suyu, 1
tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı nar
ekşisi, tuz, çekilmiş karabiber. Yapılışı;
Kinoayı pişirmeden önce 10-15 dakika
oda sıcaklığında suda bekletin. Daha
sonra orta ateşte yaklaşık 15 dakika
taneler yumuşayana kadar pişirin. Üzerine
avokadoyu ve salatalığı küp küp kesip ve
diğer tüm malzemeleri de ekleyin.
Ara
1 dilim ananas
***Gün boyu kahve içilmeyecek ve ödem
atıcı çay uygulanacaktır.
Ödem Atıcı ve Tok Tutucu Çay Tarifi:
1.5 litre suda, 1 demet maydanoz, 1 tutam
mısır püskülü, 1 tutam kiraz sapı, 2 dal
kabuklu tarçın, ½ ceviz büyüklüğünde
taze zencefil (rendelenmiş olmalı), beraber
kaynatılıp süzüldükten sonra içine 1 adet
limon suyu, 6 -7 adet taze nane yaprağı, 2-3
adet karanfil eklenmelidir.

Ara
1 yeşil elma+ 1 bardak kefir veya probiyotik ERTESİ GÜN EGZERSİZİ
Bir gece önce alınan ortalama 1000 kalorilik
yoğurt
akşam yemeğini eritmek için toparlanma
diyetinin yanında egzersiz de yapmak
Akşam
Kinoa salatası+ 1 bardak ayran+ 1 adet wasa önemlidir.

EGZERSİZ İLE HARCANAN KALORİ
(70 kilodaki bir bireyin yaktığı kalori)
1 saat yürüyüş (tempolu) 250 kalori
1 saat bisiklet 280 kalori
1 saat dans 315 kalori
30 dakika koşu 273 kalori
30 dakika yüzme 280 kalori
Alkol, Ana Yemeğe Bedel
Alkolün 1 gramı, 7 kalori içerir ve her
içkinin alkol oranı farklıdır. Alkol oranı
yüksek olanlar çok kalori içerirken, alkol
oranı düşük olanlar ise daha az kalori
içerirler. Örneğin; şarap %12-14 i alkol
içerirken, rakının alkol oranı ise % 45’dir.
Bu da demek oluyor ki; 1 duble rakı
içtiğinizde 3 kadeh şarap içmiş kadar kalori
alırsınız.
Alkol aldığınız Ertesi gün ne yapmalı?
Ertesi gün alkolün vücudunuzda yaratacağı
toksin ve ödemi atmak için; 1 yeşil elma, 1
salatalık, 1 havuç, ½ ceviz büyüklüğünde
zencefil, 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve ½
limon suyunu katı meyve sıkacağından
geçirerek içmenizi öneriyorum. Gün içinde
de bol limonlu ve taze naneli su tüketmek ve
sebze ağırlıklı beslenmek yardımcı olacaktır.
Alkol almak ama aynı zamanda da daha
az kalori almak isteyenlere önerim; beyaz
şarabınızı, maden suyu ile karıştırarak için
ve kırmızı şarabınızı veya rose tercih ise bol
buzlu tercih edebilirsiniz.

MALl&MOTTO / 9.sayı / 2014

Kahvaltı
Moso- Yeşil Detoks smootie + 15 adet çiğ
badem
Yeşil Detoks Smootie Tarifi: 1 avuç
ıspanak, 1 kivi, 1 salatalık, 1 yemek kaşığı
yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu,
1/2 çay kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı
yoğurt, 3/4 bardak su ile hepsini blenderde
karıştırıyoruz.
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BROOKS BROTHERS ANADOLU
YAKASINDA AKASYA AVM’DE
AVRUPA YAKASINDA ZORLU
AVM’DE MODA SEVERLER İLE
BULUŞUYOR
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A

merika'nın en eski efsane markası
Brooks Brothers 2014-2015
koleksiyonu ile yine sezona damga vuracağı
sinyalini Bay-Bayan ve Çocuk kreasyonu
ile gösterdi.Zamansız bir zerafetin
hakim olduğu Brooks Brothers 'ın 20142015 koleksiyonu ülkemizdeki saygın
AVM'lerinden olan Zorlu AVM ve Akasya
AVM 'de Moda severler ile buluşuyor.
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AVM’LERİN EFENDİLERİ

TORBA YASA’YI KONUŞTU
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Yenibiris.com ve Team Fores HR işbirliği ile düzenlenen AVM’lerin Efendileri
toplantı dizisinin ilki 16 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Perakende
sektörünün önde gelen firmalarından yöneticilerin katıldığı toplantının ana
gündem maddesi, yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba Yasa’nın İş Hukuku alanında
getirdiği değişiklikler oldu.
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T

ürkiye’de iş ve insan kaynakları
alanında 14 yıllık bir tecrübeye
sahip portalı Yenibiris.com ve perakende
sektörünün eleman temini alanında önde
gelen şirketlerden Team Fores HR’ın
işbirliği ile düzenlenen AVM’lerin
Efendileri toplantısı 16 Ekim Perşembe
günü yapıldı.
Team Fores HR Kurucusu ve Genel
Müdürü Ogün Yıldız’ın açılış ve
kapanış konuşmalarını yaptığı “Torba

Yasa hayatımızı nasıl değiştirdi?” başlıklı
toplantıya Vakko, Ayaydın Miroglioİpekyol, Eren Holding Perakende Grubu,
Fiba Holding Perakende Grubu, A&Y
Marka, Atasun Optik, Beta Ayakkabı,
Greyder, NSA Optik gibi sektörün önde
gelen markalarının insan kaynakları
yöneticileri katıldı. Doç. Dr. Erdem
Özdemir’in konuşmacı olduğu toplantıda,
6552 Sayılı Torba Yasa ile İş Hukuku
alanındaki önemli değişiklikler vaka
örnekleri ile birlikte ele alındı.

Toplantıda alt işveren tescili, taşeron
çalıştırma ile ilgili süreçler, fazla çalışma,
haftalık çalışma süresi, yıllık izin, kıdem
tazminatı gibi birçok önemli konuda yapılan
değişiklikler ele alındı. İnteraktif toplantıda
sektör temsilcileri de kendi deneyimlerini
paylaştı.
AVM’lerin Efendileri toplantıları Team
Fores HR ve Yenibiris.com işbirliği ile insan
kaynakları yöneticilerini buluşturmaya
devam edecek.
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DOĞRU BESLENEREK
GRİPTEN KORUNUN

Ani ısı değişiklikleri halsizlik, baş ağrısı ve yorgunluğa neden
oluyor. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açan bu sorunlar;
grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi pek çok hastalığı da beraberinde
getiriyor. Sağlıklı kalmak için ise dengeli ve yeterli beslenmek
altın kural olarak gösteriliyor.

M

Faydası da kokusu kadar etkili
Sarımsağın yapısında bol miktarda su,
fruktoz içeren karbonhidratlar, kükürt
bileşikleri, protein, lif ve serbest amino
asitler bulunur. Sarımsak ayrıca yüksek
Taze sebze ve meyveler C vitamini deposu miktarda saponin, fosfor, potasyum,
kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A
Hem kış hem de yaz aylarında düzenli
ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum,
bir beslenme alışkanlığına sahip olmak
gerekir. Bunun için; et, süt, sebze, meyve ve magnezyum, sodyum, demir, manganez ve
tahıllardan oluşan besin grupları dengeli bir B kompleks vitaminlerini içerir. Bağışıklık
biçimde tüketilmelidir. Özellikle taze sebze sisteminin baskılanmasını önleyen sarımsak,
kansere karşı da etkili bir silahtır.
ve meyveler, soğuk havalarda da sağlıklı
kalmak isteyenler için ideal besinlerdir.
Bir tutam maydanozla gelen sağlık
C vitamini vücuttan zararlı maddelerin
Maydanoz bir provitamin A (Beta karoten)
atılmasını sağlar ve savunma sistemini
kaynağıdır. Bu özelliği ile görme gücü,
güçlendirir. Yeşilbiber, maydanoz, tere,
kılcal damar sistemi, adrenal bezin ve tiroid
roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon,
bezinin fonksiyonları üzerinde etkilidir.
mandalina, kuşburnu gibi besinler bol
Yapraklarında uçucu yağlar, flavonoidler,
miktarda C vitamini içerir.
protein, klorofil ve glikozit; köklerinde
Balık, süt ve yumurta enfeksiyon düşmanı ise uçucu yağ, şeker, müsilaj ve glikozit
Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, vardır. Yapraklar vitamin ( A,C,K ), demir,
potasyum, kükürt, kalsiyum ve magnezyum
yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil
yönünden zengindir.
sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini
güçlü bir antioksidandır. Bu besinlerin
Ara öğünlerde kayısı
belirli ölçülerde tüketilmesi, hastalıklardan
Kayısı, mineral maddelerden potasyum ve
korunmada önemli rol oynar.
vitaminlerden ß-karoten bakımından çok
Güçlü bağışıklık sistemi için fındık, ceviz, zengindir. A vitaminin öncül maddesi olan
ß-karoten vücudu ve organları saran epitel
badem ve balık
doku, göz sağlığı, kemik, diş gelişmesi ve
E vitaminin en önemli görevi antioksidan
endokrin bezlerinin çalışması için gereklidir.
özelliğidir. En zengin kaynakları; fındık,
ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, Bunlara ek olarak; A vitamini üreme ve
yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, tahin büyümede, enfeksiyonlara karşı vücut
direncinin artmasında önemli rol oynar.
gibi besinlerdir. Balık, balık yağı, fındık ve
cevizde bulunan omega-3 yağ asitleri güçlü
En zengin meyve kivi
bir antioksidandır ve bağışıklık sisteminin
Dünyada yoğun olarak tüketilen 26
güçlendirilmesinde etkilidir.
meyve içerisinde yer alan kivi, besin
maddesi yönünden de en zengin olandır.
Hastalıklara karşı yoğurt ve kefir
Yoğurt prebiyotik, kefir ise probiyotik olarak Kivi meyvesinin 100 gramında ortalama
100-400mg C vitamini bulunur. Ayrıca
tanımlanmaktadır. Bunlar vitaminlerin
yüksek potasyum miktarı ve düşük sodyum
emilimini artırarak hastalıklara karşı
ile magnezyum içeriği bakımından en
koruyucu bir etki sağlar.
zengin meyve olarak ön sıralarda yer
almaktadır. E vitamini, bakır, fosfor, B2
Doğal şifa kaynağı bal
Bal, enerji veriminin dışında karasal iklime vitamini ve A vitamini bakımından da iyi
bir içeriğe sahiptir. Kivi, karotenoidler
sahip ve gün içi ısı farkının fazla olduğu
bölgelerde soğuğa ve soğuk algınlığına karşı, (beta karoten, lutein ve ksantofil), fenolik
ağız, boğaz ve bronşlardaki rahatsızlıklarda bileşikler (flavanoidler ve antosiyaninler) ve
antioksidant içerikleri yönünden de oldukça
ve enfeksiyonlarında doğal bir ilaç olarak
önemli meyvelerdendir.
kullanılmaktadır.

Dyt. Şefika Aydın Selçukhan
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emorial Ataşehir Hastanesi Beslenme
ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Şefika
Aydın Selçuk, “Doğru beslenerek gripten
korunmanın yolları” hakkında bilgi verdi.
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ÜNLÜ ŞEFLER,
YENİ KONSEPTLER
BULVAR 216’DA

Marka karması, mekan seçenekleri ve mimarisi ile
İstanbul’un en farklı konseptine sahip Ataşehir Bulvar
216, yeme-içme alanında birçok güçlü markaya ve ünlü
şeflere ev sahipliği yapacak…
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urme restoran markalarının en iyileri,
Avrupa’nın en büyükleri, Anadolu
yakasının ilkleri Bulvar 216’da yerini
almaya başladı. Türkiye’nin en ünlü
şeflerinin restoranları bu farklı konsepte çok
iddialı yatırımlar yaptı. Projede, İstanbul’a
yepyeni tatlar katacak sürpriz markalar da
yer alıyor.

Murat Bozok danışmanlığında hazırlanan
Türkiye’de ilk kez ince kıyım lezzetlerin
sunulacağı Chopstory, Ordu’nun efsanesi
Neli Pide, etin ustası Özgür Şef’in farklı
konsepti ile Deli Kasap, Özsüt, Mc Donald’s
Mcd Cafe, Carribou Cafe, Lavazza, yeni
all day dining konsepti ile Robert’s Coffee
ziyaretçilere keyifli zamanlar vaad ediyor.

Bal Güzellik Merkezi ve Çocuk Kuaförü
gibi markaların yanı sıra çocuk kulübü,
kuru temizleme, terzi, eczane gibi hizmet
alanları da projede hayat buluyor.

Bulvar 216, şehrin en cazip noktasında
hayatı çok sevdirecek özelliklere sahip bir
iş, alışveriş ve lezzet dünyası yaratmak
amacıyla tasarlandı. İstanbul’da günlük
yaşama yeni bir boyut kazandıracak olan bu
değerli proje, Batı Ataşehir’in tam kalbinde
yer alıyor.

Etin muhteşem lezzeti Gelik Restoran, lezzet
tutkunlarının yeni adresi The Hunger ve 22
yıllık geçmişi ile Etiler’in efsane mekanı
Harvard Cafe’ nin Anadolu yakasında ki
ilk durakları da Bulvar 216 oldu. Ayrıca
dünyanın üçüncü, Avrupa’nın en büyük
hamburger restoranı zinciri ile ulusal ve
uluslararası iki büyük gurme markası da
projenin en büyük sürprizleri arasında yer
aldı.

Doğu ve Batı, Bulvar 216’da Birleşiyor
Özak GYO’nun içeriği ve mimarisi ile
European Properties Awards tarafından
5 ödülle taçlandırılmış iddialı, yeni
projesi Bulvar 216, Ataşehir’in doğusu
ile batısını birleştiren konumu, TEM
ve E-5 çevre yollarına kolay bağlantısı,
yetmiş bin beyaz yakalı istihdamının
öngörüldüğü İstanbul Finans Merkezi
ve Ülker Sports Arena’ya yürüme
mesafesinde oluşu ayrıca civarda yaşayan
yüzbinlerce Ataşehir halkı ve çalışanı
ile hem markaları hem de işletmecileri
cezbediyor.

Bulvar 216’da mağazaların %90’ı kiralandı
Osmanlı ve Türk mutfağının çok özel
tatlarının yer aldığı, her yöreden ayrı
lezzetin sunulacağı Humay Restoran,
geçmişten günümüze Tad Lokantası (1962),

Bu gurme yıldızlar ile birlikte müzik ve
enstrüman arayanların doğru adresi Dore
Müzik, D&R, Gratis, Forum Saat, Bayram

Doğtaş Exclusive, Vatan Bilgisayar,
Carrefour Gurme de büyük mağaza olarak
projede öne çıkıyor.
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KARACA 100.YILDA

100 MAĞAZA HEDEFİNİ
3 YIL ÖNCE YAKALADI

Hüseyin Eğilmezgil
araca, atağa kalktı… 100 yıla yakın
geçmişi ile Türkiye’nin sayılı köklü
markalarından biri olan Karaca, bir ayda
yurtiçinde 5, yurt dışında 1 yeni yatırım
ile toplam mağaza sayısını 100’e çıkardı.
Türkiye genelinde mağazalaşma atağına
devam eden Karaca’nın hedefi yılsonuna
kadar yurt içinde 10, yurt dışında ise
4 yeni mağaza daha açmak. Karaca
Genel Müdürü Hüseyin Eğilmezgil,
“Karaca moda dünyasının nereden nereye
geldiğinin Türkiye’deki ve dünyadaki en
canlı tanıklarından. 2017 yılında
100. Yılımızı kutlayacağız. Hedefimiz
100. Yılımızda 100 mağazaya ulaşmaktı.
Bu hedefi 3 yıl önce yakaladık”
açıklamasını yaptı.

Hedefimiz organize
perakende de ön sıralar
2005 yılında Narin Grup bünyesine
geçtikten sonra yeniden yapılanma
sürecine giren Karaca için 2010 yılından
sonra büyüme dönemi başladı. Türkiye’nin
39 iline yayılan mağaza ağına sahip
olduklarını kaydeden Eğilmezgil, triko
da jenerik marka olan Karaca’nın son
10 yılda yaptığı atılımlarla kaliteli moda
markası olarak kabul gördüğünü ve hem
tüketiciden hem yatırımcıdan yoğun talep

aldığını açıkladı. Eğilmezgil, “Sadece belli
bölgelere sıkışmış kalmış bir marka olmak
istemiyoruz. Hedefimiz organize perakende
de ön sıralara oturmak” açıklamasını yaptı.

2023’te yurtdışında 100
mağazaya ulaşacak
Büyüme ataklarının sadece yurt içi ile de
sınırlı olmadığını kaydeden Eğilmezgil,
İskandinavya, Afrika, Türk Cumhuriyetleri,
Orta Doğu, Körfez ülkeleri, İngiltere ve
Kanada’da da büyüme adımları attıklarını
anlattı. “2023 hedefimiz yurtdışında 100
mağaza” diyen Eğilmezgil, geçtiğimiz
aylarda Norveç Oslo’da iki mağaza birden
açtıklarını önümüzdeki günlerde ise üçüncü
mağazayı açacaklarını belirtti. Eğilmezgil,
Karaca’nın Güney Afrika’da da kapılarını
açması için sayılı günler kaldığını ifade
etti. Kısa bir süre önce Bakü’de de mağaza
açtıklarına dikkat çeken Eğilmezgil,
Azerbaycan’da yeni mağazaların da yolda
olduğunu anlattı. Eğilmezgil, “Hedefimiz
İskandinav ülkelerindeki etkinliğimizi
artırmak. Güney Afrika’da önümüzdeki
günlerde iki mağazanın birden açılışı
yapılacak. Burada 5 yıl içinde 50 mağaza
açmayı planlıyoruz. Bunun için de Güney
Afrika’da önemli bir yatırımcı ile stratejik
ortaklık yaptık” açıklamasını yaptı.

Karaca üretimi ve lojistiği
Adapazarı'na taşıyor
Triko üretimini halen Bayrampaşa'da
yapan Narin Grup, Adapazarı'nda
büyük bir yatırımın da startını verdi.
Adapazarı’nda kurulacak tesiste üretim,
lojistik merkez ve depo aynı çatı
altında olacak. Eğilmezgil, "Planlarımız
yatırımımızın 2015'in üçüncü çeyreğine
kadar tamamlanması yönünde. Bu
tesiste, üretim ve stok kontrolüne farklı
bir yaklaşım getirecek yeni bir teknoloji
kullanacağız” dedi.

Lefkoşe’de Dışişleri
Bakanlığı’nın eski
binasını gençlik kompleksi
yapacak
Karaca’nın büyüme programı içinde
KKTC de var. Daha önce Dışişleri
Bakanlığı’nın kullandığı binayı satın
aldıklarını kaydeden Genel Müdür
Hüseyin Eğilmezgil, “Şu anda binada
yenileme çalışmalarının tamamlanmak
üzere. Binanın üstünü modern bir öğrenci
yurdu yapıp, altında ise Karaca, TOSS
mağazalarımızla birlikte bir de kafe
açacağız” dedi.
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Karaca Genel Müdürü
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PALLADIUM ATAŞEHİR’DE

PASCAL’LI AÇILIŞ!

İstanbul’un
gözde Alışveriş Merkezi Palladium Ataşehir
geçtiğimiz günlerde futbol dünyasının sempatik ismi Pascal
Nouma’yı konuk etti.
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empatik tavırlarıyla tüm taraftar
kitlelerinin sevgilisi haline gelen
eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma
geçtiğimiz günlerde bir mağaza
açılışı için Ataşehir Palladium’da
sevenleriyle bir araya geldi. Bol
bol imza dağıtan ve özellikle genç
hayranlarıyla selfie çektiren Nouma,
Türkiye’de olmaktan ne kadar mutlu
olduğunu bir kez daha dile getirdi.
Dünya’da ilk özel konsept mağazasını
Ataşehir Palladium’da açan Hummel
markası için AVM’ye gelen eski
futbolcu, bu tarz aktivitelerde yer
alarak hayranlarıyla buluşmaktan da
ayrı keyif aldığını belirtti.
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GEÇTİĞİMİZ YIL RAMAZAN
BAYRAMI ETKİSİ İLE ARTAN
AVM CİRO ENDEKSİ AĞUSTOS
2014’TE DÜŞÜŞ KAYDETTİ
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa
oluşturulan AVM Endeksi’nin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan
verilere göre ciro endeksi 2014 Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında
%0,6 azalarak 162 puan olarak gerçekleşti.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ağustos 2014’te bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan düşüş kaydetti ve
verimlilik m2 başına 619 TL olarak kaydedildi. Verimlilik, İstanbul’da 678 TL, Anadolu’da ise 580 TL olarak gerçekleşti.
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AĞUSTOS AYINDA EN
BÜYÜK CİRO ARTIŞI %10 İLE
YİYECEK KATEGORİSİNDE
GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile
karşılaştırıldığında 2014 Ağustos ayında
yiyecek ve hipermarket kategorilerinde
endeks artarken, giyim kategorisinde
değişim gözlenmedi. Endeks Ağustos
2014’te genel kategorisi, AVM’lerdeki
diğer alanlar, ayakkabı-çanta ve teknoloji
market-elektrikli eşyalar kategorilerinde
ise düşüş kaydetti. Buna göre Ağustos
2014’te kategoriler bazında endeks
oranları şu şekilde oluştu: Yiyecek
cirolarında %10 artış, hipermarket
cirolarında %8 artış, giyim cirolarında
%0 değişim, genel ve AVM’lerdeki diğer
alanlar cirolarında %1 azalma, ayakkabıçanta cirolarında %3 azalma, teknoloji
market/elektrikli eşyalar cirolarında %9
azalma.

AVM Endeksi Ağustos ayı sonuçlarını
değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü
“AVM endeksi Ağustos ayında bir önceki
yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında
%0,6 oranında azalmıştır. Bildiğiniz gibi
geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Ramazan
Bayramını kutladık. Bu durum yaz
tatili dönemi olmasına rağmen endeksin
bir önceki yıla göre yüksek oranda
artmasını sağlamıştı. Bu yılı 2013 yılının
aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda
ise tatil döneminin ve genel iç ve dış

gelişmelerin etkisiyle endekste küçük
oranlı da olsa azalma yaşandığını
gözlemliyoruz. Kategoriler bazında
endeksi incelediğimizde de zorunlu
olarak tanımlayabileceğimiz yiyecek ve
hipermarket kategorileri dışında diğer
kategorilerde değişim olmadığını veya
düşüşler yaşandığını kaydetmeliyiz.
Bu durum tüketicilerin Ağustos ayında
zorunlu ihtiyaçları dışında harcamalarında
kısıtlamaya gitmeyi tercih ettiğini
gösteriyor” dedi.
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Ziyaret Sayısı Endeksi
Ağustos 2014’te ziyaret sayısı endeksi bir önceki dönemin aynı ayına göre, %2,9 oranında azalarak 100 puan olarak gerçekleşti.
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GÜVENLİ GÜVENLİK
HİZMETİ NASIL SAĞLANIR

Türkiye’de güvenlik hizmeti alan kurum sayısı her
geçen gün artıyor. Sektörde var olan firmalar ise fark
yaratan yenilikler ile müşterilerine en iyi hizmeti
vermek için yarışıyor. Toplamda 500 bin sertifikalı
güvenlik elemanının bulunduğu Türkiye’de 5 binden
fazla personeliyle 50 şehirde, 600 projeye aktif olarak
hizmet veren ISS PROSER her sektörün farklı güvenlik
ihtiyaçlarına yönelik özel hizmetler sağlıyor.

Ü

lkemizde sık sık yaşanan
güvenlik sorunları göz
önüne alınınca insanlar sağlanan
güvenliğin ne derece etkili olduğunu
sorgulamaya başladı. Güvenlik
ekipmanları ve ekipleri tarafından
korunan yerlerde bile güvenlik
açıkları nedeniyle yaşanan hırsızlık,
saldırı v.b olaylar güvenliğin
sağlanması için alınan önlemlerin
yetersiz ya da yanlış olduğunu
gösteriyor.
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Alışveriş merkezlerinden
rezidanslara, okullardan sağlık
kurumlarına farklı sektörlerden
250 kuruma hizmet sağlayan ISS
PROSER’ın Genel Müdürü M.
Cengiz Arslan, sundukları güvenlik
hizmetleri konusunda şu noktalara
dikkat çekiyor:“Her sektörün
güvenlik ihtiyacı birbirinden farklıdır.
Mesela bir yerin lokasyonu ve oradan
hizmet alan kişi profillerinin farklılığı
verilecek güvenlik hizmetini etkiler.
AVM’de sağladığınız güvenlik
hizmetinin aynısını hastanede
sağlayamazsınız. ISS PROSER işte
bu farklı ihtiyaçlara yönelik hizmet
sağlıyor.”
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M. Cengiz Arslan
ISS PROSER Genel Müdürü

istediği bu alanda sürekli güvenlik
görevlileriyle çevrili olmaları
rahatsızlık yaratıyor. ISS PROSER
AVM’leri inceleyerek doğru ve
etkili güvenlik planı oluşturuyor.
Asansörler, yürüyen merdivenler ve
kapılar güvenlik kameralarının doğru
yerleştirilmesiyle kontrol altında
tutulabiliyor ve her alanda kontrol
için gezen güvenlik görevlilerine
ihtiyaç kalmıyor.” dedi.
Okulların Sadece İçini Korumak
Yeterli Değil
Okulların güvenliğini sağlarken
hizmet sağladığı diğer alanlardan
farklı olarak sadece bina içerisini
değil bina dışında kalan kısımları da
kontrol altında tuttuklarını belirten
Cengiz Arslan: “Son zamanlarda
bonzai haberlerini sık sık duyuyoruz.
Bonzai kullanımı 10 yaşına kadar
indi. Okul içerisinde yüksek düzeyde
sağlanan güvenliğin okul kapısının
hemen önünde yaşanan suça ve
suçlulara etkisi yok. Dolayısıyla
okullarda güvenliği sağlamak için
okulun iç ve dış çevresini analiz
etmek ve güvenlik sistemini bunun
üzerine kurmak önemli.” dedi.

AVM’lerde Fazla Güvenlik Elemanı
Sayısı Tüketiciyi Rahatsız Ediyor
ISS PROSER, güvenlik alanında
temel eğitimlerin ötesinde, sistematik
Ülkemizde alışveriş merkezlerinin
olarak uzmanlık eğitimleri alan
sayısı her geçen gün artıyor.
bir ekibe ve uluslararası deneyime
İnsanların pek çok ihtiyacını tek bir
sahip. Müşterilerinin önceliklerini
alanda karşılayabilmesi de AVM’lere çok iyi belirleyen ISS PROSER,
olan talebi arttırıyor. Bünyesinde
talep edilen işin gereklerine göre
çeşitli mağazalar bulunduran
eğitilerek uzmanlaştırılmış, sağlam
alışveriş merkezlerinde sıkı güvenlik kriterlerlerle seçilmiş ekibiyle,
önlemleri mevcut. ISS PROSER’ın
modern teknolojinin sunduğu her
Genel Müdürü M. Cengiz Arslan
türlü imkandan faydalanarak hizmet
“İnsanların rahat hareket etmek
veriyor.
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AVM’DE ŞARJ SORUNU!

Mutlu Yeşiltepe

Best FM Genel Yayın Yönetmeni
Program Yapımcısı

Hayır böbreğimi satıp telefon aldım,
millete gösteremiyorum. Ankesörlü
telefon gibi sürekli priz dibinde sabit
bekliyorum. Teknoloji insanları asosyal
yapmaz diyenlere sesleniyorum,
arkadaşım evden dışarı çıkamıyorum ki
ben nasıl sosyalleşeyim?
Neyse kendi iç hesaplaşmalarımla,
kavgalarımla sizleri daha fazla
yormayayım ama telefonuma içten içe
uyuz oluyorum, çaktırmadan elimden
düşürmüş gibi yapıp üzerine falan

basıyorum durumum o kadar vahim
düşünün. Bence günün önemli bir
bölümüne talip olan AVM'lerin ilk
olarak bu konuya el atmaları gerekiyor.
Alışveriş yaparken dükkanda
çocuğunu unutan, el ele tutuştuğu
sevgilisi kaybeden bir millet olarak
cep telefonunu şarj etmeyi unutmuyor
olmamız bir gerçek. Evden çıkarken
o şarj oranını %100 görünce sana
da bir özgüven gelmiyor mu doğru
söyle? Ya da şarj göstergesi kırmızıya
düştüğünde alışverişe tam olarak
odaklanabiliyor musun? E haliyle
insan alışverişi bırakıp priz priz
dolaşmak zorunda kalıyor.
Sanki AVM'nin elektrik tesisatını
ben döşemişim gibi hangi kolondan

hangi kablo geçiyor, nerede priz var,
hangisi çalışıyor hakimim resmen. Sırf
telefonu şarj edebilmek için kafe kafe
dolaşıp bardak bardak çay içmekten
vücudumdaki demir oranı 3 falan kaldı
yeminle...
Turkcell'e gidiyorsun şarj ünitesi
bozuk, Avea'ya gidiyorsun alette sorun
var, Vodafone'a gidiyorsun problem
var. Bir kafeye gidiyorsun sıra var.
Karşıdaki kafeye geçiyorsun, biz
telefonu alamıyoruz cevabı geliyor.
Sevgili AVM sahipleri biz garibanlar
ne yapalım? Aküyle mi gezelim?
Bence bir AVM'nin her özellikten, her
yenilikten önce bu sorunu çözmesi
gerekiyor.
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Bu aslında benim değil, günümüzde
insanlığın en temel sorunu. O kadar
para verip aldığımız akıllı! telefon,
resmen bitkisel hayattaki hasta gibi
prize bağlı yaşıyor...
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FOREVER NEW

BİR KAR ÇİÇEĞİ HİKÂYESİ: SNOW BLOSSOM

D

ünyanın farklı şehirlerinden ilham
alarak hazırladığı koleksiyonlarıyla
modaya yön veren Forever New, soğuk
kış günlerinde genç kadınların içini Snow
Blossom’la ısıtacak. Avustralyalı giyim
markasının yeni kış koleksiyonu Snow
Blossom, adını “Kar Çiçeği”nden alıyor.
Yumuşak ve rahat bir romantizm havası,
yeni koleksiyonun tüm modellerinde göze
çarpıyor.

SOĞUK KIŞ AYLARINI
SICAĞA ÇEVİRİYOR
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Kıyafetlerin üzerinde yer alan kış çiçeği
baskılarıyla pastel ve dut renklerin ahengi,
soğuk kış aylarını sıcağa çeviriyor.
Kumaşlardaki lüks detaylar, kış tatillerine
ve depresif yaşam duygularının zıtlığına
çağrışım yapıyor. Düz renkli ve basit çizgili
kaşmirler, kış günlerinde kadının sade
zarafetini ön plana çıkarıyor.
Ana detaylarda yer alan sonbaharın
göstergesi karışık ve zıt dokular, yeni
kapitone desenler ve eklemeli motifler,
Forever New kadınına modern bir hava
kazandırıyor. Parlak jakarlı ve yumuşak
kar çiçeği desenli ipeksi kumaşları ve akıcı
drapeleriyle Snow Blossom koleksiyonu, bu
kış kendini genç hisseden kadının öncelikli
tercihi olacak.

84

Forever New’ in yeni koleksiyonu Snow Blossom,
birbirinden güzel kar çiçeği baskılı kıyafetleriyle bu kış
sokaklarda romantizm rüzgârları estirecek. Pastel ve
dut renklerin ahengi, soğuk kış aylarını sıcağa çevirecek.
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TÜRKİYE'NİN İLK
ÜSTÜ KAPANIR AVM'Sİ
POINT
BORNOVA
İlklerin projesi Point Bornova'da Her Hafta Bir Kat Yükseliyor
Kavuklar Gayrimenkul Geliştirme'nin hayata geçirdiği
Point Bornova’da en zorlu etap geride bırakıldı. 50
katlı, 200 metre yükseklikteki İzmir’in en büyük
karma projesi, planlandığı gibi 2015’in son çeyreğinde
teslim edilecek. Yeni bir çekim merkezi olacak Point
Bornova’daki 629 daireden son 56’sı da satışa sunuldu.

K

avuklar Gayrimenkul Geliştirme,
İzmir’in en büyük, Türkiye’nin de
sayılı karma projelerinden Point Bornova,
mutlu sona adım adım ilerliyor. 300 bin
metrekare inşaatın, zemin iyileştirmeyi
de içeren 120 bin metrekarelik en zor
bölümü planlandığı sürede tamamlandı.
Önümüzdeki süreçte her hafta bir kat
çıkılacak ve İzmir adım adım yükselen bir
devle tanışacak.
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Türkiye’nin ilk üstü açılır ve kapanır
AVM’sini de içeren 50 katlı, 200 metre
yükseklikteki projede konutlar hedeflendiği
gibi 2015’in son çeyreğinde teslim
edilecek. Alışveriş ile kaliteli yaşamı bir
araya getiren, hem ziyaretçilerine hem de
yaşayanlarına doğayla iç içe ortam sunan
Point Bornova’daki 629 daireden son 56’sı
da satışa sunuldu.
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Kavuklar Gayrimenkul Geliştirme
Grup Başkanı Metehan Kavuk, İzmir’in
değerine değer katacak böyle prestijli bir
projeyi kazandırıyor olmanın gururunu
yaşadıklarını açıkladı. Kavuk, Point
Bornova’nın aralarında dünya devlerinin
de olduğu sürpriz markaları bir araya
getiren alışveriş, yaşam ve eğlence
alanıyla da bir ilke imza atacağını dile
getirirken, “öncü yatırımlarımızdan
biri olan Point Bornova’da insan
hayatını kolaylaştırmayı ve çevresiyle
uyumlu bir yaşam merkezi yaratmayı
hedefledik. Büyük bir hızla devam eden
çalışmalarımızı planladığımız zamanda
tamamlayacağız. 55 bin metrekarede
170’dan fazla kiralanabilir ticari alana
sahip Point Bornova Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nin kiralama ve yönetim
süreçleri de tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir’in sembolleri arasına girecek böyle
bir projeye yakışacak markalar üzerinde
titizlikle çalışıyoruz. Moda, teknoloji,
spor, eğlence, alışveriş ve rezidans
konforunu aynı çatı altında toplayan
Point Bornova, sadece İzmir’in değil,
bölgemizin ve ülkemizin de yeni çekim
merkezi olacak” dedi.
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HAYATI MUTLU YAŞAMANIN 10 SIRRI

S

onbahar geldi çattı. Güneşli günler
azalmaya başlayınca yazın durmak
bilmeyen neşesi de yerini yavaş yavaş iç
sıkıntısına ve derin düşüncelere bırakıyor.
Oysa insan mutlu olmalı, yaşamdan keyif
almalı, depresyondan uzak durarak
aldığı her nefesin değerini bilmeli.
Mutluluğa giden yolların neler olduğunu
merak ediyorsanız Spiritüel Gelişim
Danışmanı Gülnur Ünal’ın önerilerine
kulak verin. 10 maddede keyifli bir
yaşamın sırrını veren Gülnur Ünal’a göre
yapılması gerekenlerden bazıları, doğayla
barışmak, sevdiğini göstermek, kendine
karşı dürüst olmak ve paylaşmak.

Gülnur Ünal
Spiritüel Gelişim Danışmanı

S

piritüel Gelişim Danışmanı Gülnur Ünal,
eylül ayıyla birlikte kişilerin mevsimsel
geçişler yaşayabileceği ve mutsuzluk
içine girebileceği yönünde uyarılarda
bulundu. Ancak her türlü değişime karşı
kişilerin kendi benliklerini “uyanık”
tutmaları gerektiğinin altını çizen Gülnur
Ünal, “Önemli olan değişimlere uyum
sağlamak için hayatımızda hep yapmamız
gerekenlerdir. Bunları uygularsak mutluluğu
daha kolay yakalarız. Böylece geçişlerden
en az şekilde etkileniriz” dedi. Spiritüel
Gelişim Uzmanı Ünal, herkesin ruhunun
huzuru ve mutluluğu için dikkat etmesi
gereken 10 adımı sizler için anlattı:

2-Hayatın akışına güvenin: Hayat belirli
bir akış içerisinde ilerler. Biz ne yaparsak
yapalım bizden daha üstün bir güç olan
“evren” vardır. Elimizden gelenin en iyisini
ve doğrusunu yapıp geri kalanları evrene
bırakmalıyız. Bu da akışa güvenmekle olur.
Hayatı sürekli değiştirmeye çalıştığınızda
çabanız karşılık bulmayabilir. Bu da sizde
mutsuzluk yaratır.

4-Sevginizi gösterin: Yaşamda bütün
ihtiyacımız sadece ve sadece sevgidir.
Sevginizi gösterdikçe insanların da size olan
sevgisini daha rahat ifade ettiğini görecek ve
mutlu olacaksınız.
5-Paylaşın: Her şeyin çok hızlı tüketildiği
bir dünyada yaşıyoruz. Kişilerin sahip
olduklarının asla yetmediği bir düzen
hüküm sürüyor. Oysa paylaşmak insanın
ruhuna iyi gelir. Sizde fazla olanları dağıtın,
eşyalarınızı verin. Karşınızdakinin mutlu
olduğunu görmenin hazzı hiçbir şeye
değişilmez.

8-Sözcükler büyüdür; kelimelerinizi doğru
seçin: Sözcüklerin gücü vardır. Bunu asla
aklınızdan çıkarmayın. Sarf ettiğiniz her
sözcük bir büyüdür. Evren konuştuğunuz
cümleleri deyim yerindeyse “saf bir şekilde”
algılar ve kabul eder. Bir süre sonra belki
de hiç istemedikleriniz gerçekliğiniz haline
gelir. Konuştuklarınızın olabildiğince pozitif
olmasına dikkat edin.
9-Dikiz aynasına bakmayın: Geçmiş
de gelecek gibi bize aittir. Yıllar önce
yaptıklarımızdan ötürü kendinizi
suçlamaktan vazgeçin. Hayat asla dikiz
aynasına bakarak yaşanmaz. Önemli olan
aldığımız kararları oldukları gibi kabul
etmek ve geleceğe güvenle adım atmaktır.

6-Düzenli olarak olumlamalar yapın: Her
gün kendi kendinize güzel sözler söylemeyi
bir alışkanlık haline getirin. Özellikle
“Hayatımda her şey yolunda” cümlesini
10-Yeşille barışın ve spor yapın:
tekrarlamak yaşam enerjinizi yükseltecek ve Doğa insana huzur ve mutluluk verir.
sizi motive edecektir.
Ağaçlar arasında yürüyün; isterseniz çimler
3-Size huzur veren insanlarla vakit geçirin:
üzerine uzanın ve gökyüzünü seyredin.
Yanında rahat hissettiğiniz aile yakınlarınızı, 7-Ruhunuza vakit ayırın: Unutmayın ki
İşten, evden vakit bulun ve mutlaka spor için
arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi
sadece bedenin değil ruhun da arada sırada kendinize zaman ayırın. 24 saat içinde yarım
belirleyin. Size önyargıyla bakmayacak,
dinlenmeye ve vakit ayrılmaya ihtiyacı
saat çok büyük bir zaman dilimi değildir,
söylediklerinizi anlayacak kişilerle görüşün. vardır. Hayatın yoğunluğundan sıyrılıp
ancak sizin mutlu olmanıza yardımcı olur.
Paylaşımlarınızı arttırın. Huzur, kalabalıklar zaman buldukça kendinizi ve ruhunuzu
Çünkü egzersiz yapmak beyindeki mutluluk
içinde en çok aradığımız duygudur.
dinleyebilmek için yalnız kalın.
hormonunu harekete geçirir.
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1-Kendinize dürüst olun: İnsan kendi
varlığına karşı ne kadar dürüst olursa
karşısındaki kişilerden de aynı derecede
dürüstlük görür. Kendinize karşı dürüst olup
olmadığınızı ölçmek için aynanın karşısına
geçin. Korktuğunuz ve kabullenmekte
zorlandığınız konularda kendinize
sorular sorun. Yanıtladıktan sonra “emin
misin?” diye tekrarlayın. Kabul ettiğiniz
gerçekleriniz sizi daha kendine güvenen bir
bireye dönüştürecek, böylelikle çevrenizin
de size olan saygısını arttıracaktır.
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PALLADIUM ATAŞEHİR’İ
PERİLER SARDI
D

Kız çocukların hayranlıkla takip ettiği Winx’in yeni
sinema filmi ‘Okyanusun Gizemi’nin galası 27 Eylül’de
ünlü isimlerin katılımıyla Palladium Alışveriş Merkezi’nde
gerçekleşti.

ünya'da çocukların en sevilen
kahramanlarından Winx perileri önceki
gün Ataşehir Palladium AVM’de görücüye
çıktı. Özellikle kız çocuklarının büyük
merakla takip ettiği Winx Perilerinin yeni
sinema filmi ‘Okyanusun Gizemi’ adlı filmin
galası ünlü isimlerin katılımıyla Paladium
Avm'de yapıldı.
Yeşim Salkım damadını yanından
ayırmıyor...
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Ünlü isimlerin hazır bulunduğu Gala'da,
Winx kostümü giyen mankenler çocukların
ilgisini çekerken ünlü sanatçı Yeşim Salkım
küçük kızı Ada ile büyük kızı Gizem
ve damadıyla katıldı. Ada'ya su perisi
kanatlarından taktıran Salkım, yoğun iş
temposuna rağmen Ada'ya her zaman vakit
ayırdığını söylerken 23 yaşındaki Gizem'in
de gelecek yıl nikah masasına oturacağını
açıkladı. Kızlarının yanısıra damadını da
yanından biran olsun ayırmayan Salkım,
gala boyunca kızı ve damadıyla yakından
ilgilendi.
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Galaya katılan diğer isimler ise Sezer
Derelioğlu, İpek Tuzcuoğlu ve Sibel
Turnagöl'dü. İpek Tuzcuoğlu ve Sibel
Turnagöl'ün yeğenleriyle birlikte katıldıkları
galada iki ünlü oyuncu çocukluklarına
döndü. Winx kızlarıyla bol bol fotoğraf
çektiren ve eğlenen ikili gala boyunca
sohbet ettiler. Verdiği kilolarla dikkat çeken
Tuzcuoğlu ' Yemeğime dikkate ediyorum.
Ancak yoğun iş temposu ve ağır çalışma
saatleri beni yoruyor. ' diye konuştu...
Winx Perileri’ne Palladium’da büyük ilgi
Gala ile birlikte başlayan Winx Club
etkinliklerinde minik çocuklar aktivite
alanında hem oyunlar oynadı hem de
birbirinden güzel Winx şarkılarını karaoke
yaparak seslendirdiler. Ayrıca Winx
perilerinin miniklere eşlik ettiği etkinlikte
çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi. Vakko
Esmod Moda Okulu öğrencilerinin
tasarladığı Winx kıyafetleri sergisi de AVM
ziyaretçilerinin beğenisini kazandı.
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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

EBRU GÜNDEŞ
ARAFTAYIM
CEM ADRIAN
SANA BUNLARI HİÇ BİLMEDİĞİN BİR YERDEN YAZIYORUM
DENİZ SEKİ
İZ
BENGÜ
İKİNCİ HAL
POP TÜRKÇE MIX YAZ 2014
KARMA

RECEP İVEDİK 4
ŞAHAN GÖKBAKAR - İRFAN KANGI
DÜĞÜN DERNEK
AHMET KURAL - MURAT CEMCİR
Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ
ENGİN AKYÜREK - FARAH ZEYNEP ABDULLAH
ÜÇ MAYMUN
YAVUZ BİNGÖL - HATİCE ASLAN
EYVAH EYVAH 3
DEMET AKBAĞ - ATA DEMİRER

YARALI
KAHRAMAN TAZEOĞLU
ALDATMAK
PAULO COELHO
PEMBE VE YUSUF
CANAN TAN
ELİF GİBİ GİYİNMEK
HİKMET ANIL ÖZTEKİN
KÜRK MANTOLU MADONNA
SABAHATTİN ALİ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

KİTAP OKURKEN MÜZİK
KARMA
LA VIE EN ROSE
KARMA
HAPPY HOUR
KARMA
SAY PLAYS SAY
KARMA
INDILA
MINI WORLD

EDGE OF TOMORROW - YARININ SINIRINDA
TOM CRUİSE - EMILY BLUNT
THE WOLF OF WALL STREET - PARA AVCISI
LEONARDO DICAPRIO - JONAH HILL
12 YEARS A SLAVE - 12 YILLIK ESARET
MICHAEL K. WILLIAMS
GODZILLA
AARON JOHNSON - ELIZABETH OLSEN
HOMEFRONT - SİVİL CEPHE
JASON STATHAM

FIFTY GREAT SHORT STORIES
MILTON CRANE
ADULTERY
PAULO COELHO
IT’S NOT HOW GOOD YOU ARE,IT’S HOW GOOD YOU WANT TO BE
PAUL ARDEN
THE DECISION BOOK:FIFTY MODELS FOR STRATEGIC THINKING
ROMAN TSCHAPPELER
THE ALCHEMIST
PAULO COELHO
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YABANCI DVD

1
2
3
4
5

YABANCI KİTAP

YABANCI MÜZİK

EN ÇOK SATANLAR : YABANCI
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FİLİZ ÖZKOL

İŞ DÜNYASI BURÇ
YORUMLARI
KOÇ
Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışacaksınız. Uzun yolların ve seyahatlerin gündeme
gelmesiyle yoğun bir tempoya girebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla bağlarınız güçlenirken yoğun bir telefon trafiği yaşayacaksınız. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarınızın size yardımları olacak. Bazıları ziyaretinize gelecek veya
siz onlarla ortak yolculuklara çıkabileceksiniz.
Değişik ülkelerin farklı kişileri merak konusu
olacak. Sizden yaşça büyük birinin varlığı
size destek verecek. Bu tür etkileşimlerin sizin için olumsuz bir yönü de olabilir. Sizden
yaşça büyük birinin varlığı size destek verecek. Bu tür etkileşimlerin sizin için olumsuz bir
yönü de olabilir.

BOĞA
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İş konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve
coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi
sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön
planda olacaktır. Yapmanız gereken işler
konusunda kendinizi yetersiz hissedebilir ve
bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı
baskıcı davranışlar içinde olurken, her türlü
gücün arkasında maddi değerler arayabilirsiniz. Marjinal kişiliklerden hoşlanacak ve
farklı kişilerin fikirlerinden yaralanacaksınız.
Onlarla ortak işler yapabilir ve kazançlarınızı
arttırabilirsiniz.
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İKİZLER

YENGEÇ

Bu ay; üstünlük duyguları içinde tavırlar sergiliyorsunuz. Uzun etkili olmayan gezegenlerin
çoğu ufuk çizginizin üstünde yer alıyor ve ileri hareket ediyorlar. Uzun transit gezegenler
“Neptün ” ve “Uranüs” geri hareket halinde
iken; yakın çevreniz, aileniz ve birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili sorunları askıya alarak,
değişim süreci yaşadığınız iş ve kariyerinizle
ilgili konular üzerinde yoğunlaşacaksınız. Ortaklıklar, evlilik ve finans konularında çevresel
faktörlerin büyük bir rol oynayacağı bir tablo
ortaya çıkıyor.

Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek
istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm
çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir
gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına
gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Ortaklıklar, aşk ve iş ilişkilerinizdeki isteklerinizi kabul ettirme konusunda
oldukça kararlı bir tutum izleyeceksiniz.

ASLAN

BAŞAK

Hayallerinizi ve çılgınlıklarınızı askıya almanız gerekmektedir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun,
denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda güzel
konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. İş yemekleri ve
kariyerinizi destekleyici toplantılarda bulunacaksınız. Buralarda karşılaşacağınız kişilere
dikkat etmelisiniz. Daha sonra birlikte çalışmanız için tekliflere bulunacaklardır. Sosyal
çevrenizi istemleriniz doğrultusunda kullanabileceksiniz. İş temponuz ve yoğunluğunuz
artacak.

Güç ve aşk unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde bireylerin
davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında
problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi
ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve
birçok dostluk kuracaksınız. . Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi
kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Bu dönem dinlenmeye ve projelerinizin
planlarını yapmaya ihtiyacınız var.

TERAZİ

AKREP

İletişim konusunda muhteşemsiniz. Bu dönemde sosyal aktivitenizin yüksek olmasından dolayı, çevreniz oldukça kalabalık
olacak. Entelektüel düzeyde kişilerle kuracağınız dostluklar yaşam motivasyonunuzu
arttıracak, birlikte çalıştığınız kişilerle ortak
fikir üretebileceksiniz. Kariyerinize katkısı
olacak kişilerle tanışacaksınız. Uzun yolların
ve seyahatlerin gündeme gelmesiyle yoğun
bir tempoya girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla
bağlarınız güçlenirken yoğun bir telefon trafiği yaşayacaksınız. Yurt dışında yaşayan
arkadaşlarınızın size yardımları olacak. Bazıları ziyaretinize gelecek veya siz onlarla ortak
yolculuklara çıkabileceksiniz.

Sosyalliği ve yalnızlığı bir arada yaşamak istiyorsunuz. Bu iki duyguyu aynı anda yaşamanız sizi gergin yapabilir. Özel yaşadığınız
duygular da bu ay’ı sizin için önemli kılacak. ;
Sezgisel yeteneğiniz güçlenecek ve olaylara
farklı bir boyuttan bakacaksınız. Yine gizli yeteneklerinizi kullanabilme özelliğiniz belirginleşecek. Fakat siz mistik yönlerinizden çok,
idealizm konusunda kendinizi sorgulayacak,
yaşamla ilgili pratik düşünceler içinde olacaksınız. Konuşma kabiliyetinizi iş konularında
başarılı bir şekilde kullanacaksınız. Mesleki
konularda tatlı dilli ve politik davranmanın
avantajlarını göreceksiniz.

YAY

OĞLAK

Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı
sevmediğiniz halde, bu dönemde bu iki kavram kafanızda karmaşa rüzgarları estirecek.
Birlikte iş yaptığınız partnerinizin finans durumları sizi çok etkileyecek. Aşk yaşamınız
ve parasal konularınızın gelişimi paralellik
arz ediyor. Bazılarınız, aradıkları ilişki fırsatını çalışma ortamında bulacaklar. İlişkilerinizi
sağlamlaştırıyor. Yaşam akışı konusunda
ideallerinizle ilgili temel kişisel değişimler yaşayabilirsiniz. Düşündüğünüz konularla ilgili
yolculuklara çıkabilir, eğitim amaçlı yer değiştirmeleriniz olabilir.

Güvendiğiniz dostlarınızın fikirlerini alacak,
karşılıklı güvene dayalı işbirliği içinde olacaksınız. Kariyerinizle ilgili yaptığınız ve cevap
alamadığınız önemli yazışmalara, bu dönem içinde yanıt alırsanız, şaşırmayın. Çünkü Mars ; başlangıcı geçmişe dayalı çözüm
bekleyen problemler için güzel fırsatları size
sunacaktır. Yine, kardeşlerinizle ilgili mevcut
olan sorunları çözmek için gerekli donanıma
sahipsiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Engellerin üstesinden gelecek şekilde güçlü olacaksınız.

KOVA

BALIK

Her şeyi kendinizi başarma duygusu içinde
olacağınız için, yeni rolleriniz size zorla değil, teklifle gelecektir. İstediğiniz rakamların
karşınıza çıkması bir tesadüf değil, Satürn’ün
size sunduğu ödüldür. Çünkü yüksek denemelerden geçiyorsunuz. Çalışıyor ve yoruluyorsunuz. Maddi ödülleri hak ettiniz artık.
Üstelik kazançlarınızı değerlendirme zamanı.
Doğru projeler ve doğru yatırımlar için kolları
sıvayın bakalım. Enerjinizi büyük hedeflere
odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Parasal değerler ön plana geçiyor.

Uzun ve zevkli yolculuklarda karşılaşacağınız kişilerle hoş sohbetler sizi olumlu etkileyecektir. Çevrenizde bir çok kişinin gözlerinin
size çevrilmesi sizin yanlış ilişkilerde yönlenmenize neden olabilir. Seminerle ve fikir
tartışmaların yapıldığı konferans salonları ilginç deneyimlere tanık olabilecek aşkları da
beraberinde getirebilir. Mesleki olarak yeni
bir proje çalışmanız varsa, uygun bir dönem.
Yaşam akışı konusunda ideallerinizle ilgili temel kişisel değişimler yaşayabilirsiniz. Maddi
hırslarınız ön planda olacak.
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NO
NO
AVM
AVMADI
ADI
11 Forum
ForumAnkara
AnkaraOutlet
Outlet
22 Ankamall
AnkamallAVM
AVM
33 Gordion
GordionAVM
AVM
44 Kentpark
KentparkAVM
AVM
55 Taurus
TaurusAVM
AVM
66 Cepa
CepaAVM
AVM
77 AACity
CityOutlet
OutletCenter
Center
88 Anatolium
AnatoliumAnkara
AnkaraAVM
AVM
99 Nata
NataVega
VegaOutlet
Outlet
10
10 Next
NextLevel
LevelAVM
AVM
11
11 Atlantis
AtlantisAVM
AVM
12
12 Panora
PanoraAVM
AVM
13
13 365
365AVM
AVM
14
14 Bilkent
BilkentCenter
CenterAVM
AVM
15
15 Tepe
TepePrime
PrimeAvenue
Avenue
16
16 Arcadium
ArcadiumAVM
AVM
17
17 Antares
AntaresAVM
AVM
18
18 Karum
KarumAVM
AVM
19
19 Armada
ArmadaAVM
AVM
20
20 Gimart
GimartOutlet
Outlet

MALl&MOTTO / 9.sayı / 2014

ANKARA
ANKARA

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

AVM ADI
Forum Ankara Outlet
Ankamall AVM
Gordion AVM
Kentpark AVM
Taurus AVM
Cepa AVM
A City Outlet Center
Anatolium Ankara AVM
Nata Vega Outlet
Next Level AVM
Atlantis AVM
Panora AVM
365 AVM
Bilkent Center AVM
Tepe Prime Avenue
Arcadium AVM
Antares AVM
Karum AVM
Armada AVM
Gimart Outlet

TOPLAM BEĞENİ

NO
AVM
NO
AVM ADI
ADI
11 Forum
Forum Kayseri
Kayseri
22 Forum
Forum Mersin
Mersin
33 Forum
Forum Trabzon
Trabzon
44 Espark
Espark AVM
AVM
55 Forum
Forum Gaziantep
Gaziantep
66 Primemall
Primemall AVM
AVM Gaziantep
Gaziantep
77 Özdilek
Özdilek AVM
AVM Bursa
Bursa
88 Forum
Forum Bornova
Bornova
99 Gebze
Gebze Center
Center AVM
AVM
10
10 Terracity
Terracity AVM
AVM Antalya
Antalya
11
11 Özdilekpark
Özdilekpark AVM
AVM Antalya
12
12 Konya
Konya Kentplaza
Kentplaza AVM
AVM
13
13 Primemall
Primemall AVM
AVM İskenderun
İskenderun
14
14 Antalya
Antalya Migros
Migros AVM
AVM
15
15 Forum
Forum Çamlık
Çamlık
16
16 Forum
Forum Aydın
Aydın
17
17 Serdivan
Serdivan AVM
AVM
18
18 Kulesite
Kulesite AVM
AVM Konya
Konya
19
19 Tekira
Tekira AVM
AVM
20
20 Deepo
Deepo Outlet
Outlet AVM
AVM Antalya

TOPLAM BEĞENİ

TOPLAM BEĞENİ
476.528
371.919
334.317
268.064
220.561
154.574
115.971
91.809
89.384
85.571
71.335
67.236
62.464
59.052
53.266
41.049
36.340
34.452
31.158
28.552

TOPLAM
TOPLAM BEĞENİ
BEĞENİ
173.131
173.131
132.657
132.657
53.079
53.079
50.605
50.605
41.567
41.567
35.547
35.547
34.305
34.305
29.549
29.549
24.692
24.692
22.781
22.781
17.060
17.060
15.978
15.978
11.247
11.247
11.004
11.004
10.212
10.212
8.849
8.849
7.795
7.795
4.925
4.925
4.616
4.616
2.348
2.348

173.131
132.657
53.079
50.605
41.567
35.547
34.305
29.549
24.692
22.781
17.060
15.978
11.247
11.004
10.212
8.849
7.795
4.925
4.616
2.348

120.973
106.321
100.661
99.487
84.308
68.369
64.053
62.201
60.856
60.689
58.190
55.487
49.264
48.325
41.186
39.466
39.399
36.497
34.655
33.343

DİĞER

AVM ADI
City's Nişantaşı
Forum İstanbul
Marmara Forum
İstanbul Cevahir AVM
Kanyon AVM
Vialand AVM
M1 Meydan Ümraniye
İstinye Park
Brandium AVM
Palladium AVM
Sapphire Çarşı
Via Port Outlet Shopping
Marmara Park
Bu Yaka AVM
Trump AVM
212 İstanbul Power Outlet
Torium AVM
Capitol AVM
Astoria AVM
Aqua Florya AVM

ANKARA

ĞENİ
ĞENİ

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

DİĞER

İSTANBUL

SOSYAL MEDYA

38

29
48
65
94
79
38
23
26
96
75
20
89
31
92
42
14
55
34
49

NO
AVM ADI
1 Highway Outlet
2 Kayseri Park AVYM
3 Deepo Outlet Center
4 Korupark AVM
5 Özdilek Park Antalya
6 Sera Kütahya
7 Espark
8 Malatya Park
9 Forum Mersin
10 Gebze Center
11 Zafer Plaza
12 Antalya Migros AVM
13 Bursa Kent Meydanı
14 Forum Trabzon
15 Palladium Antakya
16 Agora AVM
17 Anatolium Bursa
18 Terracity
19 Forum Kayseri
20 Forum Bornova

TAKİPÇİ

107.438

58.629
57.448
10.865
10.694
9.079
8.738
8.423
6.526
4.796
4.275
4.220
4.189
3.831
3.792
2.942
2.714
2.655
2.534
2.449
6.077

4.340
4.001
3.053
1.995
1.840
1.697
1.633
1.631
1.567
1.247
1.144
1.067
998
962
855
735
660
310
34

6.077

4.340
4.001
3.053
1.995
1.840
1.697
1.633
1.631
1.567
1.247
1.144
1.067
998
962
855
735
660
310
34
11.148

5.391
4.793
3.466
3.335
2.779
2.706
2.310
1.992
1.907
1.771
1.611
1.503
1.503
1.501
1.483
1.406
1.387
1.357
1.333
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TAKİPÇİ

TAKİPÇİ

ANKARA

NO
AVM ADI
1 ANKAmall
2 Bilkent Center
3 Kentpark
4 Tepe Prime Avenue
5 Gordıon
6 Cepa
7 Armada
8 Nata Vega Outlet
9 365 AVM
10 Panora
11 Forum Ankara Outlet
12 Gimart Outlet
13 Taurus
14 Anatolium Ankara
15 Next Level
16 Acity Outlet
17 Antares
18 Atlantis
19 Arcadium
20 Kızılay AVM

PÇİ

NO
AVM ADI
1 ANKAmall
2 Bilkent Center
3 Kentpark
4 Tepe Prime Avenue
5 Gordıon
6 Cepa
7 Armada
8 Nata Vega Outlet
9 365 AVM
10 Panora
11 Forum Ankara Outlet
12 Gimart Outlet
13 Taurus
14 Anatolium Ankara
15 Next Level
16 Acity Outlet
17 Antares
18 Atlantis
19 Arcadium
20 Kızılay AVM

DİĞER

TAKİPÇİ

İSTANBUL

NO
AVM ADI
1 City'S Nişantaşı
2 Kanyon
3 Buyaka
4 Trump
5 İstinyepark
6 Astoria
7 Akasya Acıbadem
8 Sapphire Çarşı
9 Arena Park
10 Vialand
11 Kozzy
12 Palladium Ataşehir
13 Marmara Forum
14 Forum İstanbul
15 Zorlu Center
16 Aqua Florya
17 Capitol
18 212 İstanbul Power Outlet
19 Akmerkez
20 Olivium Outlet Center

ANKARA

SOSYAL MEDYA
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86
6
2
8
0
2
7
5
2
4
3
4
1
9
2
2
7
6
6
8
0
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Toplam
Check-in

416.291
304.386
268.004
220.233
204.530
192.490
187.255
182.968
165.917
165.434
157.991
141.814
131.274
130.250
128.143
122.197
121.889
118.973
114.792
113.472

1.191.886
890.262
771.588
614.930
439.962
589.397
724.435
642.742
564.254
358.133
286.284
343.091
324.399
259.522
246.622
250.477
405.536
214.666
169.348
333.680

Toplam
Toplam
Ziyaretçi
Ziyaretçi

Toplam
Toplam
Check-in
Check-in

223.854
223.854
137.646
137.646
121.045
121.045
105.330
105.330
104.347
104.347
82.374
82.374
78.431
78.431
73.341
73.341
72.056
72.056
63.244
63.244
60.078
60.078
58.753
58.753
53.520
53.520
47.231
47.231
42.197
42.197
28.468
28.468
25.413
25.413
20.723
20.723
17.199
17.199
12.665
12.665

611.806
611.806
421.312
421.312
313.946
313.946
262.251
262.251
407.440
407.440
155.418
155.418
295.827
295.827
189.117
189.117
124.525
124.525
205.120
205.120
111.999
111.999
94.510
94.510
87.105
87.105
126.797
126.797
69.211
69.211
70.922
70.922
84.117
84.117
39.350
39.350
47.661
47.661
20.464
20.464

ANKARA

AVM ADI
İstanbul Cevahir
İstinyepark
Forum İstanbul
Marmara Forum
Viaport Outlet
Kanyon
Capacity
Palladium Ataşehir
MarmaraPark
İstanbul Optimum Outlet
Zorlu Center
Tepe Nautilus
Buyaka
City'S Nişantaşı
Aqua Florya
Trump
Capitol
Vialand
Akasya Acıbadem
CarrefourSA Maltepe Park

NO
NO
AVM
AVMADI
ADI
11 ANKAmall
ANKAmall
22 Kentpark
Kentpark
33 Cepa
Cepa
44 Armada
Armada
55 Panora
Panora
66 Kızılay
KızılayAVM
AVM
77 Gordıon
Gordıon
88 Ankara
AnkaraOptimum
OptimumOutlet
Outlet
99 Nata
NataVega
VegaOutlet
Outlet
10
10 Antares
Antares
11
11 Taurus
Taurus
12
12 Forum
ForumAnkara
AnkaraOutlet
Outlet
13
13 Acity
AcityOutlet
Outlet
14
14 Atlantis
Atlantis
15
15 Next
NextLevel
Level
16
16 Tepe
TepePrime
PrimeAvenue
Avenue
17
17 365
365AVM
AVM
18
18 Bilkent
BilkentCenter
Center
19
19 Arcadium
Arcadium
20
20 Anatolium
AnatoliumAnkara
Ankara

ANKARA
ANKARA

m
nn

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

Toplam
Ziyaretçi

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

AVM ADI
ANKAmall
Kentpark
Cepa
Armada
Panora
Kızılay AVM
Gordıon
Ankara Optimum Outlet
Nata Vega Outlet
Antares
Taurus
Forum Ankara Outlet
Acity Outlet
Atlantis
Next Level
Tepe Prime Avenue
365 AVM
Bilkent Center
Arcadium
Anatolium Ankara

NO
NO
AVM
AVMADI
ADI
11 Forum
ForumBornova
Bornova
22 İzmir
İzmirOptimum
OptimumOutlet
Outlet
33 Korupark
KoruparkAVM
AVM
44 Forum
ForumMersin
Mersin
55 Espark
Espark
66 Agora
AgoraAVM
AVM
77 MarkAntalya
MarkAntalya
88 Terracity
Terracity
99 Forum
ForumTrabzon
Trabzon
10
10 Bursa
BursaKent
KentMeydanı
Meydanı
11
11 Highway
HighwayOutlet
Outlet
12
12 Adana
AdanaOptimum
OptimumOutlet
Outlet
13
13 Zafer
ZaferPlaza
Plaza
14
14 Antalya
AntalyaMigros
MigrosAVM
AVM
15
15 Forum
ForumÇamlık
Çamlık
16
16 Forum
ForumKayseri
Kayseri
17
17 Anatolium
AnatoliumBursa
Bursa
18
18 Özdilek
ÖzdilekPark
ParkAntalya
Antalya
19
19 Outlet
OutletCenter
Centerİzmit
İzmit
20
20 Forum
ForumAydın
Aydın

DİĞER
DİĞER

İSTANBUL

SOSYAL MEDYA
Toplam
Ziyaretçi

Toplam
Check-in

223.854
137.646
121.045
105.330
104.347
82.374
78.431
73.341
72.056
63.244
60.078
58.753
53.520
47.231
42.197
28.468
25.413
20.723
17.199
12.665

611.806
421.312
313.946
262.251
407.440
155.418
295.827
189.117
124.525
205.120
111.999
94.510
87.105
126.797
69.211
70.922
84.117
39.350
47.661
20.464

Toplam
Toplam Toplam
Toplam
Ziyaretçi
Ziyaretçi Check-in
Check-in
239.164
239.164
204.014
204.014
115.073
115.073
113.580
113.580
109.592
109.592
106.602
106.602
98.366
98.366
86.379
86.379
82.680
82.680
80.082
80.082
77.009
77.009
75.415
75.415
75.215
75.215
71.164
71.164
67.090
67.090
63.648
63.648
63.105
63.105
63.031
63.031
59.871
59.871
56.619
56.619

803.183
803.183
509.601
509.601
465.781
465.781
504.511
504.511
435.742
435.742
428.345
428.345
241.030
241.030
343.221
343.221
389.121
389.121
283.637
283.637
107.956
107.956
220.609
220.609
274.811
274.811
199.301
199.301
368.106
368.106
276.689
276.689
151.908
151.908
163.921
163.921
145.602
145.602
168.105
168.105

SOSYAL MEDYA ANALİZİ

İSTANBUL

İSTANBUL

İSTANBUL

İstanbul özelinde, City’s Nişantaşı
648 beğenen kaybetmesine rağmen
genel klasmanda birinci sıradaki yerini
korumuştur. Kanyon AVM 7.805 yeni
beğeni alarak bu ay en çok beğeni alan
AVM dir. Kanyon’u yeni 5.870 yeni beğeni
ile Vialand izlemektedir. Ayrıca 5.554
yeni beğeni alan Trump’ın da performansı
önemlidir. İlk 20 de yer alan sıralamada
herhangi bir sıralama değişikliği olmamıştır.

İstanbul özelinde, Twitter bağlamında
genel anlamda takipçi sayıları
düşmektedir. 2.642 takipçi kaybına
rağmen City’s 1. Sırada ki yerini
korumaktadır. Zorlu ise halen beklenen
performansı göstermemiştir. Kozzy 303
yeni takipçi kazanarak bu ay en fazla
takipçi kazanan AVM olmuştur.

İstanbul özelinde incelersek, İstanbul
Cevahir bu ay 18.937 yeni check-in
ile en çok yeni check-in alan AVM dir.
13.611 yeni check-in ile Forum İstanbul
onu izlemektedir. CRM noktasında
incelersek geçen ay 3,86 ortalamasını
bu ay 3,87 çıkaran Capacity önemli bir
performans sergilemiştir. Bu ay 3.51
lik performansı ile Palladium Ataşehir
2. En iyi averajı elde etmiştir. Akasya
Acıbadem bu ay ilk 20 sıralamasına
giriş yapmıştır.

Ankara özelinde, ise en çok yeni beğeni alan
AVM’leri incelersek 4.936 yeni beğeni alan
AnkaMall AVM’yi 2.156 yeni beğeni ile 365
AVM takip etmektedir. Forum Ankara’nın
açık ara birinciliği bu kulvar da bu ayda
devam etmektedir. 1.844 yeni beğeni alan
Antares AVM bir sıra yukarı çıkarak dikkat
çekmektedir. İlk 20 de erozyona uğrayan tek
AVM Next Level’dır.

DİĞER
İstanbul ve Ankara dışına bakarsak,
Forumların arasında ki performansı ile
Espark 3.425 yeni beğeni ile bir üst sıraya
yükselmiştir. Gebze Center bu ay yaptığı
defilede ki sosyal medya kampanyası ile
4.228 yeni beğeni ile bu ay en çok beğeni
alan AVM olmuştur. Forum Gaziantep 3.774
yeni beğeni ile dikkatleri toplamışlardır.
Ayrıca Gebze Center 2 sırada yukarı
çıkmıştır.

Ankara özelinde, En çok yeni
takipçiyi 674 kişi ile 365 AVM elde
etmiştir. ACity ve Gimart Outlet onu
izlemektedir. AnkaMall ise bu kulvarda
da birinciliği korumaktadır. Bu alanda
bu ay en önemli performans geçen
ay olduğu gibi yeni açılan Gimart
Outlet’in sıralamada yükselmeye devam
etmesidir. Ankara’da yapılan konser
etkinlikleri skora yansımamaktadır.

ANKARA
Ankara özelinde ise, En çok yeni
check-in alan AVM leri ilk sırada
9.484 ile AnkaMall ve 6.835 ile
Kentpark gelmektedir. CRM noktasında
en başarılı performans 3.90 ile bu ay
Panora AVM’de dir. Panora’yı 3.77
ile Gordion izlemektedir. Armada
sıralamada 5.likten 4.lüğe yükselmiştir.

DİĞER

DİĞER

İstanbul ve Ankara dışında ise, Highway
bu ay da bu kulvarda ki açık ara
birinciliğini korumaktadır.. Onu Kayseri
Park takip etmekte olup Kayseri Park’ın
performansı çok önemlidir. Bu ay
Palladium Antakya ve Forum Bornova
en çok yeni takipçi alan AVM’dir.
Kütahya Sera AVM başarılı performansı
da çok önemlidir.

İstanbul ve Ankara dışında ise, En
fazla yeni check-in noktasında ;
Forum Bornova İlk sırada ki yerini
korumuştur. Optimum 12.351 ve
MarkAntalya 7.413 yeni check-in
sağlamıştır. CRM oranlarına bakarsak
Forum Çamlık 5.49 ile birincidir. Agora
AVM 3. Sıradaki yerinden 6.sıraya
gerilemiştir.
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SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE
ALIŞVERİŞ VE DENİZ KEYFİ

AQUA FLORYA

Türkiye’nin ilk ve tek denize sıfır alışveriş merkezi Aqua Florya,
bu kış da, açık havadaymışcasına sıcacık alışveriş keyfi yapmak
ve sosyalleşmek isteyen herkesi bekliyor. Birbirinden prestijli
Türk ve dünya markalarının bir arada olduğu alışveriş merkezi,
yıl boyunca ev sahipliği yaptığı kültür sanat etkinlikleri, sergi
salonları ve denize açılan sinema salonlarıyla keyif ve alışverişin
birleştiği alternatif mekanlar arasında yer alıyor.
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qua Florya, eşsiz konumuyla yaz
mevsiminde olduğu gibi kış sezonunda
da bir alışveriş merkezinden fazlasını
sunuyor. Soğuk kış günlerinde de fark
yaratan Aqua Florya, sahip olduğu 140 farklı
markası ve popüler mekanları ile alışveriş
keyfini deniz manzarası eşliğinde ve adeta
açık havadaymışcasına ziyaretçilerine
yaşatıyor. Üstelik, aynı manzaraya karşı
konumlanan popüler kafe ve restoranları ile
şehrin karmaşası arasında unutulmuş huzuru
ziyaretçilerine tekrar hatırlatıyor.
11 adet sinema salonuyla aynı zamanda
film tutkunlarının da gözdesi olan Aqua
Florya AVM, yaz sezonunda olduğu gibi kış
sezonunda da konserler, sergiler, söyleşiler
ve çocuklar için düzenleyeceği öğretici
ve eğlenceli etkinliklerle şehrin alternatif
mekanları arasında yer alıyor.
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