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Herkese merhaba,

Sevgililer günleri başlamış bulunuyor.
Sevgililer günü sebebiyle zaten Şubat ayı 14 gün çekiyor desem yeridir.
Aşkı bulanlar ve bulamayanlar arasında gidip gelen bir kavga.
Hediye alma dönemi.
Alışveriş çılgınlığı için durmadan yarışılan o malum zamanlar. 
İndirimin en alası ve tabii ki en romantik hangi Avm olacak savaşı da en çok bizim 
işimize gelecek. 

Peki size bambaşka bir öneri ile gelsem;
En romantik alışveriş merkezi neresi diye sorsam? 
Sevgilinizin elinden tuttuğunuz gibi hangisine giderdiniz.
Nerede yemek yerdiniz?
İster otobanın ortasında, ister şehrin göbeğinde ister sahile yakın hiç fark etmiyor. En 
romantiğini siz düşünürken size hem tatlı hem de aşk dolu bir kaç hareket önereceğim.

•Hediye seçiminiz ya da bütçesi kafanızı karıştırmasın, en iyi ihtimalle bir alışveriş 
merkezinde sahneler, şarkıcılar, oyuncular ya da sevgilinizin sevdiği birinin illa ki bir 
etkinliği olacak.

•Ne demek hediye sorun değil…dediğinizi duyuyorum. Tamam hemen atarlanmayın 
bana öyle. Hediye kısmında şansınız her bütçeye uygun. İster en pahalısına ister en 
sevgi dolusuna (yani ucuzu da böyle anlatılır) ulaşmanız mümkün. Asıl konu hediyeyi 
verme şekli. 

•Yemeğe gidilecek…başbaşa yemeğe gideceksiniz…Ama o kadar para cepte yok. 
O zaman burada iş sizin yaratıcılığınıza düşüyor. Bir marketten küçük mumlar alıp, 
alışveriş merkezinin yemek katında bir anda onları yakıp sevgilinizi hem güldürebilir 
hem de romantik bir anının sahibi olabilirsiniz.

•Ne o beğenmedin mi? sinema salonları bu konuda en müthişinden. Her şubatta aşk 
filmleri vizyona girer. Al iki bilet. Bir de iki kocaman mısır. Biraz bozulacak size ama 
sürprizi içinde saklı. Mısırı yesin aman aman uğraşacaksın biraz. Yemedi mi sen aa 
bunun içinde ne var böyle deyip onu korkutabilirsin de. Küçük bir kolye ucu, bileklik 
(beyleeer size diyoruuuum) alıp anısını da hoop cebe koydunuz mu daha ne istersiniz.

•Mağazaların hediye çekleri, indirim falan filanları konu değil. Onlar hep var. Olay 
senin neresinden baktığın. Nasıl uyguladığın. 

Sevgili Mall&Motto okuyucuları şubat sayımızda aşk dolu bir ay diliyorum.
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Ahmet Candemir 
Petlas Satış Direktörü

Petlas’tan Karlı Yolda Güvenli Sürüş 
Önerileri.

Tahsin Özenir
Özenir Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı

Sisley’i Türkiye’de fark
edilmek ve fark yaratmak isteyen 
kadınlarla buluşturuyoruz.
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Salih Tolan
Plato AVM Genel Müdürü 
1980 İstanbul doğumlu olan Salih 
Tolan, iş hayatına aile şirketinde 
çalışarak başlamış, perakende 
sektörüyle 2006 yılında Sabri Özel 
Tekstil 'de tanışmıştır. Mağaza 
Müdürü olarak başladığı markada 
zamanla Mağazalar Koordinatörlüğü 
ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü 
görevlerini üstlenen Salih Tolan, 
2007-2011 yılları arasında yurt 
genelinde 40'a yakın mağaza 
açılışında üst düzey yetkili olarak 
görev yapmıştır. 2011 yılında Artaş 
Gruba ait Kayseri Park Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi'ne transfer olan ve 
3 yıla yakın süre Avm Genel Müdürü 
olarak görev alan Tolan, 01 Ocak 
2015 tarihi itibariyle Plato Alışveriş 
Merkezi Genel Müdürü olarak göreve 
başlamıştır. Dumlupınar Üniversitesi 
İktisat Fakültesi mezunu olan Tolan, 
evli ve bir çocuk babasıdır.

Yeni göreve başladığınız Plato Alışveriş 
Merkezi’nden bize kısaca bahseder misiniz?

Plato Alışveriş Merkezi projesi, 30 yıllık bir 
gönül bağının ürünü. Sultanbeyli’deki ilk 
yatırımını 1988’de gerçekleştiren Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Ahmet Ayyıldız, 
30 yıla yakın hizmet verdiği ilçedeki ilk büyük 
yatırımını ise 1996 ‘da Saygı Hastanesi ile 
yapmış ve bölgenin ilk özel hastanesini ilçeye 
kazandırmıştır. Organize perakendedeki gelişimi 
ve bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alan Sayın 
Ayyıldız, 2012 yılının Aralık ayında Plato 
Alışveriş Merkezi’ni faaliyete geçirmiştir. Sağlık 
sektöründeki üstün hizmetleri nedeniyle ilçede 
neredeyse herkes tarafından tanınan ve sevilen bir 
yatırımcımızın olması, Sultanbeyli halkının Plato 
Alıveriş Merkezi’ne olan bağlılığının önemli 
sebeplerinden biri.

20.000 m2’si kiralanabilir olmak üzere toplam 
53.500m2 kapalı alanda, 80’i aşkın mağazasıyla 
aylık 500.000 ‘e yakın ziyaretçi ağırlayan Plato 
Alışveriş Merkezi; Sultanbeyli’nin merkezinde, 
Hükümet Konağı ve Belediye binasının hemen 
yanında, günde 100.000’in üzerinde insanın 
geçtiği Fatih Bulvarı üzerinde bulunuyor. Sadece 
Sultanbeyli’den değil Sancaktepe, Kartal, 
Pendik, Tuzla ve Çekmeköy ’den de alışveriş için 
merkezimize gelen ziyaretçilerimiz var.
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Alışveriş merkezimiz, açılışıyla birlikte kaliteli 
ve hesaplı alışverişin yanında ilklerin de adresi 
olmuştur. 1900m2 Atlantis Bowling, 1100m2 
Vatan Bilgisayar, 6 salonlu Prestige Sinemaları ve 
geçtiğimiz ay 2200m2’de hizmete açılan Tekzen 
ile bölgenin ilklerini bünyesinde bulunduran 
merkezimiz, birbirinden değerli markalarıyla 
ziyaretçilerine en üst seviyede hizmet vermeyi 
amaçlıyor. 

Perakende sektöründe yer alan rekabeti 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle büyük 
şehirlerde bu rekabet nasıl yaşanıyor?

Anadolu’da halkın Avm konusunda çok fazla 
tercih şansı bulunmuyor. Büyük şehirlerin 
dışında 5’in üzerinde Avm’ye sahip olan şehir 
yok. Bu sebeple ziyaretçiler kendine uygun 
gördüğü Avm’yi belirledikten sonra kolay kolay 
fikir değiştirmiyorlar. Ancak İstanbul’da durum 
böyle değil. 100’ün  üzerinde Avm’ye sahip olan 
İstanbul’da, her hafta farklı bir Avm’ye giden 
ailelerin sayısı oldukça fazla. Bu sebeple sıra 
size geldiğinde kaliteli hizmet sunabilirseniz 
bu ziyaretlerin sıklığını artırabilir ve yeni 
ziyaretçileri portföyünüze ekleyebilirsiniz.  
Bir Avm’nin yeni veya büyük olması pazara 
hakim olacağı anlamına gelmez. Çünkü, ziyaretçi 
kendisine verilen hizmetle, kiracı ise ay sonunda 
tespit ettiği ciro/kira oranıyla ilgilenir. Biz, 
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Plato Alışveriş Merkezi olarak ziyaretçilerimize 
sunduğumuz alışveriş imkanları ve kiracılarımıza 
sunduğumuz yatırım şartları ile kendimize 
güveniyoruz. 

Henüz 2 yaşında olan alışveriş merkezimiz, 
%95 doluluk oranına sahip. Önümüzdeki 
dönemde, ziyaretçilerimizin talepleri ve alışveriş 
merkezimizin ihtiyacı doğrultusunda, kurumsal 
markalarla ilerleyerek kiralama operasyonumuzu 
tamamlamış olacağız.      

Ziyaretçi sayısını artırmak için sizce nasıl 
çalışmalar yapmak gerekiyor? 

Ziyaretçi sayısını artırmak için genelde tercih 
edilen yöntem, belirli dönemlerde etkinlik ve 
kampanyalar düzenlemek. Bu yöntem Avm için 
kısa süreli bir hareket sağlasa da, eninde sonunda 
mekanın ziyaretçi için sıkıcı bir yer haline 
gelmesine engel olamıyor. Bence, öncelikle 
mevcut ziyaretçilerin kaybedilmemesi gerekli. 
Perakende sektörü sürekli olarak gelişim ve 
değişime açık. Dolayısıyla alışveriş merkezinizin 
marka karması ile dekorasyonunu ihtiyaç ve 
taleplere göre sürekli güncellemeniz gerekiyor. 
Bunun dışında mevsimlere ve özel günlere 
yönelik süslemeler yapmak, işletmenin hizmet 
kalitesini maksimum düzeyde tutmak ve bunu 
hedef kitleye yönelik etkinlik ve kampanyalarla 
istikrarlı bir şekilde taçlandırmak önemli.  
Birbirinin aynı veya hedef müşteri kitlesinin 
ilgisini çekmeyen etkinlikler; zaman, para, hatta 
ziyaretçi bile kaybettirebilir.
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212 İSTANBUL POWER OUTLET 'DE 
ATİYE FIRTINASI!

Ünlü sanatçı Atiye 24 Ocak Cumartesi günü 
212 ’de hayranlarıyla buluştu. Mini Konser 

ve imza günü olarak düzenlenen etkinlikte 
hayranlarıyla bir araya gelen güzel sanatçı 
söylediği şarkılar kadar danslarıyla da AVM’ye 
gelenleri büyüledi.
 
Farkındalık Stüdyosunun organize ettiği ve 1 saat 
olarak planlanan etkinlik Atiye’nin ‘Kuyrukta ki 
insanlar bitine kadar bitirmem’ demesiyle tam 2 
buçuk saate çıktı.
 
Atiye’nin binlerce hayranını arkasına alarak 
çektiği selfie oldukça ilgi çekti.
 
Basın mensuplarının sorularına da yanıt veren 
Atiye; ‘Ben imza günlerini çok seviyorum. 
Çünkü imza günlerinde hayranlarınla yakın 

olabiliyorsun, sohbet edebilmeyi seviyorum. 
Hadi imza verdim by by değil, diyalog kurmayı 
seviyorum ben. Çok eğlenceli geçiyor. ‘Atiye 
abla hangi parfümü kullanıyorsun?’ ‘Tokandan 
bende alabilir miyim?’ gibi sorular geliyor. 
Bunlar benim çok hoşuma gidiyor’ dedi.
 
Ayrıca; ‘Yakın bir tarihte ‘Sor’ parçasının 
klibini çekeceğiz. İlk defa slow bir parçaya 
klip çekeceğiz. O yüzden biraz fazla ince 
eleyip sık dokuyoruz. Çok iyi olması istediğim 
sürekli yeni fikirlerle yönetmenle bir araya 
geliyoruz. Yeni şarkılar yapım aşamasında. 
5 tane kendi bestem var. Birinin sözleri yazıldı. 
Hatta yazın hit şarkısı olacak. Çünkü bayağı iyi 
bir şarkı oldu. Albüm çıkmadan önce mutlaka 
bir single çıkacaktır diye düşünüyorum’ diye 
konuştu.
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AVM PARTNERS GRUBUNDA ATAMA
Yönetimi ve kiralaması AVM Partners tarafından yapılan 212 İstanbul Power 
Outlet’ te Alışveriş Merkezi Müdürlüğü görevini başarıyla ifa eden Zehra 
Tümkaya, 1 Şubat 2015’den itibaren kariyerine Bölge Müdürü olarak devam 
edecektir.

Kariyerine ,öğrencilik 
yıllarında perakende 
sektöründe başlayan 

Tümkaya; profesyonel Meslek 
hayatına 2001 yılında Almanya’ 
da gayrimenkul sektörü ile 
başlamıştır. 2004 Yılında 
gelişime açık potansiyeli ve 
hızlı temposu etkileşimi ile 
Alışveriş merkezi sektörüne 
geçiş yapan Tümkaya, son 
yedi yıldır Türkiye’ de 
AVM Yönetimi ve Kiralama 
hizmetleri sektörünün en 
önemli oyuncularından olan 
AVM Partners ile kariyerine 
devam etmektedir.

Uzun bir süre yurt dışında 
yaşaması sebebiyle bir çok 
ülkeyi gezme fırsatı bulan 
Tümkaya, bu ülkelerde yer 
alan AVM’ leri, perakendecileri 
ve tüketici alışkanlıklarını da 
inceleme fırsatı bulmuştur. 
Bu ülkelerden edindiği bilgi 
deneyimlerini Türkiye’ de ki 
profesyonel iş hayatına da 
yansıtmıştır.

J. Wolfgang v. Goethe 
Üniversitesi Hukuk fakültesi 
mezunu olan  Zehra Tümkaya, 
Almanca, İngilizce, Fransızca 
ve Arapça dillerini bilmektedir. Zehra Tümkaya

AVM Partners Bölge Müdürü
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SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
GÜLER SABANCI’DAN YENİ YIL MESAJI
Sabancı, mesajında 2014 yılını 

değerlendirirken, 2015 yılına ilişkin olarak 
beklentilerini dile getirdi. Güler Sabancı'nın 
mesajı şöyle:

Değerli arkadaşlarım,

2015 yılına girerken, global anlamda yaşanan 
ekonomik ve siyasi gelişmeleri, ülkemizin 
içinde bulunduğu durumu, yeni yıla dair görüş 
ve beklentilerimizi, hem global bir bakış açısıyla 
hem de Sabancı Topluluğu’nun perspektifinden 
sizlerle paylaşmak isteriz.

Öncelikle, dünyanın henüz 2008’deki büyük 
krizin yaralarını tam anlamıyla saramadığını 
gözlemliyoruz. Öte yandan, 2015’in hızlı 
büyüme oranlarına sahne olacağı tahmin 
ediliyor. 6 yıldan bu yana ilk kez gelir artışı 
yaşayan Amerika’da yılbaşı itibarıyla yüzde 3’e 
yaklaşan büyüme oranı açıklanması bekleniyor. 
Fakat maalesef Eurozone ve Japonya için 
aynısını söyleyemiyoruz. Her iki bölgede de 
büyüme oranı oldukça düşük kaldığı gibi; 
resesyon korkusu da yaşanıyor.

“DÜŞÜK PETROL FİYATLARI 
TÜRKİYE’YE AVANTAJ SAĞLIYOR”

Düşük petrol fiyatlarının 2015’te de devam 
etmesi bekleniyor. Bunun Japonya’ya, Eurozone 
ve Çin’e büyük faydası dokunacak. Şüphe yok 
ki bu durum Türkiye’ye de büyük avantajlar 
sağlayacak. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşün 
beraberinde getireceği şartları iyi okumak lazım. 
Petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerindeki düşüş, 
100 milyar doları aşan bir meblağın dünyadaki 
finansal sistemden çekilmesi anlamına geliyor.

Bu durumu, Amerika’da yürürlüğe konan 
“maddi rahatlatma” (Quantitative Easing) ile 
birlikte ele aldığımızda, likiditenin özellikle 
gelişmekte olan pazarlarda daha zor bulunur bir 
hale geleceğini görüyoruz.

Dünyadaki ekonomik büyümeye çok geniş 
anlamda katkısı bulunan Çin’in de frene bastığı 
bir dönemdeyiz. Bu yavaşlama eğilimi, petrol 
fiyatlarındaki düşüşün de başlıca sebepleri 
arasında yer alıyor. Çin’in büyüme oranı yüzde 
8’den yüzde 6-7’lere doğru geriliyor. Bu başlı 
başına bakıldığında oldukça yüksek bir büyüme 
oranı gibi görünse de, dünyanın en büyük 2. 
ekonomisi söz konusu olduğunda yaşanan bariz 
yavaşlamanın etkileri hissediliyor.

Global arenada yaşanan ekonomik zorlukların 
yanı sıra; ülkemizde son birkaç yıldır büyüme 

hızımızın yüzde 2.5-3 arasında seyrettiğini 
gözlemliyoruz. Bu rakamlar ne yazık ki hem 
ihtiyacımızın hem de potansiyelimizin oldukça 
altında.

Ancak büyüme oranımızda izlenen gerileme, 
dünyadaki çalkantılı ekonomik ortamdan, 
büyüyen pazarlara duyulan güvensizlikten 
ve ulusal tasarruflarımızın düşük olmasından 
dolayı yeterli yatırım yapılamamasındandır.

-TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU-

Ekonomi sahnesinde bütün bu gelişmeler 
izlenirken; Orta Doğu’da, Afrika’da son derece 
üzücü olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin jeopolitik konumu, özellikle 
enerjide bir kesişim noktası olması bize avantaj 
yaratıyor, büyük bir potansiyel sağlıyor. Ancak 
özellikle Ortadoğu coğrafyasında yaşananlar 

Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı
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bizi kaygılandırıyor. Rusya-Ukrayna hattında 
yaşanan siyasi gelişmeler de bizi yakından 
ilgilendiriyor ve birçok alanda direkt etkiliyor.  

Ancak herşeye rağmen ümitsizliğe kapılmaktan 
kaçınmalıyız. Her geçen gün globalleşen, 
sınırların belirsizleştiği dünyamızda, bizim 
gibi yüksek kalkınma gücüne sahip ülkelerin 
büyüme ve gelişme yolunda hız kesmeden 
ilerlemeye devam etmesi, zorluklarla mücadele 
eden ülkelere örnek ve destek olması gerekiyor.

-“2015 YILININ YENİ BİR KALKINMA 
HAMLESİNİN İLK BASAMAĞI 
OLMASINI BEKLİYORUZ”

2014’te yaşadığımız iki seçim sürecinin 
ardından önümüzdeki yıl genel seçimleri 
gerçekleştireceğiz. Demokrasilerin en 
temel gereklerinden olan seçim sürecinin, 
kutuplaşmaları derinleştirmeden demokratik 
olgunluk içerisinde yaşanmasını temenni 
ediyoruz.

Bu bağlamda, önümüzdeki yıl seçim olmasına 
rağmen, hükümetin uzun vadeli bir eylem planı 
ortaya koymasını olumlu buluyoruz. Bu yol 
haritası bizi geleceğe dair umutlandırıyor.

2015 yılının daha sonraki seçimsiz bir 
dönemin “geçiş yılı” olacağı görülüyor. 
Bu bağlamda, düşük gitmesi beklenen 
petrol fiyatları ve hedeflenen uzun vadeli 
reformların hayata geçirilmesi yönünde 
atılacak adımlarla, bu “geçiş yılı” önümüze 
fırsatlar sunuyor. Hükümetin uzun vadeli 
bakış açısı ile açıklanan eylem planlarının 
önceliklendirilerek, en kısa zamanda 
uygulamaya geçilmesini ve 2015 yılının yeni 
bir kalkınma hamlesinin ilk basamağı olmasını 
bekliyoruz. 

Ayrıca, Türkiye’nin devraldığı G20 dönem 
başkanlığı ve Türkiye’de yapılacak B20 
toplantıları hem ülkemiz hem de global iş 
dünyası için büyük önem taşımaktadır. 2015 
yılında yürütülecek çalışmalar, üretilecek 
politikalar ve uygulamalar ile Türkiye’nin 
önemli bir liderlik ortaya koyacağına 
inanıyoruz. G20/B20 ev sahipliğinin ülkemizin 
tanıtımı için bir fırsat olduğu inancıyla, 
Grup olarak üstümüze düşen görevi yerine 
getireceğiz.

Ülkemizde, 2015 yılında enerjimizi yeni 
anayasaya, Avrupa Birliği yolunda atılacak 
adımlara ve reformlara harcamalıyız. Eğitim 
sistemimizdeki ihtiyaçların anlaşılmasına, 
çözüm yollarının açılmasına ve kadının 
toplumdaki rolünün güçlendirilmesine 
odaklanmamız, 2023 hedeflerine giden yolda 
daha başarıyla ilerlememizi sağlayacaktır.

Çözüm sürecini uzun vadeli bir perspektifle, 
hem toplumsal hem ekonomik gelişimimize 

katkı sağlayacak en önemli yapı taşlarından 
biri olarak değerlendiriyoruz. Tüm 
vatandaşlarımızın eşitliğini yücelten, 
demokratik bir ortam sağlanmasına 
katkıda bulunacak bütünleştirici bir 
yaklaşım içinde olmalıyız. Cumhuriyet 
Bayramı mesajımızda da altını çizdiğimiz 
gibi, farklılıkları kucaklayarak, birlik 
içinde ve “biz” duygusunu kaybetmeden 
hedeflerimize koşmalıyız.

Son yıllarda teknoloji ve inovasyon 
alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler, 
başarılı girişimciler aracılığıyla ihtiyaç 
duyulan nitelikli iş gücünü de ortaya 
çıkarmaya başladı. Türkiye “orta gelir 
tuzağı”nı ancak eğitim kalitesini artırarak, 
inovasyon ve yaratıcılıkla aşabilir. Özellikle 
“STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics)”, yani bilim, teknoloji, 
matematik, mühendislik eğitimine daha 
fazla odaklanılması, gençlerin bu alandaki 
yetkinliklerinin artırılması ve teşvik 
edilmesi gerekiyor.

-SABANCI TOPLULUĞU-

Sabancı Topluluğu şirketleri girişimci 
ruhlarını canlı tutarak, teknoloji ve 
inovasyon sahasında büyük başarılara 
imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde temel 
atma törenini gerçekleştirdiğimiz ve 
sanayi-üniversite iş birliğine farklı bir 
model getiren Kompozit Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi, bu yöndeki 
gayretimizin canlı bir kanıtıdır.

2015’e girerken artık en değerli 
“madenimizin” teknolojik gelişim 
olduğunun da altını çizmeliyiz. 
Günümüzde inovasyon, ileri teknoloji ve 
sürdürülebilirlik, global ticaret arenasında 
başarıya ulaşmak ve başarısını korumak 
isteyen kurumların taviz veremeyeceği, 
birbirinden ayrılmayan üç kardeş kavram 
haline gelmiştir. 

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde fark 
yaratmak için, bu üç kavramın rehberliğinde 
hareket etmemiz şart. Son yıllarda akıllı 
telefonların, pratik uygulamaların ve dijital 
araçların iş ve sosyal hayatımızı tamamen 
tekeline aldığı yeni bir dünyaya gözlerimizi 
açtık. Bu yeni dünyanın hızına yetişmeyi, 
değişen beklentileri karşılayacak şekilde 
yine hızlıca aksiyon almayı öğreniyoruz. 
Bu belki de günümüz dünyasında kurumsal 
oluşumların en büyük sınavı. Ancak bu 
sınavda başarılı olduğumuz takdirde, 
ihtiyaçları doğru tespit ederek yaşamımıza 
değer katacak fikir ve ürünler geliştirmemiz, 
yeni iş modelleriyle yeni çözümler 
sunmamız ve gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya mirası bırakmamız mümkün 
olacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılını kutlayacağı 
2023 itibarıyla dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olma hedefine doğru 
ilerliyor. Bu süreçte daha güçlü, daha üretken, 
daha çalışkan, geleceğin teknolojisini yaratmak 
adına bugünden belirleyici katkı sağlayan, her 
zamankinden daha etkili bir Türkiye yaratmak 
adına biz Sabancı Topluluğu olarak yine iş 
başındayız.

Bu noktada, Birleşmiş Milletler’in “Kadını 
Güçlendirme Prensipleri”ni Türkiye’de ilk 
imzalayan şirket olan Sabancı Holding, 
tüm kurumlarıyla kadının iş hayatında ve 
toplumdaki rolünün güçlendirilmesini en önemli 
hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Gerek 
şirketlerimizdeki Türkiye ortalamalarını aşan 
oranlardaki kadın iş gücüyle, gerek Sabancı 
Vakfı’mızın yoğun çabaları ve toplumun farklı 
katmanlarına ulaşan projeleriyle tüm Türkiye’ye 
bu konuda da öncülük etmeye devam edeceğiz.

Topluluk olarak başarılı bir yıl geçirdik. Bu 
gurur verici tablo hepimizin ortak eseridir. 
Başta enerji olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz 
tüm sektörlerde yatırım yapmaya, büyümeye 
ve değer yaratmaya devam ediyoruz. Türkiye 
ekonomisini sırtlayan lokomotif ve lider kurumlar 
arasında yer alan Sabancı Topluluğu, siz değerli 
çalışanlarından aldığı güçle, birlikte başarmanın 
verdiği heyecan ve mutlulukla insana yatırım 
yapmaya ve yarının dünyasını inşa etmeye devam 
edecektir.

Hepinize emekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyor; ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve 
keyifli bir yıl diliyorum.
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KASIM 2014’DE AVM CİRO ENDEKSİ 
YÜZDE 17,1 ORANINDA ARTTI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research 
tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları 
açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Kasım 
2014 döneminde 2013 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 17,1 oranında 
artarak 171 puana yükseldi.

Son 4 yılın en kuvvetli Kasım ayı
Alışveriş merkezlerinin ciro açısından Kasım ayı performansı değerlendirildiğinde, tüm kategorilerde 2011 yılından bu yana en kuvvetli Kasım ayının 
yaşandığı dikkat çekti. Ekim ayında ertelenen talebin de yansımasıyla giyim ve ayakkabı başta olmak üzere artan cirolar, hipermarketler dışında kendini 
her sektörde gösterdi. Genel ciro endeksi, Ağustos ayından bu yana her ay düzenli olarak bir önceki yılın aynı ayının üzerinde performans gösterdi. Bu yıl 
sadece Ocak ve Ağustos aylarında AVM ciroları bir önceki yılın altında kaldı. 

Ciro endeksi 11 ayda yüzde 24,8 arttı
Yılın ilk 11 ayında AVM Ciro Endeksi'ndeki yükseliş oranı ise yüzde 24.8 olarak gerçekleşti.  Kişi başına AVM'lerde harcama tutarına bakıldığında ise 
Kasım ayındaki ortalama harcama tutarı 42 TL olarak gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabıda ciro artışı enflasyonla uyumlu
Bu yılın özellikle Eylül ayından itibaren yükselişe geçen giyim ve ayakkabı fiyatlarında AVM cirolarının yükselişi, enflasyon oranlarındaki artışa uyumlu 
şekilde seyretti. İthal ayakkabıya uygulanan vergi artışı sonrasında yükselen fiyatları, kendini Kasım enflasyonunda da yüzde 4.11'lik artışla göstermişti. 
Giyimde mevsimsel etkiler, ayakkabıda ise hem mevsimsellik hem de vergi etkisiyle yüzde 23 ve 22 olarak yaşanan ciro artışı da bu veriyi doğrulamış oldu. 

Kişi başına harcama büyümesi enflasyonun altında
2013 yılında aylık ortalama 36.8 TL olan kişi başına harcama tutarı, 2014 yılının ilk 11 ayında yüzde 4.8 artarak ortalama 38.6 TL'ye yükseldi. Ancak 
bu rakamın gerek enflasyon artışının, gerekse ciro endeksindeki yükselişin oldukça altında kalması dikkat çekti. Tüketici enflasyonu, yılın ilk 11 ayında 
yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmiş, 12 aylık enflasyon ise yüzde 8.17 olmuştu. Aylık harcama ortalaması, AVM'lerdeki ziyaretçi sayısı artmasına rağmen 
harcamaların aynı oranda artmamasından kaynaklanıyor. 

Kasım 2014’de AVM Ciro Endeksi yüzde 17,1 oranında arttı… 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları açıklandı. 
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Kasım 2014 döneminde 2013 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 17,1 oranında artarak 
171 puana yükseldi.
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AVM’lerdeki kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Kasım 2014’te bir önceki yılın aynı ayına göre 25 puan yükselerek verimlilik m2 başına 652 
TL’ye ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 750 TL, Anadolu’da ise 586 TL olarak gerçekleşti.

Kasım ayında en büyük ciro artışı yüzde 23 ile giyim kategorisinde oluştu…

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında 2014 Kasım ayında kategoriler bazında en yüksek artış giyim kategorisinde gerçekleşti. Endeks bu 
kategoride yüzde 23 oranında artış kaydetti. Aynı dönemde ayakkabı-çanta kategorisi ciroları yüzde 22, genel alan ciroları yüzde 17, yiyecek kategorisi 
ciroları yüzde 13, AVM’lerdeki diğer alanların ciroları yüzde 12, teknoloji kategorisi ciroları ise yüzde 7 artış kaydederken hipermarket kategorisi 
cirolarında ise değişim yaşanmadı.  
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Ziyaret Sayısı Endeksi 

Kasım 2014 döneminde bir önceki dönemin aynı ayına göre ziyaret sayısı endeksinde yüzde 5,3’lük bir artış gözlendi.

AVM Endeksi Kasım ayı 
sonuçlarını değerlendiren AYD 
Başkanı Hulusi Belgü “AVM 
Endeksi Kasım ayında geçtiğimiz 
yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında 
yüzde 17,1’lik bir artış kaydetmiş. 
Ekim ayında yüzde 1,7 gibi 
düşük bir artış kaydeden endeks 
yılsonunun yaklaşması ve değişen 
mevsim koşulları çerçevesinde çok 
daha yüksek bir artış göstermiştir. 
Bu sonuç bize ciroların en yüksek 
artış gösterdiği Aralık ayına daha 
da umutla bakmamızı sağlıyor. 
Endeks her ne kadar en yüksek 
artışı giyim ve ayakkabı-çanta 
kategorisinde göstermiş olsa da tüm 
kategorilerde yaşanan yükseliş de 
tüketim harcamalarındaki çeşitlilik 
açısından değerli bir veri. AVM 
sektörünün 2014 yılını geçtiğimiz 
yılın daha da üzerinde bir toplam 
ciro ve metre kare verimliliği ile 
kapatacağını söyleyebiliriz” dedi. Hulusi Belgü 

AYD Başkanı
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VICTORIA'S SECRET 
KAPAĞINDA SÜPER MODEL 
BEHATI PRINSLOO'NUN 
YER ALDIĞI 2015 MAYO 
KATALOĞUNU YAYINLADI

Victoria’s Secret, merakla beklenen mayo 
kataloğunu yayınlayarak Swim 2015 
koleksiyonunu resmi olarak lanse etti. Çekimleri 
eşsiz güzellikteki Hawaii adalarında ünlü 
moda fotoğrafçısı Greg Kadel tarafından 
gerçekleştirilen katalogda sezonun en moda ve 
en seksi mayo stillerine yer veriliyor. Dünyanın 
en tanınmış Süper Modellerinin kariyerlerini 
tepeye taşıyan marka, kataloğun kapağı için 
Meleklerinden Behati Prinsloo’yu seçti. “Very 
Sexy One Shoulder Triangle & Double Strap 
Cheeky” model, tek omuzlu ve çift şeritli bir 
bikini giyen Behati, her yıl yayınlanan mayo 
kataloğunun kapağında ilk kez yer alıyor.

Güney Afrika’da Namibya’nın Grootfontein 
kentinde doğan Behati Prinsloo, markanın çeşitli 
basılı ve televizyon reklam kampanyalarında 
rol alıyor. 2007’den bu yana her yıl Victoria’s 
Secret Fashion Show’da podyuma çıkan Behati, 
Londra’da gerçekleşen 2014 defilesinde prestijli 
açılış görevini üstlendi.

Bu yılın mayo koleksiyonundaki en gözde 
trendler arasında spor ve sörf esintili mayolarda 
neoprene ve file gibi kumaşlar sayılabilir. 
Karışık desenlerin, makrame, püskül ve fırfır 
gibi detayların dikkat çektiği bohem stiller öne 
çıkıyor. Seksi formlar her zamanki gibi popüler 
olmaya devam ederken, bu yılın baş döndürücü 
trendleri olan derin dekolteler, yüksek kesimler 
ve şeritli detaylar daha da çekici.

Swim 2015 koleksiyonu, 13 Ocak’tan itibaren 
VictoriasSecret.com web sitesinde, Victoria’s 
Secret Catalogue’da, ülke genelinde seçili 
Victoria’s Secret mağazalarında ve Victoria’s 
Secret iPad ve iPhone uygulamalarında 
sunulacak. #OwnTheBeach ve @VictoriasSecret 
ile Instagram ve Twitter’da konuşmaya katılın.
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TOPSHOP iLE SEVGiNiN ALTIN ÇAĞI 
2015 Sezonunda Topshop, iddialı trendleri modaseverlerin beğenisine 
sunuyor. Çarpıcı renklerin göz alıcı desenler ile birleştiği kreasyonlarda 
tasarımcılar güçlü bir koleksiyon sunuyor. Kırmızı rengin aksine bu yıl 
Sevgililer gününde stil önerileri altın çağını yaşayacak gibi gözüküyor. 
Altın renginin hakimiyeti; aksesuarlarınızda, stilettolarda etkisini göstererek 
stilinizin bu özel günde parlamasına neden olacak.



Yeni İnci’nin 
Sevgililer Günü’ne 

özel tasarladığı 
Fashion 

Koleksiyonu, 
leopar desenli 

iç çamaşırlarıyla 
göz dolduruyor.

 Her zaman iddialı 
olmayı sevenlerin 
tercih ettiği Yeni 

İnci, Fashion 
modellerinin 
tül ve dantel 
işlemeleriyle 

kadınları daha da 
çekici kılıyor.
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BU 
CEKETLER 
HEM 
SEVGİLİNİZE 
HEM 
SİZE ÇOK 
YAKIŞACAK
DESA’nın deri ceketleriyle 
bu Sevgililer Günü’nde 
sevgilinizle aranızdaki 
uyumu şıklığınıza yansıtın. 
Harika bir hediye alternatifi 
olarak göze çarpan bu 
ceketler, romantik çiftler 
için ideal!
Deri deyince ilk akla gelen moda markalardan 
biri olan DESA’nın romantik aşıklara bu 
Sevgililer Günü’nde harika bir teklifi var: 
uyumlu çiftlere özel deri ceketler! Çiftlere 
özel tasarlanmış hissi veren bu ceketler, aşıklar 
arasındaki benzersiz uyumu yansıtıyor.

Soğuk havalarda da şıklığına önem veren 
uyumlu çiftler için tasarlanan deri ceketler 
benzersiz ve unutulmaz bir 14 Şubat geçirmek 
isteyenleri bekliyor. Bu Sevgililer Günü için 
O’na kaliteli ve şık deri ceket koleksiyonundan 
en uygun modeli seçin ve gözlerinde göreceğiniz 
mutluluğun tadını çıkarın.

Kaliteli el işçiliği ve seçkin tasarımları ile ön 
plana çıkan DESA’nın hediye alternatiflerine 
ürünlerine göz atmak isteyen fakat vakitsizlikten 
yakınan moda tutkunlarındansanız, www.desa.
com.tr sanal mağazası üzerinden 7 gün 24 saat 
rahatça alışveriş yapabilirsiniz.
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Samsonite Mağazalarının Bulunduğu AVM’ler
İstanbul Kanyon
İstanbul Cevahir
İstanbul ViaPort
Bursa Carrefour
Ankara Armada
İstanbul  Buyaka
İstanbul Marmara Forum
Ankara ACity
Ankara Ankamall
İstanbul Forum
Ankara Kentpark
İstanbul Ataköy
İstanbul İstinyePark

İstanbul Palladium
İstanbul Akbatı
İstanbul Nişantaşı City’s
Gaziantep Sankopark
İzmir Optimum
Konya Kentplaza
Gaziantep Forum
İzmir Agora
Antalya Deepo
İstanbul Akasya
İstanbul Marmara Park
Bodrum Palmarina
Mall Of İstanbul

BU SÖMESTİR EN EĞLENCELİ HEDİYELER 
SAMSONITE’TAN

Disney by Samsonite, bütün bir dönem boyunca derslerine çalışıp keyifli bir 
tatili hak eden minikler için kullanışlı ve eğlenceli karne hediye seçenekleri 
sunuyor. Mickey ve Minnie Mouse’dan Princess’e, Disney arabalarından 
Planes’e kadar çok sayıda Disney karakteriyle süslü çantalar, minikleri çok 
mutlu edecek…

Dünyanın en güvenilir valiz markalarından 
Samsonite, bütün bir dönemi ders çalışarak 

geçiren çocukları, bu sömestr tatilinde çok 
sevdikleri kahramanlarla yepyeni maceralara 
davet ediyor.

Disney by Samsonite’ın çocuklara özel 
tasarladığı bu dünyada; Mickey ve Minnie 
Mouse’dan büyüleyici Princess’a, Disney/
Pixar arabalarından Planes’a çok sayıda 
Disney karakterinin yanı sıra popülerliğini asla 
yitirmeyen Star Wars ve Marvel karakterleri de 
yer alıyor.

Sırta uyum sağlayan ergonomik tasarımı 
ve PVC içermeyen malzeme seçimiyle 
Samsonite, rahat ve emniyetli çantalarıyla 
günlük yaşamlarında çocuklara eşlik ediyor. 
The Disney Wonder ürün ailesi, eğlenceli 
tasarımlarıyla çocuklar için unutulmaz karne 
hediye alternatifleri sunuyor.

Eğlenceli, rahat ve güvenilir ürünlerden oluşan 
The Disney Wonder koleksiyonu, 44 TL’den 
başlayan fiyatlarla Samsonite mağazalarında ve 
zincir mağazalarda satışa sunuluyor.
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ÜNLÜ İSİMLER ADIDAS ORIGINALS İLE 
ZX FLUX KOLEKSİYON TANITIM PARTİSİNDE BULUŞTU
Alışılmışın dışında, eğlenceli ve tam anlamıyla 

orijinal aksesuar markası Italia Independent 
ile adidas Originals işbirliği kapsamında 
hazırlanan ZX Flux ayakkabı koleksiyonu 
geçtiğimiz günlerde Turkuaz Karaköy’de 
gerçekleşen lansman partisi ile tanıtıldı. Gökçe 
Yanardağ, Müge Boz, Hakan Öztürk, Zeynep 
Tosun, Beril Kayar, Hande Çokrak, Ceyda 
Düvenci, Koray Candemir, Esin Övet, Eylem 
Şenkal, Ceylan Saner, Ayşe Tolga, Umut Eker 
gibi moda ve sanat dünyasından bir çok ünlü 
ismin katıldığı partide, Italia Indepent markasının 
kurucusu, Fiat’ın varisi Lapo Elkann’ın geceye 
özel hazırladığı ve içinde Türkçe konuştuğu 
mesajı da gösterildi. adidas ve Italia Independent 
severler gece boyunca Mehmet Koryürek’in 
(DJ Aksak) müzikleri eşliğinde keyifli zaman 
geçirdiler.

“Italia Independent print pack” koleksiyonu 
dört ayakkabıyı içeriyor. İtalyan markası ikonik 
desenler ile oynayarak yepyeni desenler yaratıyor. 
Koleksiyonda; hayvan baskıları gökkuşağı 
renklerinden ilham alarak parlak pembe topuk 
kafesi ve orta taban ile birleşiyor, göz alıcı zebra 
baskı adidas ZX Flux’ın 3 bantında kullanılan 
İtalyan bayr   ağı renkleri ile Lapo’nun köklerini 
anıyor,  klasik kamuflaj renkleri mavi ve siyahın 
haki tonlarında ve köpek dişi desenleriyle 
kullanılıyor.



ÜMİT BESEN
İmza Günü & Mini Konser

15 Şubat
Pazar

Saat: 15.00

/SumerparkAVM

/SumerparkAVM

SÜmeRPaRK
A L I Ş V E R İ Ş  M E R K E Z İ
w w w . s u m e r p a r k a v m . c o m . t r

SÜMERPARK’TA
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İSTİNYEPARK “GÜZEL SANATLAR PARKI’YLA
HER ÇOCUK BİR SANATÇI

İstinyePark çocuk ziyaretçilerini her zaman olduğu gibi unutmuyor ve bu 
kez çocukların ‘sanatçı ruhlarını beslemek’ için bir projeye imza atıyor. 
İstinyePark’ta Ocak ayında başlayıp Haziran ayına kadar devam edecek ve 
her ay bir sanatçının eserlerinden ilham alacak ‘Güzel Sanatlar Parkı’nda 
çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirdikleri unutulmaz saatler yaşayacak.

Çocuklar için eğlenceli olduğu kadar öğretici 
pek çok etkinliğe imza atan İstinyePark’ta, 

Ocak ayından Haziran ayına kadar devam 
edecek olan ‘Güzel Sanatlar Parkı’, ruhundaki 
sanatçıyı ortaya çıkarmak isteyen tüm çocuklara 
açık olacak. Öğrenmeye, yaratma ve yeni fikir 
üretme esasına dayanan atölye çalışmaları, 
‘Yaratıcı Saatler’ ve ‘Büyük Sanatçılar’ 
başlıkları altında her ayın 2 haftasonu 
dönüşümlü olarak yapılacak. Çocuklara yaratıcı 
ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını açacak 
atölye çalışmalarından bazıları ise; Picasso 

Atölyesi, Bardak Heykeller, Dali Atölyesi, 
Hayvan Maskeleri, Klimt Atölyesi, Van Gogh 
Atölyesi, Canavar Heykeller, Matisse Atölyesi, 
Spin Painting, Geri Dönüşüm Plastik Kapak 
Tablosu.

Her ay bir sanatçının çalışmalarından ilham 
alınarak yapılacak olan ‘Büyük Sanatçılar’ 
atölye çalışmaları, çocuklara eğlenceli 
ve yaratıcı saatler vadediyor. 10-11 Ocak 
tarihlerinde Picasso’nun eserlerinden 
ilham alınarak yapılan etkinliğin ilk atölye 

çalışmasında çocuklar, sanatçının kariyerinin 
başlangıcında yaptığı maskelerden esinlenerek; 
yüzün farklı açılarını aynı anda kullanan ve 
geometrik şekillerle yaratılan maskeler yaptılar.
Afrika maskelerindeki vücut ve suratların 
deformasyonu, yüzlerin yassı ve geometrik 
biçimlerinden yola çıkarak yapılan maskeleri 
baz alan atölye çalışmasında çocuklar; hayal 
güçlerini kullanarak rengarenk suratlar, üçgen 
burunlar, kare gözler tasarlayarak ve ‘Her 
çocuk bir sanatçıdır’ diyen Picasso’yu yeniden 
keşfettiler!



KUTSİ

14 ŞubatCumartesiSaat: 16.00

Ankara Optimum

İmza Günü & Mini Konser
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PAHALI HEDİYELER AVM ZİYARETÇİ 
SAYISINDA ARTIŞ SAĞLAMIYOR

Dünya perakende devlerinin danışmanlık şirketi Envirosell'in kendine özgü 
bilimsel metodolojileriyle İstanbul'da iki hafta  boyunca 32 AVM'de yaptığı 
gözlemler sonucunda; ziyaret sayısı diğerlerine göre daha yüksek olan 
AVM'lerin, yılbaşına özgü kampanya ve etkinliklerinde hediye araba veya 
telefon gibi heyecan yaratacak uygulamalardan uzak kalmayı tercih ettiği 
anlaşıldı.

Envirosell danışmanlarının yaptığı 
gözlemlerden çıkan bir diğer bulgu ise özellikle 
nüfusun üst segmentlerinin bulunduğu 
yerleşim bölgelerinde bulunan çoğu AVM'nin, 
yılbaşı için alışılagelmedik etkinlikler 
yaratmaya hevesli olması...

Perakendecilik dünyasını anı anına takip ederek 
sektörün yeni kurallarını anlayan, sorgulayan 
ve bu kuralları hayata geçirme aşamasında 
dünyadaki önemli firmalara danışmanlık hizmeti 
veren Envirosell, yılın son döneminde bir önemli 
araştırmanın altına daha imza attı. 

AVM'lerin yılbaşı etkinliklerini ve 
kampanyalarını incelemek için danışmanlarından 
oluşan özel bir ekip kurarak İstanbul'da iki 
hafta boyunca 32 AVM'yi inceleyen Envirosell, 
ziyaretçi sayısı diğerlerine göre daha yüksek olan 
AVM'lerin yılbaşı etkinlik ve kampanyalarında 
hediye araba veya telefon gibi heyecan yaratacak 
uygulamalardan uzak durduğu sonucuna ulaştı.  
Bir diğer bulgu ise nüfusun üst segmentlerinin 
bulunduğu yerleşim bölgelerinde faaliyet gösteren 
çoğu AVM'nin yılbaşı için alşılagelmedik 
etkinlikler yaratmaya hevesli olması....

Pahalı Hediyeler Artık Eskide Kaldı...

Envirosell Türkiye Kurucu Ortağı Burç Tutanç: 
"Ziyaret sayılarında sorun görmeyen ve nüfusun 
görece daha üst segmentlerince ziyaret edilen 
AVM'ler artık pahalı hediyeler yerine müşterilerin 
duygusal dünyasına hitap etmek için farklı 
uygulamalar yaratıyor. Genelde araba gibi pahada 
büyük hediyeler vermeye hevesli AVMlere 

baktığımızda da bu AVMlerde müşteri trafiğinin 
çok artmadığı gözlenmektedir. Yılbaşı alışverişi 
yapacak kişilerinse kendilerinin gelir seviyesine 
bağlı olarak, araba çekilişi yapan AVMlere 
geldikleri görülmektedir. Bu nedenle duygusal 
bağ oluşturmaktan uzak bir strateji ile ilerleyen 
AVMler, dönemsel yoğun rekabet ortamından 
olumsuz etkilenebileceklerdir. " dedi. 

Beşiktaş Levent'te bulunan ve açık hava 
konseptiyle yıllardır ziyaretçilerin yoğun 
ilgisiyle karşılaşan bir AVM "En Yaratıcı 
Hediyeler" uygulamasıyla müşterilerine daha 
önce denenmemişi vermek için, müşterilerinin 
isteğine ve ilgi alanlarına doğrudan hitap 
etmeye çalışıyor. Aynı lokasyonda yanyana 
olan AVMlere baktığımızda, araba vermelerine 
rağmen birbirlerinden müşteri alamadıkları 
da görülmüştür. Zincirlikuyu'da açılan ve üst 
segmente hitap eden bir AVM de "Yeniyıl 
Köyü" konseptiyle öne çıkmak istemekte... 
Pendik'te ise Türkiye'nin en büyük outlet 
konseptli AVM'si "Sihirli Lamba" konsepti 
ile 10 şanslı müşterisinin hayallerini 
gerçekleştirme amacını taşıyan bir etkinlik 
yaratmış.

Bu yeni uygulamalara karşın oturmuş bir 
ziyaretçi profiline sahip olan bazı AVM'ler 
günümüzde çocuklara yönelik kurulan aktivite 
alanlarından memnun olduğu veya bu alanların 
işe yaradığını düşündüğü için sadece çocuklara 
yönelik aktiviteler yapıyor. Bu aktivitelerin 
konusu ve türü kendi içinde değişikliğe uğruyor 
olsa bile aslında bunlar klişe yöntemlerin birer 
devamı gibi görünmekte...

Ziyaretçi sayısı diğerlerine göre düşük olan 
veya henüz açılmış AVM'ler ise araba, telefon, 
tablet gibi hediyeler vererek risksiz, kontrollü 
yolları tercih ettiklerini düşünseler de; aslında 
ziyaretçi sayısında radikal değişikliklere yol 
açacak uygulamalardan kaçındıklarının henüz 
farkında değiller. Örneğin, bu yıl İkitelli 
bölgesinde açılan ve adından oldukça sık 
söz ettiren bir alışveriş merkezi, 75 TL'lik 
her alışverişe 2 adet otomobilden birini 
kazanma şansını müşterilerine sunmakta... Ana 
faaliyetlerini inşaat sektöründe sürdüren ve bu 
AVM'yi inşa eden firmanın Avcılar'da bulunan 
bir diğer AVMsinde benzer bir kampanya 
uygulanıyor.  Ataşehir, Pendik, İkitelli gibi 
bölgelerde bulunan çoğu AVM de bu yolu 
izlemekte. Bu yolu izleyen AVM'lerin de araba 
seçimi oldukça manidar; çünkü verilen arabanın 
markası hatta modeli çoğu yerde benzerlik 
taşıyor. 

Her Şey Duygusal

Ziyaretçi sayılarına bakıldığında diğerlerine 
göre daha çok ziyaret edilen AVM'lerin 
en büyük özelliği müşterileriyle duygusal 
bağlar kurmuş olması. Bunu, bulunduğu 
bölgenin sosyodemografik özelliklerine hakim 
işletmelerin yapabildiğini de belirtmek gerekir.  
Bu yüzden yılbaşı gibi özel günlerin, insanlarda 
özel duygular yarattığını bilen AVM'ler 
insanların duygusal dünyasına hitap edecek 
etkinlikler yaratarak ziyaretçilerinin kendilerine 
olan bağlılığını güçlendirmek peşinde. 

Envirosell Türkiye Kurucu Ortağı Melik 
Karabıyıkoğlu konuyla ilgili olarak şu 
değerlendirmeleri yaptı: "Artık araba, telefon, 
tablet, vs. gibi hediyeler vermek, nitelikli 
ve özel duygular yaratmakta eksik kalıyor; 
çünkü diğer AVM'lerden farklı bir değer teklifi 
yaratılmış olmuyor. Müşteri gözündeki değer 
bugün farklılaşmadan ve müşteriyle olan 
duygusal bağı güçlendirmekten geçiyor. Bu 
nedenle günümüzde müşteriyi tanımak 
ve alışveriş davranışlarını sürekli takip etmek 
büyük önem kazanıyor. Bunu yaparken 
de müşterinin beyanına dayanarak elde 
edilen verilerin yanında, müşterinin doğal 
davranışlarının ölçümlenmesi gerekliliği ön 
plana çıkıyor."

Burç Tutanç
Envirosell Türkiye Kurucu Ortağı
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2014 SOLAL MARKETING AWARDS’DAN 
CEVAHİR AVM’YE ÖDÜL

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi 
(ICSC) tarafından her yıl en prestijli 

pazarlama projelerinin ödüllendirildiği yarışmada 
İstanbul Cevahir, sosyal medyanın heyecanını 
alışveriş merkezinin içerisine taşıyarak farklı bir 
alışveriş deneyimi sunan “TweetBox” projesiyle 
ödüle layık görüldü.

Uluslararası platformlarda aldığı pazarlama 
ödülleriyle adından söz ettiren Cevahir AVM; 
bünyesindeki markaları, sürpriz kampanyaları ve 
etkinlikleri ile ziyaretçilerine hem farklı hem de 
keyifli bir alışveriş ortamı sunmaya devam ediyor.

Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi,   
2014 Solal Marketing Awards’da 
“TweetBox” projesi ile Sosyal Medya 
Kategorisinde ödül kazandı.  







KİŞİYE ÖZEL
ASTROLOJİ YORUMUYILDIZLAR SÖYLÜYOR

UZMAN ASTROLOG

ANLATIYOR

ASTROLOG FİLİZ ÖZKOL

212 Pazarı’ndan en yüksek tutarda 

alışveriş yapan ilk 20 ziyaretçiye Filiz 

Özkol’dan kişiye özel astroloji haritası 

yorumu hediye*.

212 KART

SAHİPLERİNE 

ÖZEL

7-21-28 ŞUBAT SAAT 15:00

7, 21, 28 Şubat Cumartesi günleri
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300 METREKAREDE 4 BİN ÜRÜNLE
EN “PRATİK” YAPI MARKETİ AÇILDI

Praktiker, Türkiye’nin ilk Praktiker Pratik mağazasını İstanbul-Gayrettepe’de 
açtı. 300 metrekare büyüklüğündeki mağazada iş yeri, ev ve bahçe için 
gereken 4 bin ürün çeşidi bulunuyor. Yatırımcılardan gelen yoğun ilgi ile 
hedeflerini revize eden Praktiker, 2015 yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
40 mağaza açmayı planlıyor

Türkiye’de yeniden yapılanan Praktiker, 
ilk ‘Praktiker Pratik’ mağazasını 

İstanbul Gayrettepe’de açtı. 300 metrekare 
büyüklüğündeki mağazada ev, bahçe ve işyeri 
için gereken 4 bin farklı ürün çeşidi bulunuyor. 
Praktiker, 2015 yılında Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde 40 ‘Praktiker’ ve ‘Praktiker Pratik’ 
mağazası açmayı planlıyor. Kolay ulaşılabilir yapı 
marketi konsepti ile sektöre yeni bir bakış açısı 
getirdiklerini belirten Praktiker Türkiye Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Yalçın şunları söyledi:

“Sadece otomobille gidilen ve neredeyse 
şehir dışında bulunan yapı marketi algısını 
değiştiriyoruz. Şehir içinde ihtiyacı olan 
herkesin yürüyerek eviyle veya bahçesiyle 
ilgili her türlü ihtiyacını hızlıca karşılayacağı 
mağazalar yapıyoruz. Gayrettepe’de açtığımız 

ilk Praktiker Pratik mağazamızda, ev, bahçe ve 
ofislerin yenilenmesi, tamiratı ve dekorasyonu 
için müşterilerimizin ihtiyacı olan tüm pratik 
çözümleri, en uygun fiyatlarla sunuyoruz. 
Raflarda mutfak ve banyo ürünlerinden 
mobilyaya, el aletlerinden yapı malzemelerine 
binlerce ürün yer alıyor.”

Yatırımcılardan gelen yoğun talep hedef büyüttü.

Ekim ayı sonunda Türkiye’deki yeniden 
yapılanma süreçlerini duyurduklarını anlatan 
Yalçın, yatırımcılardan yoğun bir ilgi 
gördüklerini ve bu nedenle büyüme hedeflerini 
revize ettiklerini açıkladı. Yalçın yatırımcılardan 
gelen ilginin yenilenen iş modelinin yarattığı 
fark ve sektörün potansiyeline yönelik ciddi 
bir gösterge olduğunu kaydederek, “Franchise 

ile büyümeyi planladığımız iş modelindeki 
yoğun ilgi nedeniyle hedeflerimizi revize 
ettik. 2015 yılı için 30 olan mağaza hedefimizi 
40’a, 40 milyon dolar olan yatırım bedelini 
de 60 milyon dolara çıkardık. Türkiye’nin 
dört bir yanından yatırımcılar bu akıllı yatırım 
fırsatından yararlanarak, sisteme dahil olmak 
istiyor. Türkiye’de her ilde ve büyük ilçelerde 
yer alma hedeflerimize beklediğimizden daha 
hızlı bir sürede ulaşacağım ızı düşünüyoruz” 
dedi.

Praktiker, Türkiye’de iki mağaza konseptiyle 
bulunuyor. 300-1000 metrekare arasında 
büyüklüğe sahip ‘Praktiker Pratik’ adıyla yeni 
bir konsept yaratan Praktiker, 1000 ve üzeri 
metrekarelerde ise ‘Praktiker’ mağazalarıyla 
faaliyet gösteriyor.

Hasan Yalçın
Praktiker Türkiye Yönetim

Kurulu Üyesi
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TRAFİK DEDEKTİFLERİ 
KIDZANIA’DA GÖREV BAŞINA GEÇTİ

KidZania İstanbul, mesleklerin gerçek sahiplerinin, çocuklara temel 
kuralları aktararak bilinçlendirmesini hedefleyen “Gerçek Hayatlar Gerçek 
Deneyimler” projesinin ilk adımını Opet Trafik Dedektifleri Projesi ile attı.

KidZania, “Gerçek Hayatlar Gerçek 
Deneyimler” projesine OPET’in “Trafik 

Dedektifleri” eğitimi ile başladı. Çocukların 
mesleklerin gerçek sahipleriyle buluşarak 
bilinçlendirilmesinin hedeflendiği proje 
kapsamında ‘Trafik Dedektifleri’ eğitimi ile 
çocuklara çağımızın en büyük sorunlarından biri 
olan trafik güvenliği konusunda bilinçlenmelerini 
sağlayacak ve hayatlarını koruyacak kurallar 
İstanbul Trafik Denetleme Şube’sine bağlı 
trafik  polisi tarafından  aktarıldı. Yaklaşık 
100 çocuğun katıldığı eğitimde KidZania’nın 
maskotu Beebop ve OPET’in maskotu Opedo 
da katılarak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. 
“Trafik Dedektifleri” ile temel trafik kurallarının 
yanı sıra; OPET pompa görevlisinin de akaryakıt 
istasyonunda dikkat edilmesi gereken davranışları 
aktardığı eğitim, çocukların olduğu kadar 
büyüklerin de ilgisini çekti. İlerleyen zamanlarda 
farklı mesleklerle çocukları buluşturmaya devam 
edeceklerini açıklayan KidZania İstanbul Genel 
Müdürü Lara Sayınsoy, çocukların hayata dair 
temel kurallar konusunda eğitilmesinin önemine 
dikkat çekti.
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ZİYNET SALİ, 
SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE
TRUMP CADDE’DE 
SAHNEDE
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, 
14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
Trump Cadde’de sevenleriyle 
buluşacak. En sevilen şarkılarını 
seslendirecek olan Ziynet Sali, 
bu özel günü unutulmaz kılacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer 
alan, İstanbulluların eğlence ve buluşma noktası 
Trump Cadde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
Ziynet Sali’yi ağırlayacak. Ziynet Sali en sevilen 
şarkılarını Trump Cadde ziyaretçileri için 
söyleyecek. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz 
olarak gerçekleşecek konser saat 19.30’da 
başlayacak ve yaklaşık iki saat sürecek.
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ÇOCUKLAR SÖMESTİR TATİLİNDE 
KIDZMONDO’DA BULUŞUYOR

Çocukların şehri KidzMondo, sömestir tatilinde çok daha keyifli ve 
eğlenceli… Çocukların 40’ı aşkın meslek ünitesinde kostümlerini giyip 
meslekleri keşfettiği KidzMondo’da sömestre boyunca ekstra renkli 
etkinlikler, neşeli tiyatro oyunları ve hareketli dans şovlar da olacak!

Sömestir tatili geldi çattı. Çocuklar şimdi yarı 
dönemin yorgunluğunu atacak, gönüllerince 
eğlenecek. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte 
doyasıya gezecek, keyiflenecek. Kısacası şimdi 
tatil programı yapma zamanı!

Tatilin en keyifli geçebileceği alternatifler 
arasında liste başında kuşkusuz KidzMondo da 
var. KidzMondo; çocukların tüm günü kaliteli 
geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve 
gerçekten çok keyiflenecekleri bir çocuk şehri… 
Trump Alışveriş Merkezi’nde kocaman bir 
alana yayılan KidzMondo’da çocuklar, 40’tan 
fazla meslek ünitesinden istediklerini seçiyor, 
üniformasını giyiyor, işinin başına geçiyor. 
Doktor olduysa hasta tedavi ediyor, itfaiyeciyse 
yangın söndürüyor, pilotsa uçak kullanıyor. 
Büyüklerin dünyasını deneyimliyor, yaşamın 
ekonomik dengesini kavrıyor!

Sömestir tatilinde çok daha fazla eğlence!
KidzMondo sömestir tatilinde şimdi çok daha 
renkli, hareketli ve eğlenceli! KidzMondo’da 
sömestir tatiline özel ayrıca tiyatro oyunları, 
renkli etkinlikler, özel dans şovlar da 
düzenlenecek. KidzMondo’nun deneyimli sanat 
ekibinin hazırladığı etkinlikler çocukları iki 
kat daha fazla mutlu edecek, keyiflendirecek. 
Çocuklar KidzMondo’da tatilin keyfini doyasıya 
çıkaracak!

KidzMondo’da hangi meslek üniteleri var?
İtfaiye istasyonu, banka, polis karakolu, uçak, 
saat kulesi, süpermarket, berber dükkanı, güzellik 
salonu, akaryakıt istasyonu, sürüş pisti, araba 
tamirhanesi, araba yıkama, radyo istasyonu, 
TV istasyonu, gazete, inşaat sahası, ev boyama, 
hastane, diş hastanesi, hamburger servisi, 
hotel, kek fabrikası, süt fabrikası, dondurma 
fabrikası, çikolata fabrikası, şeker fabrikası, 
bisküvi fabrikası, üniversite, kurye şirketi, 
oyunculuk akademisi, tiyatro, modaevi, uzay 
üssü, dans&müzik kulüp, cam silme, resim ve el 
sanatları atölyesi, Minik Kidizen Dünyası, doğum 
günü odaları…
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LA BOHEME; LONDRA’DAN GELEN OPERA 
PRODÜKSİYONU İLE ZORLU SAHNESİNDE

1830’lu yılların Fransa’sı... Paris’in ara sokaklarında bohem hayatı... 
Yazarlar, ressamlar, sanatçıların zor olduğu kadar eğlence dolu yaşamı... 
Yaşanan fakirlik içerisinde büyük bir aşk... Giacomo Puccini’nin besteleri 
ve Henri Murger’in hikayesini Royal Opera’nın prodüksiyonuyla sahneye 
taşıyan kült bir eser; “La Bohemé” Zorlu’da!

60 kişilik teknik ekip ile sahne kurulumuna 
başladı... Prodüksiyonda yer alacak 80 kişilik 
dev koro ise provalara aralıksız devam ediyor.

Büyük kalabalık sahneleri, dekorları ve epik 
hikayeleriyle bilinen Grand Opera'nın en 
sevilen eseri La Bohème; sahne sanatlarının en 
saygın kuruluşlarından Royal Opera'nın global 
prodüksiyonu, uluslarası üne sahip isimleri ve 
Türkiye'den de profesyonel sanatçılar ve genç 
yeteneklerin bir araya geleceği yaklaşık 150 
kişilik kadro ile, 18-24 Ocak tarihleri arasında 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde olacak.

Büyük isimler, dev kadroyla sahnede...
Besteleriyle 19 ve 20’inci yüzyıla damgasını 
vuran Giacomo Puccini’nin müziği ve dönemin 
ünlü yazarı Henri Murger’in unutulmaz aşk 
hikayesini anlatan La Bohème’i, Zorlu’da 
İngiliz tiyatro yönetmeni Richard Jones sahneye 
koyacak. Çocuk ve yetişkinlerden oluşan 80 
kişilik görkemli bir koro ve boşroldeki isimler; 
David Butt Philip, Andante Dergisi 5. Donizetti 
Klasik Müzik Ödülleri 2014 Yılın Kadın Opera 
Yorumcusu Ödülü sahibi, sopranomuz Simge 
Büyükedes - geçtiğimiz sezon yine Zorlu 
sahnesinde, Jose Careras ile sahne almıştı – , 
Zheng Zhong Zhou ile Madeleine Pierard, bu 
muhteşem prodüksiyonda bir araya geliyorlar.

Koro provaları başladı
Koro ve şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra, 
aralıksız provalarına devam ederken; 20 kostüm 
sorumlusu, 20 ses, ışık ve aksesuar sorumlusu 
ile 20 sahne sorumlusundan oluşan yaklaşık 60 
kişilik teknik ekip ise sahne kurulumuna başladı 
bile...

100 yıllık kostümlerin sahnedeki görkemini 
izleyeceksiniz
Royal Opera House tarafından ilk kez 1974 
yılında sahnelenen bu kült prodüksiyonunda 
kullanılan kostümlerin çoğu 40 yıllık bir geçmişe 
sahip. Geçmişi 100 yıla dayanan kostümler ise, 
eskilerin geri dönüşümü ile yeniden yaratılmış. 
İstanbul’da sahnelenecek prodüksiyonda, 1974 
yılında, ilk sahnelendiğinde tasarlanan 200’ün 
üzerinde kostüm bulunuyor.
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Paris’te geçen hüzünlü bir aşk hikayesi...

Soğuk bir Noel gecesi Paris’in ara sokaklarında, 
eski bir apartmanın çatı katında başlayan aşk 
hikayesi... Fakir bir sanatçı muhitinde bohem 
hayatı sürdüren Rodolfo arkadaşları ile birlikte 
yaşamaktadır. Muhitte toplanan arkadaşlarına 
katılmak yerine üzerinde çalıştığı makaleyi 
bitirmeye çalışan Rodolfo aynı gece evinin 
anahtarını kaybeden komşusu Mimi ile karşılaşır. 
Anahtarı bulduğu halde biraz daha yanında 
kalabilmek için Mimi’ye vermeyen Rodolfo ile 
güzel kız arasındaki aşk böyle başlar... Ağır bir 
hastalığa yakalanan Mimi’ye bakamayacağını 
anlayan Rodolfo kıskançlığını bahane ederek 
Mimi’yi terkeder. Genç şair aslında güzel kızın 
daha iyi bakım görebileceği imkan bulması için 
kendisinden ayrılması gerektiğini düşünmektedir. 
Ölümünden hemen önce gerçekleri öğrenen Mimi 
şair sevgilisine koşar ve büyük aşk bu şekilde 
sonsuzluğa ulaşır.

Tarih: 18 - 20 – 22 - 24 Ocak 2015
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro
Bilet Fiyatları: 95 TL, 160 TL, 230 TL, 290 TL, 350 TL

Bilet satış noktaları: Zorlu Gişeleri ve 
www.zorlucenterpsm.com
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EKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN 
PERAKENDEDEN ELDE EDİLEN GELİR VE KAR ARTTI

Dünyanın en büyük 250 perakende şirketinin gelirleri 4,4 trilyon dolara 
ulaşırken, listenin tek Türk temsilcisi BİM oldu. 

Denetim, vergi, kurumsal finansman, kurumsal 
risk ve yönetim danışmanlığı hizmetlerinde 

dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan 
Deloitte, 2015 Perakende Sektörünün Küresel 
Güçleri raporunu yayınladı. Rapora göre, 2013 
mali yılında dünyanın en büyük 250 perakende 
şirketi toplamda yaklaşık 4,4 trilyon dolar 
gelir elde etti. Listede bulunan şirketlerin yıllık 
ortalama geliri ise 17,4 milyar dolar oldu. Bu yıl 
18.si yayınlanan raporda, dünyanın en büyük 50 
e-perakende şirketi bilgileri ve geçen senelerden 
farklı olarak sektördeki yenilikçi trendlere de yer 
verildi.

Deloitte Türkiye Tüketim Endüstrisi Lideri 
Özgür Yalta “Perakende sektörü yeni teknolojiler, 
bilgiye erişim hızı ve değişen tüketicinin etkisiyle 
hızla dönüşmeye devam ediyor. Perakende 
sektörüne bu sene özellikle beş yeni trend 
damgasını vuracak. Seyahat perakendeciliği, 
mobil perakendecilik, deneyim perakendeciliği, 
“daha hızlı” perakende ve yenilikçi 
perakendecilik adını verdiğimiz bu trendlere 
uyum sağlayabilmek için perakendecilerin pazar 
verisini kullanarak ürün/hizmet sunumlarını, iş 
modellerini ve sundukları müşteri deneyimini 
gözden geçirmeleri; büyük veri ve teknolojiden 
faydalanarak kendi yenilikçi uygulamalarını hızlı 
bir şekilde hayata geçiriyor olmaları gerekecek. 
Bu anlamda, daha çevik, kolay uyum sağlayan ve 
yenilikçi olan perakendeciler diğerlerine göre bu 
değişimi adapte olmada bir adım önde olacaklar.”

Deloitte Küresel Baş Ekonomisti Dr.Ira Kalish 
ise 2014 yılında durgun geçen ekonominin, 
pek çok tüketiciyi ve dolayısıyla perakende 
satışlarını da finansal olarak sınırladığını 
ifade etti. Kalish ayrıca  “2015 yılında küresel 
perakende sektörünün ne yöne gideceği, 
özellikle büyük devletlerin ekonomik 
istikrarlarına bağlı olacak. Çin ve Euro Bölgesi 
kadar pek çok gelişmekte olan ekonomi zorlu 
bir 2014 geçirdi. Buna karşılık, ABD ve 
İngiltere ekonomileri iyi performanslarını devam 
ettirmekle kalmıyor, geleceğe yönelik güçlü 
sinyaller vermeye de devam ediyor.” dedi.

Zorlu bir yıla rağmen perakendeciler net gelir 
ve kârını artırdı

Avrupa’daki durgunluk ile Amerika ve Çin’deki 
büyümenin yavaş seyretmesi gibi sebepler, hem 
tüketicilerin finansal hareket kabiliyetlerini 
sınırladı; hem de perakende satışlarının 
düşmesine sebep oldu. Buradan hareketle, 
dünyanın en büyük 250 perakendecisinin 
2011 yılında aşağı yönlü harekete geçen 
cirosal büyüme oranları, 2013 mali yılında da 
yavaşlamaya devam etti. Rapora göre, satışa 
göre ağırlıklandırılmış, kur farkı dikkate alınarak 
hesaplanmış perakende cirosu 2012 mali yılında 
% 4,9 artarken, bu seneki artış oranı %4,1 
oldu. Düşük büyümeye rağmen listede yer alan 
perakendecilerin yaklaşık % 80’i (199 şirket) 
2013 mali yılında kâr açıkladı.

Büyükler liginde Türkiye’yi BİM temsil ediyor

Son yıllarda listede bulunan BİM Birleşik 
Mağazalar A.Ş. bu sene 16 basamak yukarı 
çıkarak 151’inci sıraya yükseldi. Geçtiğimiz 
sene 5,8 milyar dolar olan gelirini bu sene 
6,2 milyar dolara yükselten BİM, 2008-2013 
arası % 22,8 büyüme sağlamış oldu ve en hızlı 
büyüyen 50 perakendeci arasında 17. sırada 
yerini aldı. Ekonomi dalında sıkça kullanılan Q 
oranı analizine göre ise BİM (4.76), H&M (6.46) 
ve Tractor Supply (5.18) şirketlerinden sonra 
tüm dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Bu oran 
sıralamasında BİM, geçtiğimiz sene dördüncü 
sırada bulunuyordu.

Raporda bu sene ilk defa geleceğe yönelik 
perakende sektörü trendlerine de yer verildi:

Seyahat perakendeciliği: Küresel jeopolitik 
ve ekonomik sıkıntılara rağmen uluslararası 
turizm, beklentilerin ötesinde büyümeye devam 
ediyor. Gelişen pazarlarda büyüyen orta sınıf 
metropollere seyahat ediyor ve alışveriş yapıyor. 
Örneğin Fransa’nın 16 milyar Euro değerindeki 
lüks endüstrisinin neredeyse yarısı turistlere ait. 
Dolayısıyla 2015 yılında turistlerin büyümeye 
katkı sağlayacağı öngörülüyor.  Havaalanları 
bu kitleye ulaşabilmek için perakendeciler için 
önemli bir destinasyon haline dönüşüyor ve 
havaalanı perakende tasarımı diye bir kavram 
oluşuyor. Havaalanlarındaki satış noktalarında 
en iyi hizmeti sunabilmek için havaalanlarındaki 
turist verilerini analiz etmek markalar için kritik 
hale geliyor.

Mobil perakendecilik: Önümüzdeki dönem 
mobil perakendeciliğin agresif büyümeye devam 
etmesi bekleniyor. 2015 yılında dünya nüfusunun 
% 65’i akıllı- mobil telefon kullanacak ve 
internet kullanımının % 83’ü bu mobil cihazlarla 
olacak. Perakendecilerin bu duruma, mağaza 
içinde ücretsiz Wi-Fi sunarak ve mobil dostu 
web sitelerini optimize ederek cevap vermeleri 
bekleniyor.  Bunun yanında, mahremiyet ve 
güvenliğin önemi giderek artacak; güven, 
şeffaflık ve müşterilerin özel bilgilerini koruma, 
sadakati sağlamak adına kritik faktörler haline 
gelecek.

Daha hızlı perakende: Hız, perakendede önemli 
bir trend olarak önemini koruyor. Modanın 
hızlı değişimi, sadece belirli bir süre için satışta 
olan ürünler ve sürpriz indirimler, ürünlere 
ve hizmetlere hızlı bir şekilde ulaşılmasını 

Özgür Yalta
Deloitte Türkiye Tüketim 

Endüstrisi Lideri
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sağlayacak pop-up satış noktaları, self-servis 
kiosklarla ödeme sırası beklemenin önlenmesi, 
aynı gün teslimat ve bilgiye anında erişim gibi 
uygulamalar bu kapsamda karşılaşacağımız 
trendlerden sadece birkaçı…

Deneyim perakendeciliği: Perakende artık sadece 
ürün değil, aynı zamanda deneyim ile de doğrudan 
alakalı. Perakendeciler müşterileri için sosyal 
medya kampanyaları, müzik festivalleri, moda 
gösterileri ve interaktif ekranlar gibi satın alma 
tecrübesini geliştiren yenilikçi çözümler sunmaya 
devam edecek. Müşteriler ise ister mağazada 
olsunlar ister online, ister evlerinde olsunlar ister 
sokakta, tüm kanallarda kesintisiz ve tutarlı bir 
müşteri deneyimi beklemekteler. Perakendecilerin 
müşterilere özelleştirilmiş mesajlar, bilgiler, 
teklifler sunabilmek için bir yandan büyük veriye 
yatırım yaparken, diğer yandan da müşterilerde 
bağlılık yaratabilmek için bilgi güvenliği/
gizliliği ve bu verilerin ne amaçla kullanılacağı 
gibi konularda müşterileri eğitmeleri ve şeffaflık 
sağlayarak güven yaratmaları gerekiyor.

Yenilikçi perakendecilik: 2015 yılında perakende 
sektörü, yeni teknolojiler ve yenilikçi rakipler 
ile değişmeye devam edecek. 3 boyutlu baskı, 
nesnelerin interneti vb. yeni uygulamaların 
hayatımıza girmesi ile perakendecilerin pazar 
verisini de kullanarak yeniliklere hızlıca cevap 
vermesi ve üründe, müşteri deneyiminde, iş 
modelinde kendi yeni uygulamalarını yaratması 
gerekiyor.

ile değişmeye devam edecek. 3 boyutlu bask, nesnelerin interneti vb. yeni uygulamalarn 
hayatmza girmesi ile perakendecilerin pazar verisini de kullanarak yeniliklere hzlca cevap 
vermesi ve üründe, müşteri deneyiminde, iş modelinde kendi yeni uygulamalarn yaratmas 
gerekiyor.  

 

2013 mali ylnn en büyük 10 perakendecisi: 

Gelir düzeyine 
göre sralama 

(FY13) 
Şirket ad Ülkesi 

2013 yl perakende 
geliri  

(mil ABD $) 

1 Wal-Mart ABD 476.294 

2 Costco ABD 105.156 

3 Carrefour S.A. Fransa 98.688 

4 Schwarz Almanya 98.662 

5 Tesco İngiltere 98.631 

6 The Kroger ABD 98.375 

7 Metro Almanya 86.393 

8 Aldi Almanya 81.090 

9 
The Home 

Depot 
ABD 78.812 

10 Target ABD 72.596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-perakendeye bu yl da Amazon damgasn vurdu 

Dünyaca ünlü perakendeci Amazon, e-perakende alannda en yakn rakibinin alt kat gelir elde 
ederek ilk sray kaptrmad. İkinci sraya ise geçtiğimiz sene beşinci olan JD.com otururken, Wal-
Mart üçüncülüğünü korudu. Dünyann en değerli markalarndan kabul edilen Apple ise geçen sene 
ikinci sradayken bu sene dördüncü sraya geriledi.  

 

E-perakende 
sralamas 

Perakende 
sralamas 

Şirket ad Menşei E-perakende satşlar 
(mil ABD $) 

1 15 Amazon.com ABD 60.903 

2 92 JD.com Çin 10.826 

3 1 Wal-Mart ABD 10.000 

4 46 Apple ABD 9.000 

5 70 Otto Almanya 8.188 

6 5 Tesco İngiltere 5.250 

7 99 
Liberty 

Interactive 
Corporation 

ABD 4.884 

8 13 
Casino 

Guichard-
Perrachon 

Fransa 3,952 

9 59 
Sunning 

Commerce 
Group 

Çin 3.536 

10 34 Macy’s Inc ABD 3.100 

 

 
 

 

Deloitte hakknda 
Deloitte; İngiltere mevzuatna göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağndaki şirketlerden ve 
ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasn ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayr ve bağmsz birer tüzel kişiliklerdir. DTTL 
(“Deloitte Global” olarak da anlmaktadr) müşterilere hizmet sunmamaktadr. DTTL ve üye firmalarnn yasal yapsnn detayl açklamas 
www.deloitte.com/about adresinde yer almaktadr. 

 

Deloitte, denetim, vergi, danşmanlk ve kurumsal finansman alanlarnda, birçok farkl endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü 
müşterilerine hizmet sunmaktadr. Dünya çapnda farkl bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağ ile Deloitte, müşterilerinin 
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YARIYIL TATİLİNİN EN EĞLENCELİ GÖSTERİSİ 
“BUZ DEVRİ CANLI"

Bol ödüllü Buz Devri filminin birbirinden 
eğlenceli kahramanları, beyazperdeden buz 

pistine müthiş bir şovla taşınıyor. Prodüksiyonu, 
koreografisi, kostümleri, atmosferiyle seyircileri 
büyüleyen ve tüm dünyada milyonlarca izleyiciye 
ulaşan “Buz Devri Canlı” gösterisi, Pozitif Live 
imzası ile 6-7-8 Şubat tarihlerinde Volkswagen 
Arena’da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Buz üzerinde, etkileyici kostümleri ve şovlarıyla 
Buz Devri karakterleri Many, Diego, Peaches 
ve tabii ki Sid çocuklara etkileyici bir şov vaad 
ediyor. Dans, akrobasi ve eğlence dolu yepyeni 
maceralarıyla “Buz Devri Canlı” gösterisi, 
yalnızca 3 gün üst üste, 11:00, 15:00 ve 19:00 
saatlerinde toplam 9 gösteri ile Volkswagen 
Arena’ya inşa edilecek özel buz pateni sahnesinde 
olacak. 

Yekta Kopan’ın seslendireceği türkçe dublajlı 
gösteride çocuklar, yarıyıl tatilinde dev boyutlu 
karakterlerle unutamayacakları bir görsel şölen 
yaşayacaklar.

Daha yeşil diyarlara doğru yola çıkan Buz Devri 
ailesi, bu bölgenin pek de dost canlısı olmayan 
kötü kuş Shadow tarafından yönetildiğini 
çok geçmeden anlarlar. Shadow ve ekibi gece 
karanlığında kampa girerek Peaches, bebek 
mammut, ve iki oppussumu kaçırınca korkusuz 
kahramanlar Manny, Diego ve Sid onları 
kurtarmak için Büyülü Bahçe’ye doğru yola 
çıkarlar ve macera başlar…
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GAP  YETİŞKİN MAĞAZASIYLA ŞİMDİ BUYAKA’DA

ATAKULE, DÜNYA TURU HEDİYESİNİ TESLİM ETTİ

EN YARATICI YENİ YIL DİLEKLERİNİN SAHİPLERİ HEDİYELERİNE CAPACITY’DE KAVUŞTU

Gap, Buyaka’da yer alan bebek ve çocuk mağazasına bir 
yenisini daha ekleyerek  yetişkin mağazasını hizmete açtı.

Anadolu yakasında ferah ve kaliteli alışverişin adresi 
Buyaka, marka karmasını genişletmeye devam ediyor. Pek 
çok seçkin markayı aynı çatı altında  bulunduran Buyaka, 
Gap’in yetişkin mağazasını bünyesine katarak marka 
karmasını daha da güçlendirdi.

Gap, Buyaka’da hizmete açtığı 311 metrekare 
büyüklüğündeki yeni yetişkin mağazasında, rengârenk 
2014 kış koleksiyonunun tüm ürünleriyle meraklılarını 
ağırlamaya başladı. Gap Buyaka mağazasında, 2014 
kış sezonunun eğlenceli seçeneklerinden oluşan ve tüm 
zevklere hitap eden geniş bir koleksiyon yer alıyor. 
Her türlü zevke hitap eden 2014 kış koleksiyonuyla,  
gardırobunu yenilmek ve sevdiklerine hediye almak 
isteyenlere rahat ve kolay seçenekler sunuluyor.

Sosyal Medya üzerinden başlattığı kampanya ile dikkat 
çeken Atakule, dünya turu kazanan talihliye ödülünü 
teslim etti

Sosyal Medya üzerinden düzenlenen “Kule Size Emanet” 
kampanyasının kazananı belli oldu. 36 yaşındaki 1 çocuk 
babası Atila Martlı, Atakule GYO tarafından arandığında 
inanmadığını belirtti. Ödülünü almaya eşi ile gelen Atila 
Martlı, Atakule’nin kendileri için çok özel bir yerinin 
olduğunu söyledi. Ödülünü Tarman Group İcra Kurulu 
Başkanı Murat Tarman’ın elinden alan talihli, Atakule’nin 
yenilenmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Atakule 
GYO Genel Müdürü Mehmet Arpacı genç çifte dünya 
seyahatlerinin tadını çıkartmaları temennisinde bulunarak, 
Atakule’nin açılışında da bir arada olacaklarını söyledi. 
Mutlu çift 13 gün sürecek dünya turuna çıkmak için gün 
sayıyor.

Roma’dan başlayacak dünya turu Bangkok’ta son 
bulacak. Havalimanından otel transferine, şehir 
turundan rehberlik hizmetine kadar her şeyin dahil 
olduğu turda Atila Martlı ve eşi Gülsüm Martlı 
Atakule ayrıcalığı ile dünyayı keşfetme şansını 
yakalayan şanslı isimler oldu.

Yeni yılın heyecanı ve pırıltısını ziyaretçilerine 
yaşatmaya hazırlanan Capacity Alışveriş Merkezi, 
Vatan Şaşmaz’ın katılımı ile düzenlediği  “Yılbaşı 
Dilek Ağaçları Şenliği”nde en yaratıcı yeni yıl 
dileklerinin sahiplerine sürpriz hediyeler kazandırdı.

Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam 
merkezi Capacity AVM, yeni yıla özel olarak 
gerçekleştirdiği “Capacity Yılbaşı Dilek Ağaçları 
Şenliği” kapsamında klasik yılbaşı ağaçlarına 
alternatif olarak hazırladığı ağaçlardaki hediyeleri 
en beğenilen dileklerin sahiplerine hediye etti. 

27 Aralık Cumartesi günü 14.00 – 16.00 saatleri 
arasında Capacity AVM’de gerçekleşen etkinlikte 
Vatan Şaşmaz ve basın mensuplarından oluşan 
jüri, tüm dilekleri okuyarak en beğenilen yeni yıl 
dileklerini açıkladı. 19-27 Aralık tarihleri arasında 

50 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin 
dileklerini astığı yılbaşı ağaçları üzerindeki en 
beğenilen dileklerin sahipleri hediyelerini ünlü 
sunucu Vatan Şaşmaz’ın elinden aldı.
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“PERAKENDE YASASI’NDAKİ EKSİK AYAKLAR 
YÖNETMELİKLERLE TAMAMLANMALI”

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Perakende Yasası, perakende 
sektörü için, işyeri açmada yaşanan bürokratik işlemlerin azaltılması, yerel 
üretici ve işletmelerin korunması adına hayati öneme sahip. Ancak yasadaki 
eksik ayaklar, sektörün gelişimini daha sağlıklı gerçekleştirebilmesi adına 
yönetmeliklerle mutlaka giderilmeli.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 
olarak 2000 yılından bu yana sektörün 

gündeminde olan Perakende Yasası’nın, TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edilmesini, büyük bir 
memnuniyetle karşıladık. Bildiğiniz gibi, 200 
milyar doları aşkın cirosuyla Türkiye’de toplam 
ticaretten yüzde 13, toplam istihdamdan ise yüzde 
17 pay alan perakende sektörünün, düzenli ve 
sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi ve kayıt altına 
alınması için, bu yasa çok önemliydi. Yasa ayrıca, 
işyeri açmada yaşanan bürokratik işlemlerin en 
aza indirgenmesi ve yerel üreticinin koruma altına 
alınması açısından da hayati öneme sahip.

Ancak TPF olarak, yasada gördüğümüz bazı 
eksik ayakların, perakende sektörünün gelişimini 
daha sağlıklı gerçekleştirebilmesi adına, 
yönetmeliklerle mutlaka giderilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu eksik ayaklardan ilki perakende 
işletmelerin çalışma saatleri ile ilgili. Genel 
Kurul’da kabul edilen yasada çalışma saatleri, 
sanayi ve ticaret odalarının müşterek teklifi 
üzerine, yetkili idarenin görüşü alınarak vali 
tarafından belirlenebilecek. Görüşümüz, sektörde 
pazar günlerinin tatil edilmesi gerektiği yönünde. 
Söz konusu bu tatil, beraberinde rekabetin küçük 
işletmeler nezdinde daha sağlıklı yürümesini, 
mesai saatlerinin bir kurala bağlanmasını, sektör 
çalışanlarının ise daha mutlu, verimli olmasını 
beraberinde getirecektir. 

Bir diğer eksik ayağın ise, işyeri açılabilecek 
lokasyonların, net bir biçimde ortaya konmamış 
olmasıdır ki burada yaşanabilecek problemlerin 
önüne de yönetmeliklerle geçilebilir. Yeni 
bir perakende noktasının hangi kriterler göz 
önüne alınarak açılabileceğini, yetkili merciler 
tarafından araştırma yapılarak işletmeciye 
sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
araştırmalar, mevcut işletmelerin ve sektörde 
yatırım yapmayı planlayan işletmelerin 
korunması adına hayati önem taşıyor. Çok 
yakın mesafede açılacak iki marketten birinin 
iflasının önüne ancak söz konusu düzenlemelerle 
geçilebilir. 

Yukarıda da altını çizdiğimiz gibi, yönetmelikler 
çok büyük önem taşıyor. Yasadaki eksikliklerin en 
kısa sürede giderilerek, tüm perakende ticaretini 
kapsayacak bir şekilde olması önerimizdir.

Mustafa Altunbilek
Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu Başkanı
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HALİL SEZAİ, CARREFOUR BURSA AVM’Yİ SALLADI
Cefic tarafından yönetilen Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, ünlü şarkıcı 
ve oyuncu Halil Sezai’yi hayranları ile buluşturdu. 28 Aralık Pazar günü 
gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren Bursalılar ünlü şarkıcıdan imza 
alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Akustik gitar eşliğine içlerinde “İsyan” 
ve “Galata” parçalarının da yer aldığı 

3 şarkı seslendiren Halil Sezai’yi dinlemeye 
gelen binlerce Bursalı müziksever ünlü şarkıcı 
ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle 
yarıştılar. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden 
dolayı yaşadığı şaşkınlığı gözlerden kaçmayan 
ünlü şarkıcı hayranlarıyla “selfie” çektirmeyi 
de ihmal etmedi.

Yeni açtığı mağazalarıyla aylık ziyaretçi 
sayısını 1.000.000’un üzerine çıkarmayı 
hedefleyen Carrefour Bursa Alışveriş 
Merkezi, Bursa’daki en çeşitli yeme içme 
alternatiflerine ve eğlence birimlerine tek çatı 
altında kolayca ulaşmanızı sağlamaya devam 
edecek. Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, 
2.500 araçlık ücretsiz otopark hizmeti 
ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne 
çıkarken, bebek odası, mescit, bankamatik, 
eczane, lostra, kuaför, kuru temizleme 
ve keyifli oturma alanı teraslarıyla da 
ziyaretçilerinin hayatını kolaylaştırıyor.
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“Ekran yerine sevgilinin gözlerine bak”
Teknolojinin özellikle de cep telefonlarının hayatımızdan uzak olduğu bir 
dünya artık düşünemez olduk. Cep telefonları sadece iletişim unsuru olarak 
değil fotoğraf çekmek, konserleri kaydetmek, kısa film hazırlamak gibi birçok 
farklı konuda da kullanılıyor. Ancak bir cep telefonunun en son modelini 
satın almak için gece yarılarından sabaha kadar sıra beklemek bağımlılık 
mıdır yoksa alışkanlık mı? Telefonu “ilk ben aldım” demenin aslında bir 
ego savaşı olduğunu vurgulayan Spiritüel Gelişim Danışmanı Gülnur Ünal, 
“Artık bireyler toplumda karakterlerinden çok sahibi oldukları ürünlerle var 
olma yarışındalar. Bu yalnızlığı kapatmanın bir yoludur” dedi.

Telefon aracılığıyla artık neredeyse günün 
her saatinde sosyal dünyada bir paylaşım 

yapıyoruz. Artık anı yaşamak yerine anı 
paylaşmaya çalışıyoruz. Instagram, twitter, selfie 
çılgınlığı, bireyleri telefonlara bağımlı hale 
getirdi. Gece uykusuz bir şekilde bir telefonun 
son çıkan ürününü satın almak için sıraya 
girmek de bu bağımlılığın son göstergelerinden. 
İnsanların artık akşam yemeklerinde aynı 
masada birbirlerine yabancı kaldıklarının 
altını çizen Spiritüel Gelişim Uzmanı Gülnur 
Ünal, “Eskiden insanlar sevdikleriyle yemeğe 
gittiğinde sohbet eder, keyifli vakit geçirirdi. 
Bugünse telefonlar yüzünden sosyalleşme yerine 
giderek daha fazla yalnızlaşıyoruz” dedi.

Çevresiyle mutlu olmayan, iletişim eksikliği 
olan kişilerin teknoloji bağımlılığı yaşadıklarını 
kaydeden Gülnur Ünal, “Yalnızlıklarını 
telefonlarıyla kapattıkları gibi yanlış bir 
kanıya varıyorlar. Kendilerini ifade etmek için 
yüzleşmek yerine mesajı kullanıyorlar. Oysa 
ki bu daha büyük bir yalnızlık getiriyor. Hiçbir 
durum sosyal bir ortamda karşılıklı konuşmanın 
yerini alamaz” ifadelerini kullandı.

Kişilerin son çıkan ürünler için sabaha kadar 
sırada beklemesinin “bireyler arasındaki ego 
savaşlarından kaynaklandığını” belirten Ünal 
şöyle devam etti: “Bu durum ‘ilk ben aldım, ilk 
bende var’ demek için yapılan bir girişimdir. 
Bunun altında yatan psikolojik problemse 
toplumda bireylerin karakterlerinden çok başka 
varlıkları, eşyalarıyla ön plana çıkma ve var 
olma çabalarından kaynaklanmaktadır. Statünün, 
taşıdıkları telefon veya teknoloji aletleriyle 
geldiğini sanıyorlar.”

Teknolojiyi hayattan tamamen çıkarmanın 
mümkün olmadığını da hatırlatan Gülnur 
Ünal, diğer tüm konularda olduğu gibi burada 
da önemli olanın “denge” olduğunu kaydetti. 
Yaşamın her alanına denge getirmenin en 
doğru hareket olduğunu söyleyen Ünal şu 
tavsiyelerde bulundu: “Mademki  teknolojiden 
vazgeçemiyoruz bu durumda denge kurmalıyız. 
Örneğin telefonunuzu gerekten gerektiği 
durumlarda kullanın. Bir yemek için bir araya 
geldiyseniz telefonu çantanıza atın ve o anın 
keyfini yaşayın. Fotoğraf paylaşmayı birkaç 
saat erteleyin ve ekran yerine karşınızdakinin 
gözlerinin içine bakarak konuşun. Unutmayın ki 
bundan birkaç yıl önce böyle bir alışkanlığınız 
yoktu ve sonradan edindiğiniz bu alışkanlığı 
bağımlılığa dönüştürmemek sizin elinizde.”

Gülnur Ünal
Spiritüel Gelişim Danışmanı
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PERAKENDE TİCARET YASASI MECLİSTEN GEÇTİ
Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunda, alışveriş merkezi, "Bir yapı veya 
alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza 

ya da beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, 
kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya 
tamamının karşılandığı diğer iş yerleri bulunan, 
merkezi bir yönetime ve ortak kullanım alanları 
ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere 
sahip işletme" olarak tanımlanıyor. 

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile 
kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin 
yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, 
değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu 
işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması 
ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, 
Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak.

PERBİS, Bakanlıkça ilgili kurum ve 
kuruluşların erişimine açılacak ve bu kurum 
ve kuruluşlar nezdinde kurulan elektronik 
kayıt sistemleriyle çevrimiçi olarak birbirine 
bağlanacak.

Perakende işletmeler, iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel 
idareleri ile diğer idareleri kapsayan yetkili 
idarenin izniyle açılacak ve faaliyete geçecek. 
İzin, PERBİS üzerinden verilecek.

İş yeri açma başvurusu uygun bulunmayanlara 
sonuç en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak 
tebliğ edilecek.

Üreticinin de markasına yer verilecek
 Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı 
ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir 
belediyeleri yetkili olacak. Alışveriş merkezi 
projesi için yapı ruhsatı verilirken, üst meslek 
kuruluşlarının görüşleri alınacak. Bu kuruluşlar 
görüşlerini 15 gün içinde bildirecek.

Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi 
işletme ve özel yetkili işletmeler, üretici ya 
da tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro 
açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi 
adlar altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen 
bir prim ya da bedel talep edemeyecek.

Perakende işletmeler, satışa konu ürünün 
talebini doğrudan etkileyen reklam, anons 
veya raf tahsisi gibi hizmetlerden dolayı üretici 
ya da tedarikçiden, sözleşmede türü ve oranı 
belirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde 
bulunamayacak. 

Üreticiler ya da tedarikçiler ile perakende 
işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden 
kaynaklı ödemelerin, sözleşmede öngörülen 
tarihte yapılması esas olacak. 

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde 
bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin 
ödemelerin süresi, üretici veya tedarikçinin 
tarımsal ya da hayvansal ürün üreticisi ya 
da küçük veya orta ölçekli işletme olduğu 
durumlarda, teslim tarihinden itibaren 30 
günü geçemeyecek.

Yurtiçinde üretilen ve gıda, içecek, temizlik, 
kişisel bakım ürünlerini gibi hızlı tüketim 
malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin 
üzerinde ve ambalajında, perakendecinin ad, 
unvan veya markasının yanı sıra üreticinin ad, 
unvan ya da markasına yer verilecek.

Kampanyalı satış ve alışveriş festivali
 Perakende işletmeler, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer 
kanunlarda öngörülen usul ve esaslara 
uymak kaydıyla indirimli ya da promosyonlu 
satış kampanyaları düzenleyebilecek. 
Ancak kampanyanın süresi; iş yeri açılışı, 
devri, kapanışı, adres ya da faaliyet konusu 
değişikliğinde 3 ayı, tasfiye durumunda ise 6 
ayı geçemeyecek.

Perakende işletmeler, başlangıç ve bitiş süresi 
belli olmayan indirimler yapamayacak.

Mahalli idareler ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların 
ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel 
kişiler; birlikte ya da bağımsız olarak, 
perakende işletmelerin katılımıyla, yılın 
belli dönemlerinde, alışveriş festivali 
düzenleyebilecek. Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu 
festivaller için ayıracakları  ödenek miktarı, 
bütçelerinin yüzde 5'ini geçemeyecek. 
Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş 
tarihleri ile festivalin programı ve uygulama 
alanı önceden Bakanlığa bildirilecek.

Sürekli indirimli satış
 Kanunda, sürekli indirimli satış; seri sonu, 
sezon sonu, ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri 
malların, perakende işletmelerce, indirimli 
fiyattan ya da malların fabrika çıkış fiyatı 
üzerinden yıl boyunca satılması olarak 
tanımlanıyor.

Sürekli indirimli satış yapan perakende 
işletmelerin ön cephesinde ve mağaza içerisinde 
kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu 
satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer 
verilecek. 

Ortak kullanım alanları
 Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza 
ve diğer ticari işletmeler İmar Kanunu ve ilgili 
mevzuatına göre müşterileri için otopark alanı 
oluşturmakla yükümlü olacak.

Alışveriş merkezlerinde, satış alanının en az 
binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve 
kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla 
ayrılması zorunlu olacak. Bakanlık, bu oranı bir 
katına kadar arttırmaya yarısına kadar azaltmaya 
yetkili olacak.

Alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale 
ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, 
çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları 
oluşturulacak.

Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı 
ve çocukların ihtiyaçtan dikkate alınarak 
oluşturulacak.

Yer ve raf tahsisi
 Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkar 
işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya 
verilmek üzere, toplam satış alanının en az 
yüzde beşi oranında yer ayrılacak. Bu yerler, 
esnaf ve sanatkar işletmecilerinden yeteri 
kadar talep olmaması ya da boşalan yerlerin 
duyuru tarihinden itibaren 10 gün içinde 
doldurulamaması halinde diğer talep sahiplerine 
de kiralanabilecek.

Alışveriş merkezlerinde, geleneksel, kültürel ya 
da sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş 
meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, 
toplam satış alanının en az binde 2'si oranında yer 
ayrılacak. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin 
dörtte birinden fazla olamayacak. 

Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük 
mağaza ve zincir mağazalarda, satış alanlarının 
en az yüzde 1'ine tekabül edecek şekilde raf alanı, 
mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla 
yöresel ürünlerin satışına ayrılacak. 

Çalışma saatleri
 Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar 
ve benzeri hususlar gözetilerek perakende 
işletmelerin bir kısmının ya da tamamının çalışma 
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saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi 
üzerine yetkili idarenin görüşü alınarak vali 
tarafından belirlenebilecek.

Esnaf ve sanatkar işletmelerinin çalışma 
saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca 
ilgili esnaf ve sanatkar odasının görüşü alınacak. 

Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, 
faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin 
çalışma saatlerinin bölge ya da ülke düzeyinde 
belirlenmesine Bakanlık yetkili olacak.

Tedarik ve dağıtım kooperatifleri
 Esnaf ve sanatkar işletmelerince satışa sunulan 
malların etkin bir şekilde piyasadan temini 
amacıyla tedarik ve dağıtım kooperatifleri 
kurulabilecek. 

Perakende ticaretin kanunun amacına uygun olarak 
yapılmasının sağlanması amacıyla karşılıklı bilgi 
ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik 
politika oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları 
tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve 
ilgili kurum ve  kuruluşlar arasında işbirliğini 
sağlamak üzere   Bakanlığın koordinatörlüğünde 
Perakendeciler Konseyi  oluşturulacak. 

Bir işletmenin zincir mağaza sayılması için en az 
beş şubesi bulunması şartı aranacak.

Kooperatifler, kuruldukları tarihten itibaren, 10 
yıl boyunca gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
kanunları kapsamında tahsil edilecek vergileri 
yüzde 50 tutarında ödeyecek.

Denetim
 Bakanlık, kanunun uygulanması, uygulamada 
çıkan sorunlar ve şikayetlerle ilgili olarak 
perakende işletmeler nezdinde denetim 
yapmaya yetkili olacak. Yetkili idareler, yetki 
alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, perakende 
işletmeler nezdinde gerekli denetim ve 
uygulamaları yapmakla görevli ve yetkili 
olacak.

Perakende işletmeler, yapılan denetimler 
sonucunda Bakanlıkça alınması istenen 
tedbirlere uymak zorunda olacak.

Kanuna göre, kanuna aykırı hareket eden 
perakende satış işletmelerin 2 bin lira ile 50 
bin lira arasında ceza uygulanacak.

 Kayıt sırasında, ustalık belgesi belgesi 
istenmeyecek

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde, 
meslek odaları, iş yeri sahibi olarak üye 
kaydı yaptıracaklardan, o iş yerinde ustalık 
gerektiren işleri yapacaklardan ustalık belgesi 
ya da en az ön lisans diploması istemek 
zorunda olacak. Birden fazla kişi çalışıyorsa, 
bir kişiden ustalık belgesi alınması yeterli 
olacak. Odaya kayıt sırasında, ustalık belgesi 
veya muadili belgeler istenmeyecek.

İş yerinin açılışında, esnaf, sanatkar ya da 
tacirin, kendisinden ya da çalışanlardan her 
bir meslek dalında en az bir kişi için ustalık 
belgesi istenecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın teşkilat ve 
görevlerine ilişkin düzenlemeye, "Elektronik 
ticarete yönelik düzenlemeler yapmak, bu 
konuda mevzuatla verilen görevleri yerine 
getirmek, elektronik ticaretin gelişimine ilişkin 
çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak" 
hükmü eklenecek. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
perakende işletmelerin almış olduğu iş 
yeri açma ve çalışma ruhsatlar geçerliliğini 
koruyacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatı almış olan alışveriş 
merkezlerinde zorunlu olan ortak kullanım 
alanları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde oluşturulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yurtiçi fuar, 
sergi ve panayırlara yönelik düzenlemeler 
yapabilecek, izin verebilecek.

Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri, 
perakende işletmeler hakkında uygulanmayacak.

Merkezi yönetim bütçe kanunları kapsamında 
yapılacak atamalar dışında, merkezi yönetim 
bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi 
olmaksızın, toplam 3 bini geçmemek üzere 
Bakanlık tarafından belirlenecek boş kadrolara 
atama yapılabilecek.
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‘CLASSICALLY BOHEMIAN’
Burberry 2015 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonunu Tanıttı

Burberry, Sonbahar Kış 2015 Prorsum koleksiyonunu Londra  Kensington 
Gardens’ta ünlü şarkıcı ve söz yazarı Clare Maguire  ve  ona eşlik eden 

London Contemporary Voices ve The Langley Sisters’ın canlı performansıyla 
moda severlerin beğenisine sundu.

Defileyi izlemeye gelenler arasında markanın İlkbahar/Yaz 2015 kampanya 
yüzleri  Jourdan Dunn ve  George Barnett; aktörler James Norton, George 
MacKay, Edward Holcroft ve Giorgio Pasotti; müzisyenler James Bay ve Tinie 
Tempah; modeller Liu Wen ve David Gandy; radyo spikeri Dermot O’Leary ve 
Nick Grimshaw, yapımcılar Mohammed Al Turki  ve Ali Mustafa bulunuyordu.

İngiliz müzisyenler George Cosby ve  Tenterhook defile öncesi ve sonrasındaki 
canlı performansıyla davetlilere müzik ziyafeti sundu.
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Burberry Prorsum, 2015 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu
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Londra  Kensington Gardens’ta Sergilendi
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Ali Mustafa Andres Hayward Ben Nordberg David Gandy

James NortonJames BayImmy WaterhouseHannah Dodd

Londra  Kensington Gardens’ta Sergilenen
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Edward Holcroft George Barnett George Mackay Giorgio Pasotti

Nick GrimshawNatalie MassenetLiu WenJourdan Dunn

Burberry Prorsum, Defilesini İzlemeye Gelen Ünlüler
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212 POWER OUTLET BİR ZİYARETÇİSİNİ 
MERCEDES SAHİBİ YAPTI

17 Ocak 2015 Cumartesi günü 212 İstanbul Power Outlet 
bir şanslı ziyaretçisini ”Mercedes A180 sahibi yaptı. Ünlü 
modeller Fatoş Kabasakal, Elif Ece Uzun, Tatyana Tsvikeviç, 
İkbal Tulgar ve Esra Kurt tarafından noter huzurunda yapılan 
çekilişte Mücahit Yılmaz isimli talihli Mercedes A180 sahibi 
oldu. Çekilişten sonra Bora Duran sevilen şarkıları ile AVM 
ziyaretçilerine keyifli bir gün yaşattı. Mini konserin ardından 
hayranları Bora Duran ile fotoğraf çektirmek için uzun bir 
kuyruk oluşturdu.



SINAN AKCIL
BEST OF ASK
Lansman Konseri
14 Şubat 2015 Saat 19:00
212 İstanbul Power Outlet’de
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“Statları AVM ile donatalım”
Jones Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş, futbol stadlarının bir AVM 
gibi kurgulanabileceğini söyleyerek, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 
yönetimlerinden konuyla ilgili davet beklediklerini açıkladı

Futbol kulüplerine çağrıda bulunan Jones 
Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi 

Alkaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 
kulüplerinin stadlarını alışveriş merkezleriyle 
yeniden yapılandırarak verimli hale 
getirilebileceğini söyledi. Stadların bir AVM gibi 
kurgulanabileceğini belirten Alkaş, “Dünyada 
bunun örnekleri var. Mesela Madrid’deki bir 
stadın altında bir alışveriş merkezi bulunuyor” 
dedi.

Olimpiyat Stadı’nın da aslında bir alışveriş 
merkeziyle beraber yapılması gerektiğini 
anlatan Alkaş, şöyle devam etti: “Eğer böyle 
inşa edilseydi, AVM’yi yapacak olan yatırımcı 
stadın aynı zamanda altyapı, ulaşım konusunu 
çözerdi. O bölge bugün topyekün çok daha 
erken kalkınmış olurdu. Olimpiyat Stadı gibi 
bir yatırımda yılın belli sayıdaki günü etkinlik 
yapıyorsunuz. Aynı şey diğer futbol kulüplerinin 
stadları için de geçerli. 34 maçlık lig maratonunda 
sadece 17 maç oynanıyor bu stadlarda. Dev bir 
yatırım. Yılın diğer günleri ise boş. Oysa bunların 
multipurpose (çok amaçlı) kullanıma sahip olması 
lazım.”

“Davet bekliyoruz”
Sonuç olarak stadların verimli kullanılabilmesi 
için alışveriş merkezleriyle donatılabileceğini 
belirten Alkaş, şöyle konuştu: “Beşiktaş 
stadının inşaası devam ediyor. Galatasaray ve 
Fenerbahçe için de geç kalınmış sayılmaz. Futbol 
kulüplerinden konuyla ilgili davet bekliyoruz. 

Aynı şey spor arenaları için de geçerli. Çünkü 
bu tür projeler birleştikleri takdirde bir takım 
sorunlara da birlikte çözüm üretebilirler. Bunlar 
bir kentin sosyal yaşamında, bir kentin sosyal 
zenginleşmesine katkı sağlaması gereken 
kurgular.”

“İstanbul AVM’ye doyamaz”
“İstanbul AVM’ye doyamaz” diyen Avi Alkaş, 
şöyle devam etti: “Çünkü İstanbul daha turiste 
ve alışveriş turizmine doymadı. İnşallah da 
doymayacak. Bugün istanbul’da turist sayısı 9 
milyona yaklaşırken bu sayı neden 10, 15, 20 
milyon olmasın. Ben bir sektör insanı olarak 
Arap turistlerin ilgisini mutlulukla izliyorum.”

‘Hong Kong’ modeli önerdi
AVM’lerde metrekare büyümesinin devam 
edeceğini söyleyen Avi Alkaş, lokasyon olarak 
birbirine çok yakın konumda bulunan AVM’ler 
için Hong Kong modelini önerdi. Alkaş, 
“Dönem birleşme ve bütünleşme dönemi. Nasıl 
Hong Kong’da bazı alışveriş merkezleri köprüler 
ve tünellerle birbirlerine bağlanabiliyorsa, bizde 
de birbirlerine yakın olanların mutlaka birleşme 
yolunu seçmesi gerek. Alışveriş merkezleri 
birleşerek güçlenecekler” dedi.

“26 ilde AVM yok”
Türkiye’nin 26 ilinde hala alışveriş merkezinin 
olmadığını ifade eden Alkaş, “AVM olmayan 
illerde çalışmalar yapacağız. Mesela ilk olarak 
Adıyaman’da projeye başlıyoruz” diye konuştu.

Avi Alkaş
Jones Lang LaSalle 
Türkiye Başkanı
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SERDAR ORTAÇ GEBZE CENTER KRAL STÜDYOSU’NDA

Gebze Center Kral, Stüdyosunda bu hafta 
sevilen şarkıcı Serdar Ortaç’ı ağırladı. 

17 Ocak Cumartesi günü “Mehmet’in 
Gezegeni” programına konuk olan Serdar 
Ortaç canlı müzik performansı ile sevenleriyle 
buluştu. Yönetimi JLL Türkiye tarafından 
yapılan Gebze Center Alışveriş Merkezi 
müziğin sevilen isimlerini Gebze’lilerle 
buluşturmaya devam ediyor. Türk pop 
müziğinin en sevilen isimlerinden olan Serdar 
Ortaç saat 15:00’den itibaren hayranları ile iki 
saat boyunca Kral Stüdyosu’ndan yayın yaptı. 
Ünlü şarkıcı ayrıca sevenlerinden gelen tüm 
sorularıda canlı yayında cevapladı.
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PRIME MALL İSKENDERUN’DAN 
MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Sosyal sorumluluk kampanyalarıyla adından 
sıkça söz ettiren Prime Mall İskenderun, 

minik ziyaretçilerine 3 gün boyunca  trafik 
eğitimi verdi.

Trafik polislerinin katılımıyla yapılan 
etkinlikte,11 Ocak,18 Ocak  ve 25 Ocak 
tarihlerinde 15.00-16.00 saatleri arasında  
düzenlenen atölye çalışmalarıyla minikler, 
trafik polisliği eğitimi aldılar ve  mesleği 
yakından tanıma fırsatı budular.

Öğrencilerin kimlik kartı ve ehliyet 
örnekleriyle giriş yaptıkları etkinlik alanında, 
trafik kurallarını öğrendiler ve trafik işaretleri, 
trafik  levhalarının içerikleri yapılan work 
shoplarla tanıtıldı. Minikler düzenlenen atölye 
çalışmalarının hemen sonrasında katılım 
sertifikalarını  aldılar. 
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PRİME MALL İSKENDERUN’DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Açıldığı günden bu yana, ziyaretçilerine keyifli 

alışverişten fazlasını sunan, İskenderun’un ilk 
ve tek buluşma noktası Prime Mall İskenderun’un 
yeni müdürü Uğur Sevinmiş oldu.

Uğur Sevinmiş, Mühendislik Fakültesi mezunu 
olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

İngilizce bilen ve daha önce İntertim AŞ, Net 
Holding, CarrefourSA’da farklı pozisyonlarda 
çalışmış olan Sevinmiş, uzun yıllardan bu 
yana Forum Mersin Genel Müdür Yardımcılığı 
pozisyonunda bulundu.

Uğur Sevinmiş, 2 Ocak itibariyle Prime Mall 
İskenderun Alışveriş Merkezi Müdürü olarak 
çalışmalarını sürdürecek.

Uğur Sevinmiş
Prime Mall İskenderun 
AVM Müdürü 
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TOMMY HILFIGER, "LONDON COLLECTIONS: MEN" 
SONBAHAR 2015 SEZONUNU KUTLADI
İkonik Amerikalı moda tasarımcısı Tommy Hilfiger, "London Collections: 
Men" moda haftasının 2015 Sonbahar sezonu onuruna 11 Ocak Pazar akşamı 
İngiliz GQ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni ve “London Collections: 
Men” Yönetim Kurulu Başkanı Dylan Jones ile birlikte gösterişli bir yemeğe 
ev sahipliği yaptı.

Dan Peres   Tommy Hilfiger   Dylan Jones Pixie Lott    Tamsin Egerton

Jack Guinness    Rpbert Konjic Caroline Issa  

Catherine   Hayward 

Tracey EminVanessa Kingori
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Tommy Hilfiger ve Dylan Jones’un Covent 
Garden’daki TheIvy Market Grill’de düzenlediği 
"London Collections: Men" yemeğine, 
uluslararası moda basını, perakendeciler ve 
VIP’lerden oluşan seçkin konuklar katıldı. Mekân 
olarak seçilen Ivy Market Grill, seçilmesinin en 
önemli nedeni kısa bir zaman önce Thelvy’nin 
yeni şubesi olarak açılan ve kısa sürede 
Londra’nın en popüler mekanlarından olmasıydı.

Geceye ev sahipliği yapan Tommy Hilfiger, 
birçok ünlü ismi bir araya getiren bu özel davet 
hakkında düşüncelerine; "Londra, dünyanın en 
ilham verici şehirlerinden biri ve her sezon bu 
etkinlik için İngiltere’ye dönmekten her zaman 
keyif alıyorum,” cümlesiyle başlayarak,  "London 
Collections: Men", dünyanın en önemli erkek 
giyim tasarımcılarından bazılarının profillerini 
ve işlerini geliştirmesiyle ün yapmış bir etkinlik. 
Savile Row tarzı terziliğin doğum yeri olan 
İngiltere’yi her zaman kendime yakın buluyorum 
ve bu etkinliği tekrar desteklemeye devam 
edebildiğim için onur duyuyorum." Sözleriyle 
devam etti.

İngiliz GQ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni 
Dylan Jones ise heyecanını; "London Collections: 
Men’in ilk sezonundan beri güçlü bir şekilde 
destekleyen Tommy Hilfiger ile birlikte bu 
yemeğe ev sahipliği yapmak çok heyecan verici." 
cümlesiyle dile getirdi. Konuşmasını; "Tommy 
Hilfiger, Amerika’nın en büyük, ikonik moda 
tasarımcılarından biri ve London Collections: 
Men moda haftasını kendisiyle birlikte 
kutlayabilmek büyük bir ayrıcalık." Cümlesiyle 
tamamladı.

Tommy Hilfiger                      Dylan Jones

Katie Grand   Nicholas Coleridge   Natalie MassenetDavid Gandy
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SEVGİLİLER GÜNÜ’ÜNDE SU ALTI DÜNYASINDA 
AŞK YOLCULUĞUNA ÇIKIN

İstanbul Akvaryum, Sevgililer Günü’nde farklı bir gün geçirmek isteyen 
çiftleri rengarenk canlıların büyülü bir atmosfer oluşturduğu ‘Aşk Yolu’na 
bekliyor. Çiftler, İstanbul Akvaryum’daki ‘Aşk Yolu’nda romantik sürprizlere 
tanık olurken güne özel hediyelerin ve değerli anıların sahibi olacak.

Florya’da denize sıfır konumda yer alan 
dünyanın en büyük tematik akvaryumu 

İstanbul Akvaryum, 14 – 15 Şubat tarihlerinde 
değişik fikirler arayan çiftlere özel sürprizler 
hazırlıyor. İstanbul Akvaryum içerisinde 
Sevgililer Günü için özel hazırlanan ‘Aşk 
Yolu’nda romantik bir geziye çıkacak çiftleri 
sualtının büyülü dünyasında şaşırtıcı sürprizler 
karşılayacak.

İstanbul Akvaryum’un ‘Aşk Yolu’nda yolculuğa 
çıkacak şanslı çiftlere sunacağı sürprizler 
arasında; Aqua Florya Cinemaximum’dan 
iki kişilik sinema bileti, çift kişilik romantik 
bir yemek ve çiftlere özel çizilecek karikatür 
hediyeleri yer alıyor.

Dalgıçlar aşk pankartınızı açsın…
İstanbul Akvaryum, sevgilisine unutulmaz bir 
an yaşatmak isteyenler için de çok özel bir 
fırsat sunuyor. Dalgıçların sualtında açacağı 
pankartla aşkını ilan etmek isteyenler, İstanbul 
Akvaryum’un Sevgililer Günü’ne özel pankart 
açma paketlerinden yararlanabiliyor. Aşk 
pankartı açmak isteyenlerin 444 97 44 numaralı 
telefondan veya iletisim@istanbulakvaryum.
com mail adresinden bir hafta önce rezervasyon 
yaptırmaları gerekiyor.
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VIA PROPERTIES’İN GALA GECESİ 
PERAKENDE ZİRVESİNE DÖNÜŞTÜ

Turizm, emlak ve alışveriş merkezi 
yatırımlarıyla dikkat çeken, inşaat ve 

parakende sektörünün önde gelen gruplarından 
biri olan Via Properties cumartesi akşamı Crowne 
Plaza Istanbul Asia'da düzenlediği gala gecesiyle 
göz kamaştırdı. Sunuculuğunu ünlü oyuncu 
Hakan Bilgin’in yaptığı geceye Via Properties 
Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, LC 
Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 
Flo Yönetim Kurulu Başkanı Metin Zilan, 
Ramsey İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan, 
Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, ve 
çok sayıda iş adamı katıldı. Gece led drums show, 
Sefa Doğanay stand up show ve ünlü keman 
virtüözü Canan Anderson’ın müzik dinletisiyle 
son buldu.

Via Properties’in yatırımlarının tanıtıldığı 
gecede şirketin birbirinden gösterişli projeleri 
davetlileri hayran bıraktı. Via Properties genel 
tanıtım filmiyle başlayan gece Vialand, Viaport 
Outlet Shopping Asia, Viaport Venezia ve 
Viaport Marina’nın tanıtım sunumlarıyla devam 
etti. Gecede sunucu Hakan Bilgin’in sorularını 
yanıtlayan Coşkun Bayraktar, Via Properties 
olarak farklı ve daha önce hiç yapılmamış 
projeler ürettiklerini belirtti. Viaport markasının 
Amerika'ya gittiğini de anlatan Bayraktar, "Biz 
eşi olmayan işler yapıyoruz. Türkiye'de "ilk"leri 
yapan bir grup olmayı başardık. Profesyonel 

yönetimle de birleştirince projelerimiz şehre 
değer katan projeler haline geldi" dedi.. 
Projelerine "insan" odaklı yaklaştıklarını aktaran 
Bayraktar, "Biz projeden daha çok yaşam 
merkezleri oluşturuyoruz, sosyal yaşamı, hayatın 
tüm renklerini içerisine yerleştiriyoruz" diye 
ifade etti. 

"Viaport Marina turizme yüzde 10 katkı 
sağlayacak" 

Gecede söz alan Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı da Viaport Marina projesi 
hakkında konuştu. Projenin Tuzla’nın çehresini 
değiştirecek nitelikte bir iş olduğunu vurgulayan 

Yazıcı, “ Biz bu projeyi ilk planladığımızda 
Tuzla’nın katma değerini artırsın, gelişimine etki 
etsin istedik. Gerçekten güzel bir proje ortaya 
çıkmıştı. Ancak marinanın ihalesini ne zaman 
Via Properties kazandı ortaya bizim bile hayal 
edemediğimiz çok daha güzel bir yaşam merkezi 
çıktı” ifadelerini kullandı. Proje için Coşkun 
Bayraktar’a da teşekkür eden Yazıcı, Viaport 
Marina’nın her geçen gün çok daha güzelleştiğini, 
daha geliştiğini sözlerine ekledi. Viaport Marin ile 
birlikte Tuzla'da 2 bin kişinin istihdam edileceğini 
vurgulayan Yazıcı, "Projenin turizme yüzde 10 
katkıda bulunmasını planlıyoruz"diye konuştu. 
Viaport Marina Türkiye'nin yat kapasitesi 
bakımından en büyük 3'üncü marinası olacak... 
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ZORLU ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NE 
ULUSLAR ARASI 5 ÖDÜL

Zorlu Alışveriş Merkezi, 2014 Aralık ayında İngiltere’nin en saygın ödülleri arasında 
gösterilen Best Business Awards’ta iki ödüle layık görüldü. Zorlu, İngiltere’de 
gerçekleşen Best Business Awards kapsamında, İlkbahar Festivali projesiyle “En 
İyi Pazarlama” kategorisinde ödüle layık görülürken, Bir Dilek Tut Derneği, Make-
A-Wish® Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği Disney Prensesleri (Modanın Sihri) 
projesiyle de “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülünü kazandı.

Zorlu, geçtiğimiz Kasım ayında da dünyanın 
en köklü ve saygın pazarlama ve iletişim 

platformlarından AMCP (Association of 
Marketing and Communication Professionals) 
tarafından düzenlenen ve her yıl 6 binden fazla 
projenin yer aldığı MarCom Awards’dan 3 
ödülle dönmüş; ‘Disney Prensesleri’ projesiyle; 
iletişim, halkla ilişkiler ve kurumsal sosyal 
sorumluluk kategorisinde Platin, ‘Yeni Yıl 
Festivali’ projesiyle pazarlama, tanıtım 
kampanyası ve özel event kategorisinde Gold, 
‘İlkbahar Festivali’ projesiyle ise yine aynı 
kategoride Platin ödülün sahibi olmuştu.
JLL tarafından yönetilen Zorlu Alışveriş 

Merkezi, Best Business Awards’ta ve 
MarCom Awards’ta ödüle layık görüldüğü 
‘Disney Prensesleri’ projesi kapsamında ünlü 
tasarımcıların hazırladıkları Disney Prenses 
temalı elbiseleri, “Bir Dilek Tut Derneği, 
Make-A-Wish® Türkiye” yararına açık arttırma 
ile satışa sunmuştu. Projeden elde edilen gelirle 
hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele 
eden 25 miniğin hayalleri gerçekleşti. Best 
Business Awards’tan ve MarCom Awards’tan 
ödülle dönen bir diğer proje olan İlkbahar 
Festivali ise farklı yaş gruplarına hitap 
eden konseptli etkinlikleri ve güçlü iletişim 
çalışmalarıyla öne çıktı.
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STARCITY GARAJ GÜNLERİ’NDE REKOR
Starcity Outlet’in 7. Garaj Günleri bir rekora daha imza attı. Sezonun en 
büyük fırsatında, birbirinden ünlü markaların bulunduğu beş yüz binden 
fazla ürün, şaşırtıcı fiyatlarla satışa sunuldu. 

Kampanyanın ilk iki gününde 176.147 kişi 
10 TL’ye kazak 49 TL’ye ayakkabı satın aldı.

Geçtiğimiz günlerde 7.si düzenlenen Starcity 
Garaj Günleri kampanyasında ilk hafta sonu rekor 
sayıda ziyaretçi ağırlandı. Yüz binlerce ziyaretçi 
alışveriş merkezinin otoparkında kurulan özel 
satış alanını ziyaret ederek büyük ilgi gösterdi.

Her yıl katılımcı marka talebinin arttığı 
kampanyanın 7.sinde, 43 ünlü mağaza, yüzlerce 
markasını Garaj Günleri’ndeki özel satış alanına 
indirdi.

Dünyaca ünlü markaların giyim, oyuncak, 
ayakkabı, ev tekstili ve aksesuar ürünlerindeki 
inanılmayacak fiyatları ziyaretçilerin heyecanını 
boşa çıkarmadı.
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TEKZEN 9.UNCU MAĞAZASIYLA
SULTANBEYLİ PLATO AVM’DE

Türkiye’nin 50 ilinde var olma başarısını 
yakalayan TEKZEN, İstanbul’daki 

9’uncu mağazasını Sultanbeyli Plato AVM’de 
açtı. Sultanbeyli Plato AVM içerisinde 1700 
metrekarelik bir alana yayılan yeni mağazasıyla 
yapı market sektörünün lider markaları arasındaki 
yerini pekiştiren TEKZEN, yıl içerisinde 
büyümesini sürdürmeye devam edeceğinin 
sinyallerini veriyor. 

TEKZEN Yapı Marketleri Genel Müdürü Onur 
Mertoğlu; TEKZEN’in 2015 yılı içerisinde açacağı 
mağaza sayısının 10’u bulacağını belirterek yıl 
sonu beklentilerine illişkin de açıklamalarda 
bulundu. Mertoğlu, 2014 yılını 500 milyon TL 
ciroyla kaptan TEKZEN’in 2015 yılı hedefinin 
650 milyon TL olduğunu belirtti. 

Anadolu’nun en yaygın yapı market zinciri olma 
özelliği taşıyan TEKZEN İstanbul ve büyük 
şehirlerde yaygınlaşmaya devam ederek yeni 
mağazasını açılışa özel fırsat ve indirimlerle 
kutluyor.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli yapı 
market zinciri olarak sizlerle yeni mağaza 
açılışlarımızı paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Türkiye çapında 50 ilde 
100 mağaza ile hizmet veren Tekzen Yapı 
Marketleri’nin; İstanbul'dan Kars'a Muğla'dan 
Siirt'e uzanan bir mağaza ağı bulunmakta. 
Bu zincirimize İstanbul Sultanbeyli'de 
bulunan Plato AVM içerisinde açtığımız yeni 
mağazamızı da ekledik. Plato AVM’deki 
mağazamızla 2015 yılına başlangıç yaptık. 
Bu mağazamızın yıl içerisinde bizlere uğur 
getireceğini düşünüyoruz.

İlerleyen dönemde yurtiçi ve yurtdışında 
mağaza açılışlarımıza devam edeceğiz. 
Romanya ve Irak'ta bulunan mağazalarımıza 
yenilerini eklemek arzusundayız. Bu sene 
10 yeni mağaza açma hedefimiz bulunmakta. 
Bu hedeflerimizi gerçekleştirerek 500 milyon 
TL ciroyla kapattığımız 2014 yılının üstünde 
bir rakama çıkarak 2015 yılında 650 milyon 
TL ciroya ulaşmayı amaçlıyoruz. 

Onur Mertoğlu
Tekzen Yapı Marketleri Genel Müdürü

Onur Mertoğlu
Tekzen Yapı Marketleri 
Genel Müdürü
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FORUM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AİLESİ 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Multi ve Qubicon şirketlerinin 2014 yılında birleşerek, Türkiye’nin en büyük perakende platformu Multi Turkey’i 
oluşturmalarının ardından, portföyde yer alan Erzurum AVM ve Magnesia AVM de ‘Forum’ adını aldı.

Avrupa’da alışveriş merkezi sahipliği, 
geliştirme ve yöneticiliği konusunda 

lider kuruluşlar arasında yer alan Multi ile 
Qubicon şirketlerinin, 2014 yılı içinde, Türkiye 
pazarındaki en büyük oyunculardan birini 
oluşturacak şekilde güçlerini birleştirmesinin 
ardından; portföyünde yer alan Erzurum AVM ve 
Magnesia AVM de ‘Forum’ adını aldı.

Erzurum'da 2009 yılının Ekim ayından beri 
misafirlerine hizmet veren Erzurum Alışveriş 
Merkezi bundan böyle Forum Erzurum; 
Manisa’nın ilk alışveriş merkezi olan Magnesia 
Alışveriş Merkezi ise Forum Magnesia adıyla 

faaliyet göstermeye devam edecek. 14’ü aktif, 
3’ü geliştirme aşamasındaki projesi ile Multi 
Turkey, sektör lideri konumuyla Türkiye’nin en 
büyük perakende platformunu oluşturuyor.

Forum Alışveriş Merkezleri, bulundukları 
bölgenin çekim merkezi

Forum Alışveriş Merkezleri, sunduğu alışveriş 
ortamı ve seçkin marka karmasının yanı sıra 
eğlence konsepti ve düzenlediği etkinliklerle 
de bir yaşam merkezi olarak faaliyet gösteriyor. 
Aynı zamanda bulundukları yöreye ve lokasyona 
ait etnik öğeleri de barındırarak şehrin genel 

atmosferine uyum sağlıyor. Manisa’da 
yaşayanlar, öğrenciler ve kenti ziyaret edenler 
için önemli bir buluşma noktası olan Forum 
Magnesia ve çağdaş mimari ile yörenin ve 
tarihin ruhunu harmanlayan Forum Erzurum, 
seçkin mağaza portföyü, birbirinden farklı 
lezzetler sunan yeme-içme alanları, teknolojiye 
ev sahipliği yapan markaları, çocuk oyun 
alanlarıyla 7’den 70’e herkese hitap eden bir 
yaşam merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Her iki alışveriş merkezi de bulundukları 
şehirdeki ilk ve tek üç boyutlu sinema salonu 
kompleksine sahip olmasıyla da fark yaratıyor.
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PETLAS’TAN KARLI YOLDA 
GÜVENLİ SÜRÜŞ ÖNERİLERİ

Kar yağışı ile bazı illerde yaşanan buzlanma 
güvenli sürüşü çok daha zorlu hale 

getiriyor. “Türkiye’nin Lastiği” sloganıyla yola 
çıkan ve Türkiye’nin kış koşullarına en uygun 
lastik çözümlerini sunan Petlas, ağırlaşan kış 
koşullarında sürücülerin ve yolcularının güvenle 
ulaşmaları için kış lastiği kullanmalarını öneriyor.
 
Kış lastikleri ve güvenli sürüş hakkında bilgiler 
veren Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, 
özellikle karlı havalarda kış lastiği kullanımın 
önemine dair açıklamalarda bulundu. Kış 
lastiklerinin karlı, buzlu zeminlerde ve düşük 
sıcaklıklarda yol tutuşu, çekişi ve kilometre 
performansı gibi önemli kriterlerde fark 
yarattığını söyledi. Candemir; “Kış lastikleri, FST 
ile geliştirilmiş tam silikalı sırt karışımı ile düşük 
sıcaklıklarda esnekliğini koruma ve karlı/buzlu 
zeminlerde yüksek tutunma yeteneğine sahip. 
Bu nedenle kış lastiği kullanımıyla İstanbul, 
Ankara gibi büyük şehirlerde her yıl kış koşulları 
nedeniyle yaşanan trafik kazalarının, can ve mal 
kayıplarının önüne geçilebilir” dedi. 

Kış koşullarında hayati önem taşıyan fren 
mesafesinin kış lastikleriyle yarı yarıya azaldığına 
dikkat çeken Candemir, kış lastiği kullanan 
sürücülerin karlı, buzlu zeminleri dert etmeden 
emniyetli sürüşün keyfinin çıkarılabileceğini 
söyledi. Ayrıca karlı ve buzlu zeminlerde güvenli 
sürüş için önerilerde bulundu.

PETLAS’TAN GÜVENLİ SÜRÜŞ ÖNERİLERİ
*Aracınzıdaki 4 lastiği de kış lastiği olarak kullanın. Yalnızca çekiş lastiğinin 
kış lastiği olarak kullanılması yeterli değildir.
*Kar ve buz üzerinde etkin yol tutuş için lastik hava basıncı önerilen 
değerlerin  altında veya üstünde olmamalıdır.
*Karlı ve buzlu yollarda daha düşük hızda seyir edin.
*Takip mesafenizi daha uzun tutun, ani fren, direksiyon hareketleri ve 
hızlanmalardan kaçının.
*Aracınızın suyunun donmaması için antifiriz kullanın.
*Yolda görüşünüzü engellememesi için aracınızın camları ve kaportası 
üstündeki karları yola çıkmadan mutlaka temizleyin.
*Antifirizli cam suyu kullanın. Cam suyunuzu yola çıkmadan kontrol edin.

Güvenli Sürüş İçin İlk Önlem Petlas Kış Lastiği

Türkiye’nin kış koşullarına göre en iyi çözümü 
üreten Petlas, Snow Master ve Explero Winter kış 
lastiklerinde yüksek hızda stabilite ve konforlu 
bir sürüş sağlıyor. Desen tasarımında kullanılan 
geniş yanal oluklar ve dönme yönüne optimize 
edilmiş bloklar karlı zeminlerde yüksek fren 
emniyeti, Z biçimli ince kerfler ile de buzlu ve 
karlı zeminlerde üstün performans sunuyor. 
Özgün olarak tasarlanmış blok dizilimi, yol desen 
gürültüsünü minimize ederek sürüş konforunu 
artırıyor.
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SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL 
AŞK YİYECEKLERİ

Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak; 14 Şubat sevgililer gününde aşkınızın 
tadını doyasıya çıkarmak için hem sağlıklı hem de afrodizyak etkili besinleri 
tüketmenizi öneriyor. Doğanın bizlere sunmuş olduğu, libidoyu arttırıcı 
etkisi olan besinleri bu özel günde mutlaka beslenmenize eklemelisiniz.

Deniz Ürünleri; İstiridye, karides, havyar, somon
Deniz ürünleri içeriğinde bulunan çinko özellikle 
sperm kalitesini ve Omega 3 ise cinsel gücü 
artırmakta etkindir.

Meyveler; çilek, nar, muz, kivi, yaban mersini, 
avokado
Avokado içerdiği sağlıklı yağlar ise seks 
hormonları yapımını desteklemektedir. Muzda 
bulunan bufotenin adlı madde, güven duygusunu 
ve cinsellik arzusunu artırıcı niteliğe sahiptir. C 
vitamini kaynağı olan nar, çilek ve yaban mersini 
gibi kırmızı meyveler de sperm aktivitesini 
artırmaktadır.

Sebzeler; kereviz, kuşkonmaz, tatlı patates, 
roka, marul, enginar, fesleğen
Kerevizin içinde bulunan erkeklik hormonu 
androsteron tüketildikten sonra karşı cins üzerinde 
etkiyi artırmaya yardımcı olmaktadır. Kuşkonmaz 
ve fesleğen, hem erkek hem de kadınlarda cinsel 
isteği artırır ve bu sebzeler afrodizyak etki 
göstermektedir.

Baharatlar; zencefil, kırmızıbiber, vanilya, tarçın
Baharatlar kokularıyla duyularımızı harekete 
geçirmekte oldukça etkilidir. Zencefil, dolaşım 
sistemini etkiler ve genital organlara kanın 
pompalanmasını hızlandırır. Acı biberde bulunan 
kapsaisin, beynin endorfin salınımını ve cinsel 
isteği ateşler. Vanilya ile tarçın ise, kokusu ve 
aroması sayesinde cinsel isteği arttırıcı özelliğe 
sahiptir.

Yağlı tohumlar; kabak çekirdeği, badem, keten 
tohumu
Kabak çekirdeğinde bulunan çinko cinsel isteğin 
ve verimliliğin artmasında etkilidir. Badem 
içeriğindeki E vitamini ile sperm kalitesini artırır 
ve enerji sağlar. Keten tohumu ise testosteronu 
(libidoyu doğrudan en çok arttıran kimyasal) 
yükseltir.

Bitter çikolata ve bal
Çikolata yemek için bir neden daha! Kadınların 
en büyük tutkusu olan çikolata, içeriğindeki 
magnezyum, fosfor ve kafein ile afrodizyak etkili 
besinlerdendir. Mutluluk hormonu olarak bilinen 
seratonin salımını artırır. Bitter çikolata, sütlü 
çikolataya oranla yaklaşık olarak 3 kat daha fazla 

antioksidan etkiye sahiptir bu nedenle %70 
kakao oranına sahip çikolatayı seçmeniz daha 
etkili olacaktır. 

Balda bulunan bor minerali ise testosteron 
üretiminde etkidir ve kadınlarda östrojen 
hormonunu da dengeler. Hem erkek hem de 
kadınlarda cinsel isteği arttırdığı kanıtlanmıştır. 
Enerji artırıcı etkisi bulunmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ SAĞLIKLI ve 
AFRODİZYAK ETKİLİ TARİFLER
 
Sebze Çorbası

1 orta boy kereviz (yapraklarını da kullanacağız)
1 orta boy havuç
2 yemek kaşığı kinoa
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil
1 tatlı kaşığı dövülmüş keten tohumu

Yapılışı; kereviz ve havuç küp küp doğranır, 
sapları temizlenir. Tencereye 6 bardak su eklenir 
içine sebzeler, kinoa, zeytinyağı, keten tohumu 
ve zencefil ilave edilip pişirilir.

Karides Güveç

250 gr kabuklu orta boy etli karides
1 adet soğan
4 adet mantar
1 adet domates
3 adet yeşilbiber
1 diş sarımsak
½ diş damla sakızı
3 adet kuşkonmaz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber

Yapılışı; yeşilbiber, soğan, sarımsak, domates 
yemeklik doğranır ve karides ile zeytinyağı 
eklenerek pişirilir kaynadıktan sonra damla 
sakızı, baharatlar ile mantarlar dörde bölünerek 
eklenip 3-4 dakika pişirmeye devam edilir ve 
karışım güveç kaplarına alınır üzerine 3 adet 
kuşkonmaz dilimlenerek koyulur ve üzeri 
kızarana kadar fırınlanır.

Çikolata ile Kaplanmış Meyveler

10 adet çilek
1 adet muz
1 adet kivi
200 gr bitter çikolata
½ çay kaşığı taze zencefil rendesi

Yapılışı; bitter çikolatayı ben-mari usulü eritip, 
toz zencefil ilave edip karıştırıyoruz. Çilekleri 
yıkayıp, muzları ve kiviyi dilimleyip, meyveleri 
eritmiş olduğunuz çikolataya batırıyoruz. 
Soğuması için buzdolabında bekletiyoruz.  

Gamze Şanlı Ak
Diyetisyen
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GENÇ KUŞAK SÜREKLİ DEĞİŞİM HALİNDE
Z ve Y kuşağı, bu günlerde iki yılda bir iş değişikliği görülen CV’lerle 
İK’cıların karşısına çıkıyor. Bu tarz CV’lerin sahipleri İK profesyonelleri 
tarafından artık ‘çok sık iş değiştiren’ kişiler olarak görülmüyor. Z ve Y 
kuşağının iş tekliflerinde de seçici olduğunu belirten Hugent, bu kuşakta 
teklif red oranının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Z ve Y kuşağında firma bağlılığının 
çok düşük olduğunu belirten Hugent 
İş Geliştirme Direktörü Özlem Veryeri 
Taşkaya: “Bu sebeple Z ve Y kuşağında 
iş değiştirmeler daha sıklıkla ve 
rahatlıkla gerçekleşiyor. Bu çerçevede 
iş tekliflerinde de daha seçici ve 
sorgulayıcı olabiliyorlar, bu da doğal 
olarak teklif red oranının da yüksek 
olmasına sebep oluyor. Daha yüksek bir 
maaşa daha büyük bir şirketten teklif 
almak bu adaylar için iş değiştirmeye 
yeterli bir sebep teşkil etmiyor. Firmanın 
yan hakları, beraber çalışacakları ekibin 
yapısı, şirketin projeleri ve yatırım 
alanları tercihlerini etkiliyor” diyor.

Yan Haklar Maaştan Daha Fazla 
Önemseniyor

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

Adayın ay içerisinde aslında kendi kazancından 
harcayacağı kalemlerin şirketin bütçesinden 
desteklenmesi artık daha cazip geliyor. İşe alım 
mülakatlarında, teklifleri değerlendirirken yan 
hakları daha fazla ön planda tutan adaylar, maaş 
beklentilerini ikinci planda tutabiliyor.

Son dönemlerde yan hakları yetersiz bulup çok 
fazla teklifi ret yapan adayla karşılaştıklarını 
belirten Hugent İş Geliştirme Direktörü 
Özlem Veryeri: “Yan haklar bugün maaşı 
destekleyen en önemli unsur. Adayın özel 
sağlık, bireysel emeklilik, cep telefonu, araç, 
benzin gibi ihtiyaçlarını şirketin desteklemesi 
artık daha önemsenir oldu. Adaylarla iş 
mülakatlarında teklif aşamasına geldiğimiz 
son görüşmelerde yan haklar sebebiyle çok 
sık teklif ret aldık. Bazı adaylar ücret teklifleri 
istedikleri noktada olmasa bile, yan hak 
detayları tatminkar olduğu için iş teklifini 
kabul edebiliyorlar. Elbette burada birçok detay 
devreye giriyor. Adayların firmayı, lokasyonu, 
iş tanımını ve organizasyon şemasını iyi 
araştırması ve kariyer beklentilerini iyi 
değerlendirmesi gerekiyor” diyor.

Özlem Veryeri
Hugent İş Geliştirme Direktörü
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ÜNLÜ İTALYAN MARKASI ‘SISLEY’ DÜNYA’DA 
TÜRKİYE MODELİ İLE BÜYÜYECEK

Dünyaca ünlü İtalyan markası Sisley, dünyaya örnek olacak iş modeli ile 
Türkiye’de büyümeye hazırlanıyor. Uzun yıllardır tekstil ve perakende 
sektöründe faaliyet gösteren Özlenir Grup, Türkiye’de Sisley markasını 
bünyesine kattı. 

İtalyan modasının en trend koleksiyonlarını 
milyonlarla buluşturan Sisley, Türkiye’de 

büyüme kararı aldı. Türkiye pazarındaki sektör 
payını artırmak için Özlenir Grup’a ait RESBA 
LTD. ŞTİ. ile güçlerini birleştiren Sisley, sektöre 
güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 46 yıllık 
köklü geçmişiyle dünyanın birçok bölgesine 
İtalyan şıklığını taşıyan Sisley, Türkiye’deki 
faaliyetlerini yeni iş ortağı RESBA ile 
sürdürecek.

Türk kadınlarını İtalyan çizgileriyle şıklık 
yarışına sokacağız

Uzun yıllardır ünlü denim markası Diesel’in 
Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Özlenir Grup, 
JeansLab, Glocal ve Diesel’den sonra Sisley 
markasını da bünyesine ekleyerek Türkiye’de 
tekstil sektörünün en güçlü isimlerinden biri 
olacak.

Sisley gibi önemli bir markanın Türkiye 
distribütörlüğünü üstlenen Grup’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Tahsin Özlenir; “50 farklı ülkeye 
İtalyan moda trendini taşıyan Sisley, yakın 
zamanda Türk kadınlarının da vazgeçilmezi 
olacak. Sisley kadını; tarzından ödün vermeyen, 
ofiste şıklığı arayan, trendleri takip eden ve 
kaliteye önem veren bir profili temsil ediyor. 
Sisley’in İtalyan zarafeti ve şıklığını yansıtan 
özel koleksiyonları ile Sisley kadınları günün 
her saatine uyum sağlayarak ofisin en şık 
çalışanı, gece partilerinin en göz alıcısı ve sokak 
modasının en tarzı olacak. Farklı desenleri, 
tasarım zenginliği ve kalitesi ile dünyaca 
tanınan İtalyan markası Sisley’i Türkiye’de fark 
edilmek ve fark yaratmak isteyen kadınlarla 
buluşturuyoruz ” dedi.

Sisley’i, bayilik sistemiyle Türkiye’nin birçok 
yerindeki moda tutkunlarıyla buluşturmayı 
hedeflediklerini söyleyen Özlenir; “Bayilerle 
tam bir ortaklık anlayışı içinde çalışmayı 
planlıyoruz. Bayilerimiz Sisley konseptine uygun 
olarak açacakları 100-150 m2 lik mağazalarda 
herhangi bir stok riski ile karşılaşmadan, ciro 
paylaşımı üzerine kurgulanan bir sistemle 
çalışacaklar. Halihazırda 25 satış noktası ile 
faaliyet gösteren Sisley markasını 5 yıl içerisinde 
100 satış noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz “ 
açıklamalarında bulundu.

Türkiye‘yi model ülke olarak konumlandırdık

Türkiye’deki büyüme hedeflerinden bahseden 
Sisley Marka Direktörü Paolo Battacchi; ”Sisley, 
1991 yılından bu yana Türkiye’de... İç pazarı 74 
milyon kişiden oluşan ve özellikle önümüzdeki 
üç yıl içerisinde özel tüketim ürünlerinde güçlü 
büyüme potansiyeli olan Türkiye’de şimdi 
farklı bir bakış açısıyla yeni bir yola çıkıyoruz. 
Türkiye’yi gelecekte marka gelişimimize büyük 
katkıda bulunacak önemli bir pazar olarak 
görüyoruz“ dedi.

Türkiye’nin 15-34 yaş aralığındaki 26 milyonluk 
genç nüfusu ile dünyanın en genç ve dinamik 
ülkelerinden biri olduğunu belirten Battacchi; 
“Türkiye, aynı zamanda ekonomideki istikrarlı 
büyümesiyle yatırım için güvenli bir liman olma 
özelliği taşıyor. Tüm bu noktalar Türkiye’de 
büyüme kararı almamızda etki oldu. Sisley 
markası olarak ilk bağımsız distribütörlük 
anlaşmamızı Türkiye’de yaparak yeni bir 

model deniyoruz ve model dünyadaki diğer iş 
yapış biçimlerimize örnek olacak. Bu anlaşma, 
Sisley’in gelecek dönemdeki stratejik pazarlara 
yönelik ilk adımını temsil ediyor“ dedi.

Paolo Battacchi; “Yenilikçi ve dinamik bir firma 
olan Özlenir Grup’un aynı zamanda perakende 
ve toptan satış kanalında güçlü bir büyüme elde 
ettiğini görüyoruz. Bu anlamda Özlenir Grup, 
Sisley’in stratejik hedeflerine ulaşmasında 
ideal bir iş ortağı. Grup’un Türkiye pazarındaki 
hakimiyetinden ve tecrübelerinden faydalanarak 
hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz.”

Satışların yüzde 60’dan fazlası Avrupa’da 
gerçekleşiyor

50 farklı ülkede 900 mağazada ürünlerini 
moda tutkunlarıyla buluşturan Sisley, yıllık 
satış rakamlarının yüzde 60’ını Avrupa’da 
gerçekleştiriyor. Markanın ikinci en büyük satış 
bölgesi ise Asya Pasifik Bölgesi.
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OPTIMUM’UN MUHTEŞEM HEDİYESİ 
MERCEDES C180 SAHİBİNE KAVUŞTU!
İstanbul Optimum Outlet’in Mercedes C180 

kampanyasının talihlisi, noter huzurunda 
yapılan çekilişle belli oldu. 26 Eylül – 31 Aralık 
2014 tarihleri arasındaki kampanyada aynı gün 
içinde, toplamda 100 TL ve üzeri alışveriş yaparak 
çekilişe katılanlar arasından Noter, Milli Piyango 
yetkilileri ve avm ziyaretçilerinin katılımıyla 
belirlenen Anıl Akça isimli Optimum ziyaretçisi, 
rüya gibi bir otomobilin sahibi oldu. İstanbul 
Optimum Outlet’teki alışveriş tutkunlarının yoğun 
ilgi gösterdiği çekilişte, 1 asil 1 de yedek talihli 
belirlendi.

Kaliteli markaların ürünlerini, yıl boyunca uygun 
fiyatlarla sunan ve renkli etkinlikleriyle de 
alışverişi eğlenceye dönüştüren Optimum Outlet’in 
muhteşem kampanyasının çekiliş sonuçları, 9 
Ocak 2015 tarihinden itibaren Güneş Gazetesi’nin 
yanı sıra; www.optimumoutlet.com ve www.
kimkazandi.com internet siteleri ile Optimum’un 
www.facebook.com/optimumoutlet adresli 
facebook sayfasında da yayınlanmaya başladı.

Optimum Outlet, “Optimum Outlet’te Mutlu 
Ziyaretçiler” konseptinde gerçekleştirdiği 
etkinlikleri ve tüm yıla dağılan organizasyonlarıyla 
ziyaretçilerine mutlu anlar yaşatarak, alışveriş 
keyfine ayrıcalık katıyor.
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BU KİTAP OKUYANI DEĞİL, 
OKUMAYANI KAŞINDIRIYOR

Samimi ve bol esprili bir dil, farklı pencereler ve 
sonunda kocaman bir "Vay be!"
Best Medya Yayın Yönetmeni, Program 
Yapımcısı Mutlu Yeşiltepe'nin kaleminden 
eğlenceli hikayelerin, tespitlerin, özlü sözlerin yer 
aldığı bu kitap ile hem kahkahalara boğulacak, 
hem düşünecek, hem fark edeceksiniz.

Bu kitaptaki her tespiti benimseyecek, her 
hikayeyi anlatmak, her cümleyi paylaşmak 
isteyeceksiniz...

"Merhaba, ben Mutlu Yeşiltepe.
Bir handa bekçilik yapan babanın, ömrünün 
çoğunu başkalarına yemek yaparak 
geçiren annenin ama hiçbir zenginlikle 
karşılaştırılamayacak, sonsuz bir sevginin 
oğluyum!

Bu kitabı bir sokak pilavcısının taburesinde, bir 
otobüsün körüğünde, bir okulun üzerine isimler 
kazınmış sırasında yazdım; çünkü en çok siz 
mutlu olabilmek için çalışıyor, en çok siz mutlu 
olmayı unutuyorsunuz...

Uzun lafın kısası ağlamaya yer aradığınız bu 
dünyada, yüzünüzde bir tebessüm oluşturabilmek 
için yazdım. Her insan masum doğar, masum 
güler... Sonra yaşadığı hayal kırıklıkları, duyduğu 
yalanlar değiştirir gülüşünü... Kirlenmesin çocuk 
gözleriniz...

 İŞTE "ÇIPLAK TENE TÜYLÜ KAZAK" KİTABININ İÇERİSİNDEKİ HİKAYELERDEN 
ALINMIŞ BİRKAÇ CÜMLE:
 
-Bu ilham perisi sandığınız kadar karizmatik olsaydı tuvalette gelmezdi...
 -Ağlayan birine "bir şey olmaz" demek; kahkaha atan birinin yanına gidip "hiç komik değil"    
  demek gibi... Ya benimle ağla, ya susana kadar bekle.
 -Metrodaki yürüyen bantta, kendimi kesime gönderilen tavuk gibi hissediyorum...
 -Öyle bir seveceksin ki... Şiir yazamıyorsan bile şaire ilham vereceksin...
 -Bazen kadınlar o kadar gözlerini karartıyor ki, 7 ortak danaya girmeyeceğin adamla bildiğin 
  el ele dünya evine giriyor...
 -Kıvanç Tatlıtuğ! Ne kadar kas yaparsan yap, karizmatik olursan ol; tüm babaanneler için 
  "O dizideki sarı oğlan," olarak kalacaksın…
 -Hayat bir bisiklet ise; benim zincir attı, pedal boşa dönüyor arkadaş...



Makale / MALl&MOTTO

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

2.
sa

yı
 /

 Ş
ub

at
 2

01
5

83

Ön not: Sizlere bu mizah yazısını hazırlarken 
bir taraftan da İbrahim Tatlıses'ten "Yalnızım 
Dostlarım" şarkısını dinliyorum. Bunu neden 
yaptığımı ben de bilmiyorum. Bir yanım halay 
çekmek istiyor, bir yanım ağıt yakıp göğsümü 
yumrukluyor resmen... Neyse siz her şeye 
hazırlıklı olun.

Ben plan yapma konusunda dünyanın en 
yeteneksiz, en düz insanıyım. Kız arkadaşıma 
"kahvede batak oynamayı" teklif ettim düşünün... 
Ne oldu düşünemediniz di mi?

Geçtiğimiz hafta soğuk bir Cumartesi günü kız 
arkadaşımla buluştum. Her zamanki gibi "Bir göz 
makyajı yapıp iki dakikaya çıkıyorum hayatım" 
sözüne inanıp; evin kapısında iki saat bekledim. 
"Kahvaltıya gidiyorum" diye evden çıktım, kız 
arkadaşım geldiğinde güneş batıyordu... 

Neyse sonunda buluştuk; akşamın o saatinde 
kahvaltımızı yaptık. Batan güneşin kızıllığında 
menemen yiyerek romantizme ağır bir darbe 
vurduk ama olsun...

Mutlu bir gezinin ardından soğuk iyice 
bastırınca bir AVM'ye sığınmaya karar verdik 
ve Beylikdüzü Perlavista'ya gittik. Gece 00:30 
seansına, "Hobbit" filmine bilet aldık. 
Bu film normalde yaratıklarla, ejderhalarla, 
cücelerle dolu dünyaca ünlü fantastik bir film. 
Biz de tüm hayal gücümüzü hazırlayıp acaba 
nereden ne uçacak, hangi yaratık fırlayacak diye 
beklemeye başladık. Ekran karardı ve "Allaaahu 
ekbeer" diye haykırışlar geldi kulağıma. 
"Sadece ben mi duyuyorum acaba" diye panikle 
irkildim. Salondaki herkes o anda birbiriyle göz 
göze geldi. Yemin ediyorum herkesin gözünde 
"Öldük mü acaba?" bakışı vardı. Birkaç kişi 

korkuyla kendisini salondan dışarıya attı. 
Koca salonda sadece "Allahu ekber" haykırışları 
yankılanıyordu.  Toplu olarak besmele çekip 
dışarıya attık kendimizi. Görevli "Bir sorun 
mu var beyefendi?" diye sordu. "İçeride 
tekbir getiren ejderha var." Dedim. Ufak bir 
afallamanın ardından salona daldı.

Makinist bir hata yapmış, yanlışlıkla Hobbit 
diye Russell Crowe'un "Son Umut" filmini 
çalıştırmış. Savaş sahnesinin sesleriymiş onlar... 
Hepimizden özür dileyip yerimize oturttular ve 
filmi başlattılar.

Film arasında da ikinci yarıyı açmayı unuttular. 
Beklerken uyumuşuz, filmin sonuna uyandık.
Sonuç olarak tüm dünyanın beklediği üç saatlik 
bir film izledim, aklımda sadece "cüce, ejderha 
ve Allahu Ekber" kaldı...

SİNEMA
Mutlu Yeşiltepe

Best FM Genel Yayın Yönetmeni 
Program Yapımcısı
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MALATYAPARK ÇALIŞANLARINI DA UNUTMADI
Yönetimi JLL tarafından yapılan MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
18 Ocak Pazar Günü Geleneksel Personel Partisini gerçekleştirdi

Gökhan Keser MalatyaPark alışveriş 
merkezinde düzenlenen imza günü ve mini 

konser etkinliği ile hayranları ile buluştu. Ünlü 
sanatçıyı gören hayranları heyecan ile fotoğraf 
çektirip şarkıları ile eğlenceli zamanlar geçirdiler.

MalatyaPark Personelini de Unutmadı!

MalatyaPark ailesine mensup bütün 
personellerin davetli olduğu parti, DoubleTree 
by Hilton Malatya’da gerçekleştirildi. Gökhan 
Keser’in konuk olduğu partide bütün bir yılın 
yorgunluğunu unutan davetliler gönüllerince 
eğlendi.

1200 kişilik MalatyaPark personelinin ağırlandığı 
parti Gökhan Keser’in seslendirdiği parçalarla 
bir konser havasında geçti. Gökhan Keser “En 
Kötü Günümüz Böyle Olsun” isimli parçasıyla 
programını bitirdi.

İlerleyen saatlerde personeller arasında hediye 
çekilişi de gerçekleştirilerek, cep telefonundan 
hediye çekine, altın bileklikten Hilton’da çift 
kişilik kahvaltıya kadar  20 Personele farklı 
hediyeler verildi. Daha sonra halaylar, Ankara 
havaları eşliğinde devam eden eğlence geç 
saatlere kadar devam etti.

Yemek ikramının da yapıldığı partiden 
eğlenerek ayrılan personeller AVM Yönetimine 
memnuniyetlerini ve teşekkürlerini iletti.
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GÜMÜŞHANE KÖMESİ 
METRO RAFLARINDAKİ YERİNİ ALDI

Türkiye’nin yerel değerlerine sahip çıkarak Coğrafi İşaretli Ürünler 
Projesi’ni hayata geçiren Metro Toptancı Market, artık raflarında Gümüşhane 
Kömesi’ne de yer veriyor.Türk Patent Enstitüsü tarafından 2004 yılında 
tescillenen Gümüşhane Kömesi, böylece Metro’da satışa sunulan 49’uncu 
Coğrafi İşaretli Ürün oldu.

Metro Toptancı Market, Anadolu’nun farklı 
bölgelerine özgü doğa koşullarında ve 

uzman işgücüyle yetiştirilen coğrafi işaretli ürün 
gamına son olarak Gümüşhane Kömesi’ni de 
ekledi. Doğal meyvelerden elde edilen şırayla 
hazırlanan Gümüşhane Kömesi, özellikle 
yüksek enerji ve mineral içeriği nedeniyle tercih 
ediliyor.

Bölgenin zengin flora yapısının da etkisiyle 
benzersiz bir lezzete sahip köme bal, süt, dut, 
şeker ve un kullanılarak hazırlanıyor. Becerikli 
köme ustalarının uzun süren emekleri sonucu 
elde edilen ve hiçbir katkı maddesi içermeyen 
kömelerin iki ay içinde tüketilmesi tavsiye 
ediliyor.

Beslenmede önemli bir destekleyici olarak 
görülen bu lezzet; Metro raflarında sade, 
pikolalı, fındıklı, çevizli, çoko, muska ve ballı 
kral çeşitleriyle tüketiciyle buluşuyor.

Gümüşhane Kömesi, Metro’nun 49. coğrafi 
işaretli ürünü

Metro Toptancı Market, yerel değerlere verdiği 
önem çerçevesinde coğrafi işaretli ürün gamını 
zenginleştirmeye devam ediyor. Gümüşhane 
Kömesi’yle birlikte bugün Metro raflarında 49 
adet coğrafi işaret tesciline sahip ürün yer alıyor 
ve bu rakam, Türkiye’de tescil almış olan coğrafi 
işaretli tarım ve gıda ürünlerinin üçte birine denk 
geliyor.

Metro’nun ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’ 
projesi sayesinde, Finike Portakalından 
Taşköprü Sarımsağına, Giresun Fındığından 
Aydın İncirine, Zile Pekmezinden Ortaca 
Limonu ve Ege Sultani Üzümüne kadar çok 
sayıda coğrafi işaretli ürün dünyanın farklı 
yerlerindeki Metro raflarında tüketiciyle 
buluşuyor.

Metro, coğrafi işaretli ürünler için yeni bir 
pazar oluştururken, yerel üreticiyi eğitiyor 
ve üreticinin rekabet gücünü artırıyor. Yerel 
ürünlerin GLOBAL G.A.P. standartlarında 
üretilerek markalaşmasına destek verirken, bu 
ürünlere tescil kazandırıyor.
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STRESLİYKEN KABUKLU VE SES ÇIKARTAN 
BESİNLER TERCİH EDİLİYOR

Öfke, depresyon, sıkıntı, yalnızlık gibi 
negatif duygu durumlarında; pek çok 

kişide ‘fazla yemek yeme’ davranışı görülüyor. 
Obez bireylerin sinirli olduklarında aşırı yemek 
yedikleri yapılan araştırmalarda da ortaya 
çıkmıştır. Kişilerin stres durumlarında bir miktar 
rahatlama amacıyla kabuklu ve ses çıkartan 
yiyecekleri tükettiğini söyleyen beslenme uzmanı 
İpek Ağaca hafif besinlerin tercih edilip bol 
hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Obez kişilere ‘Stresliyken canınız ne ister; hangi 
besinlere yönelirsiniz?’ sorusu sorulduğunda 
ilginç bir sonuç ortaya çıkmıştır; hızlı yenen, 
çıtırtılı ve gürültülü sesler çıkartan, yüksek 
kalorili cips, çekirdek, kabuklu fıstık gibi 
besinlere yöneldikleri bilinmektedir. Bu tarz 
besinlerin kişilerin stres durumlarını bir miktar 
da olsa rahatlama ve efor sarfetme amacıyla 
tercih ettikleri düşünülebilir. Fakat cips, çekirdek, 
kuruyemişler gibi yağ içeriği ve kalori değeri 
yüksek olan besinler fazlaca yendiğinde kilo artışı 
meydana gelebilmekte ve bu durum kişileri daha 
da mutsuz etmektedir.  

Duygu durumunuz ile beslenme 
durumunuzu birbirinden ayırın!

Kilo almamak, hatta kilo vermek için duygu 
durumunuz ile beslenme durumunuzu 
ayırmalısınız. Can sıkıntısında, çok stresli 
olduğunuzda önünüze ne gelirse yemek yerine; 
daha hafif ve sağlıklı besinleri tercih edebilirsiniz. 
Örneğin salatalık ve havuç dilimlerinden 
hazırladığınız bir kokteyl tabağı veya harika 
meyve dilimlerinden oluşan bir meyve salatası 
tercih edebilirsiniz. Stresli olduğunuzda 
televizyon karşısında sağlıksız besinler atıştırmak 
yerine dışarı çıkıp yürüyüş yapabilir veya dans 
ederek stresinizi atabilirsiniz. Böylece hem spor 
yaparak kendinizi daha iyi hisseder; hem de ideal 
kilonuzu korumuş olursunuz. Alışkanlıklarınızı 
değiştirebilirsiniz; yeter ki isteyin! Duygu 
durumunuz için psikolojik yardım alabilir; 
doğru besinler için de Diyetisyen danışmanlığı 
alabilirsiniz.

İpek Ağaca
Uzman Diyetisyen
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1 OCAK - 24 ARALIK ARASI KÜMÜLATİF 
YEREL HABER SAYILARI

1 OCAK - 24 ARALIK ARASI KÜMÜLATİF 
ULUSAL HABER SAYILARI

1 OCAK - 24 ARALIK ARASI KÜMÜLATİF 
HABER  SAYILARI VE DEĞERLERİ

Not: Aşağıda adı yazılı AVM’ler toplam 
değerleri ile listemizde yer almaktadır.

*Optimum Outlet (İstanbul, Ankara, Adana, İzmir)
*Özdilek (Tüm Türkiye)
*PrimeMall (İskenderun, Antakya, Gaziantep) Kaynak:

NO AVM ADI YEREL NO AVM ADI ULUSAL
1 Optimum Outlet 114 1 Akmerkez 346
2 Özdilek 105 2 Zorlu Center 336
3 Zorlu Center 105 3 İstinyepark 161
4 Bursa Kent Meydanı 104 4 Kanyon 133
5 Primemall 80 5 Trump 88
6 Korupark AVM 74 6 İstanbul Cevahir 55
7 Forum Kayseri 70 7 Mall Of Istanbul 51
8 Espark 61 8 City'S Nişantaşı 49
9 Forum Trabzon 57 9 Forum İstanbul 42

10 Forum Gaziantep 52 10 Akasya Acıbadem 42
11 Akmerkez 44 11 Aqua Florya 42
12 Erzurum AVM 43 12 Özdilek 40
13 İstinyepark 42 13 Uniq İstanbul 33
14 Kayseri Park 41 14 Vialand 31
15 Agora 40 15 Optimum Outlet 28
16 İyaş Park 38 16 Palladium Ataşehir 23
17 Forum Aydın 37 17 Brandium Ataşehir 23
18 Gebze Center 33 18 Marmara Forum 19
19 Sanko Park 31 19 Viaport Outlet 17
20 Tekira 30 20 Akbatı 15
21 Magnesia 28 21 CarrefourSA Maltepe Park 14
22 Zafer Plaza 27 22 Metrocity 12
23 Forum İstanbul 27 23 Addres İstanbul 12
24 Taurus 25 24 Capacity 11
25 Forum Ankara 25 25 Espark 10

NO AVM ADI YEREL NO AVM ADI ULUSAL
1 Optimum Outlet 114 1 Akmerkez 346
2 Özdilek 105 2 Zorlu Center 336
3 Zorlu Center 105 3 İstinyepark 161
4 Bursa Kent Meydanı 104 4 Kanyon 133
5 Primemall 80 5 Trump 88
6 Korupark AVM 74 6 İstanbul Cevahir 55
7 Forum Kayseri 70 7 Mall Of Istanbul 51
8 Espark 61 8 City'S Nişantaşı 49
9 Forum Trabzon 57 9 Forum İstanbul 42

10 Forum Gaziantep 52 10 Akasya Acıbadem 42
11 Akmerkez 44 11 Aqua Florya 42
12 Erzurum AVM 43 12 Özdilek 40
13 İstinyepark 42 13 Uniq İstanbul 33
14 Kayseri Park 41 14 Vialand 31
15 Agora 40 15 Optimum Outlet 28
16 İyaş Park 38 16 Palladium Ataşehir 23
17 Forum Aydın 37 17 Brandium Ataşehir 23
18 Gebze Center 33 18 Marmara Forum 19
19 Sanko Park 31 19 Viaport Outlet 17
20 Tekira 30 20 Akbatı 15
21 Magnesia 28 21 CarrefourSA Maltepe Park 14
22 Zafer Plaza 27 22 Metrocity 12
23 Forum İstanbul 27 23 Addres İstanbul 12
24 Taurus 25 24 Capacity 11
25 Forum Ankara 25 25 Espark 10
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1 OCAK - 24 ARALIK ARASI 
KÜMÜLATİF HABER DEĞERLERİ

HABER SAYISI HABER DEĞERİ (TL)
NO AVM ADI YEREL ULUSAL YEREL ULUSAL TOPLAM TOPLAM
1 Zorlu Center 105 336 87.575 6.841.784 441 6.929.359
2 Akmerkez 44 346 70.214 4.322.761 390 4.392.975
3 İstinyepark 42 161 61.489 3.700.545 203 3.762.034
4 Kanyon 15 133 29.997 2.605.845 148 2.635.842
5 Aqua Florya 12 42 2.623 1.269.750 54 1.272.373
6 Trump 21 88 4.506 1.246.321 109 1.250.827
7 Mall Of Istanbul 14 51 15.941 1.076.364 65 1.092.305
8 Akasya Acıbadem 11 42 55.767 895.418 53 951.184
9 Vialand 7 31 8.283 799.666 38 807.949

10 İstanbul Cevahir 6 55 1.594 753.819 61 755.413
11 Palladium Ataşehir 10 23 4.167 661.955 33 666.121
12 Optimum Outlet 114 28 56.509 534.720 142 591.229
13 City'S Nişantaşı 4 49 1.889 568.593 53 570.482
14 Forum İstanbul 27 42 9.386 485.541 69 494.927
15 Özdilek 105 40 43.897 411.958 145 455.855
16 Viaport Outlet 14 17 8.954 334.330 31 343.285
17 Akbatı 1 15 576 323.751 16 324.326
18 Uniq İstanbul 7 33 9.818 307.600 40 317.418
19 Marmara Forum 4 19 678 259.925 23 260.603
20 Kentpark 8 6 20.458 237.857 14 258.314
21 Nata Vega Outlet 9 6 57.327 168.639 15 225.967
22 Capitol 3 10 7.218 213.667 13 220.885
23 Antares 0 9 0 216.736 9 216.736
24 Next Level 17 10 64.331 145.683 27 210.014
25 Galleria 24 8 10.575 178.019 32 188.594
26 Karum 2 2 18.893 155.552 4 174.444
27 Atakule 2 2 20.899 151.084 4 171.982
28 Bursa Kent Meydanı 104 3 69.307 99.854 107 169.162
29 Capacity 4 11 14.058 154.529 15 168.587
30 Akvaryum 2 6 225 139.041 8 139.267
31 Forum Trabzon 57 9 13.464 121.529 66 134.993
32 Kozzy 5 9 755 127.441 14 128.196
33 Primemall 80 9 12.565 106.111 89 118.675
34 ÖzdilekPark İstanbul 16 14 11.408 100.931 30 112.339
35 Ataköy A Plus 0 3 0 112.017 3 112.017
36 Demirören İstiklal 2 5 231 105.142 7 105.373
37 Brandium Ataşehir 1 23 756 93.713 24 94.469
38 Torium 1 6 1.964 90.285 7 92.250
39 Metrocity 8 12 10.271 75.576 20 85.847
40 ANKAmall 8 6 21.482 62.180 14 83.662
41 Sapphire Çarşı 4 8 1.337 79.401 12 80.738
42 Carousel 3 9 1.859 71.746 12 73.605
43 Espark 61 10 12.861 59.807 71 72.667
44 CarrefourSA Maltepe Park 21 14 7.329 64.245 35 71.574
45 Tepe Nautilus 8 6 1.699 67.956 14 69.654
46 Buyaka 2 4 582 68.152 6 68.734
47 Kayseri Park 41 3 7.106 57.176 44 64.282
48 Forum Gaziantep 52 7 6.405 57.182 59 63.587
49 Olivium Outlet 0 2 0 60.599 2 60.599
50 Astoria 2 2 845 55.902 4 56.747

HABER SAYISI HABER DEĞERİ (TL)
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FUNDA ARAR
HOŞGELDİN

KAYAHAN’IN EN İYİLERİ 1
KARMA

GÖKSEL

MUSTAFA CECELİ

SEN ORDA YOKSUN

KALPTEN

KIŞ UYKUSU
HALUK BİLGİNER - DEMET AKBAĞ 

İNCİR REÇELİ 2
HALİL SEZAİ  - ŞAFAK PEKDEMİR 

RECEP İVEDİK 4
ŞAHAN GÖKBAKAN - İRFAN KANGI 
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TAYLOR SWIFT

NR 1 DANCE HITS 2015 

4 MEVSİM KİTAP OKURKEN DİNLENECEK KLASİKLER 

LA VIE EN ROSE 

1989 
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NOAH-NUH:BÜYÜK TUFAN

THE WOLF OF WALL STREET - PARA AVCISI

LUCY

EXPENDABLES 3 -CEHENNEM MELEKLERİ 3

JENNIFER CONNELLY - RUSSEL CROWE 

LEONARDO DICAPRIO - JONAH HILL 

MORGAN FREEMAN - SCARLETT JOHANSSON 

SYLVESTER STALLONE - ANTONIO BANDERAS

ESCAPE PLAN - KAÇIŞ PLANI
ARNOLD SCHWARZENEGGER - SYLVESTER STALLONE
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LOOKING FOR ALASKA
JOHN GREEN 
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EN ÇOK SATANLAR : YABANCI

THE FAULT IN OUR STARS MOVIE TIE-IN

IT’S NOT HOW GOOD YOU ARE,IT’S HOW GOOD YOU WANT TO BE 

ADULTERY
PAULO COELHO 

JOHN GREEN
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FİLİZ ÖZKOL 
İŞ DÜNYASI BURÇ 

YORUMLARI
KOÇ
Çevresel koşullarınızı, yeni düşüncelere açık 
tutabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda ken-
dinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak 
ve birçok dostluk kuracaksınız. Güvendiğiniz 
dostlarınızı yanınızdan ayırmak istemeyecek-
siniz. Onların sezgisel yeteneklerini kendiniz-
le birleştireceksiniz. Sıra dışı mesleklerden 
para kazanma şansınız hep gündemde ola-
caktır. Önemli olan; sizin ne istediğinizi bilme-
niz ve bu konularda göstereceğiniz azim ve 
yaratıcılıktır. Baskıya ve yönlendirmeye gele-
miyorsunuz. İsteklerinize bir sınır çizmenizde 
fayda var. Bu konuda kendinize sıkı bir disip-
lin getirmeli fakat enerjinizi de baskı altında 
bırakmamalısınız.

YENGEÇ
Yolculuklarda ilginç fikirleri paylaşacağınız 
kişilerle arkadaşlık edeceksiniz. Dikkatinizi 
çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız or-
tamlarda bulunacaksınız. Yıllardır istediğiniz 
düşleri gerçekleştirebileceksiniz. Fikir birliği 
ettiğiniz kişiler size uygun kişilerdir. Çok hız-
lı ve cesur davranarak bir çok işi ayni anda 
yapacak, birbirini tetikleyen konularda ardı 
sıra başarılar gelecektir. Fikirlerinizi insanlara 
kabul ettirecek, organizasyon yeteneğinizin 
çıtasını yüksek tutacaksınız. Uzun yolların ve 
seyahatlerin gündeme gelmesiyle yoğun bir 
tempoya girebilirsiniz.

İKİZLER
İş yaşantınızda kurallı  hareket edecek ve ba-
şarınızı garantileyeceksiniz. Birlikte çalıştığı-
nız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsu-
nuz. Arkadaşlarınızdan yaşça büyük olanlar 
ile ortak çalışma alanlarını paylaşacaksınız. 
İnatçı tavırlarınız yüzünden tepki görebilirsi-
niz. Sakin fakat inatçı bir kişilik içinde oldu-
ğunuz için, bu dönem dostlarınıza karşı ilginç 
ama sorunlu olabilirsiniz. Rutinleşmiş bazı 
şartların değiştiğini gözleyeceksiniz. Yaşa-
mınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için 
önemli  bir dönem. 

BOĞA
Tamamen maddi konulara konsantre olma-
nız nedeniyle, çevrenizle çıkar temelli kişisel 
çelişkiler yaşayabilirsiniz. Hiç istemediğiniz 
halde kırıcı olabilir, istenmeyen dargınlıklara 
neden olabilirsiniz. Planladığınız işlerde ge-
rekli sonucu almak için kişiselliğinizi güçlü bir 
şekilde kullanmanızı ve aldığınız kararlardan 
dönmemenizi öneriyoruz. Ortaklıklar ve yazılı 
anlaşmalarda durum değerlendirmesi yapar-
ken, güç de olsa şartların sizi desteklediğini 
göreceksiniz. Sadece, mücadele gücünü yi-
tirmeyin ve her türlü durumdan kendinize yeni 
görevler çıkarın. 
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AKREP
Yaşamınızı istediğiniz gibi şekillendirmek için 
daha ne bekliyorsunuz. Çevresel koşullarınızı 
değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve 
yardımına ihtiyaç duymayacaksınız. Çevre-
nizde meydana gelen olayları tamamen kendi 
doğrularınızla şekillendirip, değerlendirecek-
siniz. Maddi fırsatlar sizi bırakmayacaktır. Her 
türlü fırsat ayağınıza gelecektir. Olayların bol 
olduğu bir ay olacak. Abartılı harcamalardan 
bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Sabırlı ve 
mantıklı taraflarınızı ön plana çıkarmalısınız. 
Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, 
ortaklıklarınız konusunda şanslı olacaksınız. 
Ayni fikirleri paylaştığınız ve size finans des-
teği sağlayacak kişilerle beraber olacağınız 
ortamlarda bulunacaksınız.

TERAZİ
Yeni iş projelerini çevrenizden saklarken, bu-
lunduğunuz ortamlarda melankolik bir hava 
estireceksiniz. Karşınızdaki kişileri incitmek-
ten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta 
zorlanabilirsiniz. Yaptığınız bunca fedakarlığa 
rağmen bir şey elde edemediğinizi düşüne-
rek, sessiz kalmayı tercih edeceksiniz. Fakat 
yardım etme duygunuz oldukça yoğun ve 
birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaş-
tırmak için elinizden gelen her şeyi yapacak-
sınız. İçinizdeki öfkeleri bastırmak zorunda 
kalacaksınız. Başarılı çalışmalara imza ata-
rak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız. 
Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak ak-
tivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda 
duygusal bir çekim meydana gelebilir.

BAŞAK
Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere sa-
vunma olanağı vermeden etki altına alıyorsu-
nuz. Zihinsel faaliyetlerinizi güçlü bir şekilde 
dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki kişiler, bu 
kadar yoğun bir projeyi nasıl yapılandırarak 
ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler. Çevrenizde 
sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye 
önderlik yapacaksınız. Özellikle maddi konu-
larda hiç kimsenin aklına gelmeyen konular-
da büyük paralar kazanabilirsiniz. Oldukça 
hırslı bir karakter yapısıyla politika, ticaret 
gibi denemediğiniz konularda başarılı ola-
caksınız. Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte 
koştururken, ara molalarla harcamalarınızda 
ki artışlara dikkat etmeyi unutmayın.

ASLAN
Yatırım konusunda, temkinli hareket ediyor 
ve paranızı en iyi ve uyumlu şekilde değer-
lendirmeyi amaçlıyorsunuz. Partnerinizin pa-
rasından faydalanacaksınız. Satın alma ve 
sahiplenme isteğinizin üst seviyede olacak, 
gösterişli olmaya eğilimli bir yapı sergileye-
ceksiniz. Bütçenizi aşmama konusunda dik-
katli olmalısınız. Duygusal hatalar yapmaya 
müsait bir döneminiz. Kıskanılacak ve tenkit 
edileceksiniz. Duygularınızdaki artışlar yü-
zünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek 
zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulu-
nabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz.. 
Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce 
bazında organizasyonlar önemli olacaktır.

BALIK
Bir çok hayallerinizi hayata geçireceksiniz. 
Bu ay, beklentileriniz yoğun olacak. İçgüdü-
sel bir şekilde çevrenizle paylaştığınız yorum 
yeteneğinizle; insanların adeta içini okurken, 
yardımseverlik duygularınız da atakta.Bu dö-
nem, yanlış anlaşılabilirsiniz. Kendinizi ifade 
ederken zorlanacak, bildiğiniz konularda bile 
kendinizi savunma sorunları yaşayacaksınız. 
Özellikle, dış görünüşünüzle ilgili değişim 
yapmamalısınız. İkna kabiliyetiniz oldukça 
yüksek seyrediyor. Fiziksel anlamda oldukça 
çekici ve aktif bir tavır içindesiniz.

KOVA
Çevrenizde farklı yapınızla ilgi göreceksiniz. 
İlişkilerinizde baskın bir portre çiziyorsunuz. 
Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi 
göze alacak kadar güçlü ve performansınız 
oldukça yüksek. Planlarınızı gizli tutmak isti-
yorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor 
olabilir. Araştırma içgüdünüzün yüksek olma-
sından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik 
çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat 
bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Par-
lak zekanız ve güçlü algılarınız heyecanları-
nıza önderlik edecektir.

OĞLAK
İş arkadaşlarınızla güzel bir performans sağ-
layacaksınız. Girişimde bulunduğunuz alan-
larda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz 
çok daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi 
pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz. Eski bir 
miras geri giden Jüpiter sayesinde gündeme 
gelecek…Sosyal ilişkileriniz ve iş yaşamınız 
önemli olacak. Çok fazla efor sarf etmeden 
cesaretinizi ve yeteneklerinizi zekanızla bir-
leştirerek hedefe ulaşacaksınız. Gelirlerini-
zin artışı karşısında keyfiniz yerine gelecek. 
Yakın çevrenizle güven duygusu çerçevesi 
içinde yapacağınız iş birliklerinden kazançlar 
elde edeceksiniz.

YAY
Ailenizle ilgili konuların gündem kazanmasıy-
la yaşadığınız duygu bağlarını pekiştireceksi-
niz. Güçlü duygularla başlattığınız çalışmala-
rınızı inatla sürdüreceksiniz. Aile büyüklerinin 
sorunları gündeme gelebilir. Geçmişe dayalı 
tecrübelerinizin doğruluğunun, bugün de ka-
nıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. 
Bu nedenle kendinizle ilgili düşüncelerinizde 
ısrarcı olacaksınız. Bu ay, ikna kabiliyetiniz 
artıyor. Gündemde olan konularla ilgili birleş-
tirici konuşmalar yapacağınız yerlerde bulu-
nabilirsiniz. Yönetici ruhu taşıyan insanlar 
size daha fazla güven verecek. Onlarla bir 
çok iş fırsatı yakalayacaksınız.
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NO AVM ADI TOPLAM BEĞENİ NO AVM ADI TOPLAM BEĞENİ NO AVM ADI TOPLAM BEĞENİ
1 City'S Nişantaşı 484.546 1 Forum Ankara Outlet 174.870 1 Forum Kayseri 126.577
2 Forum İstanbul 376.737 2 ANKAmall 150.311 2 Forum Mersin 112.973
3 Marmara Forum 338.070 3 Gordion 54.027 3 Espark 105.569
4 İstanbul Cevahir 274.380 4 Kentpark 51.873 4 Forum Trabzon 104.553
5 Kanyon 245.584 5 Taurus 43.804 5 Forum Gaziantep 95.175
6 Vialand 179.563 6 Cepa 38.331 6 Gebze Center 80.894
7 M1 Meydan Ümraniye 114.700 7 Acity Outlet 36.639 7 Prime Mall Gaziantep 70.028
8 İstinyepark 97.640 8 Anatolium Ankara 30.986 8 Özdilek Bursa 67.428
9 Palladium Ataşehir 94.928 9 Nata Vega Outlet 28.371 9 Forum Bornova 66.854

10 Brandium Ataşehir 89.463 10 Next Level 26.548 10 Terracity 64.240
11 Trump 76.664 11 Panora 19.512 11 Özdilek Park Antalya 61.428
13 Sapphire Çarşı 74.239 12 365 AVM 18.899 12 Konya Kent Plaza 60.773
12 Viaport Outlet 73.866 13 Atlantis 17.896 13 Antalya Migros AVM 59.065
14 MarmaraPark 70.683 14 Gimart Outlet 13.815 14 Prime Mall İskenderun 50.699
15 Buyaka 64.264 15 Tepe Prime Avenue 12.646 15 Forum Çamlık 43.865
16 Akasya Acıbadem 58.376 16 Bilkent Center 12.348 16 Forum Aydın 41.437
17 Capitol 51.665 17 Antares 9.783 17 Serdivan Park 41.131
18 Astoria 48.223 18 Arcadium 9.077 18 Kule Site AVM 40.570
19 212 İstanbul Power Outlet 44.365 19 Kızılay AVM 6.235 19 MarkAntalya 39.516
20 Torium 40.694 20 Armada 4.751 20 Deepo Outlet Center 38.657
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NO AVM ADI TAKİPÇİ NO AVM ADI TAKİPÇİ NO AVM ADI TAKİPÇİ
1 City'S Nişantaşı 91.680 1 ANKAmall 6.226 1 Highway Outlet 10.965
2 Kanyon 57.925 2 Bilkent Center 4.938 2 Sera Kütahya 6.665
3 Buyaka 55.226 3 Kentpark 4.069 3 Kayseri Park AVYM 5.459
4 Astoria 11.116 4 Tepe Prime Avenue 3.979 4 Deepo Outlet Center 4.844
5 İstinyepark 10.728 5 Cepa 2.088 5 Korupark AVM 3.529
6 Trump 10.711 6 Gordion 2.069 6 Özdilek Park Antalya 3.379
7 Akasya Acıbadem 8.759 7 Armada 1.878 7 Gebze Center 3.019
8 Sapphire Çarşı 8.359 8 Nata Vega Outlet 1.818 8 Espark 2.804
9 Capitol 7.556 9 365 AVM 1.697 9 Palladium Antakya 2.479

10 Arena Park 6.427 10 Panora 1.663 10 Malatya Park 2.378
11 Palladium Ataşehir 5.302 11 Taurus 1.480 11 Ceylankaravil Park 2.131
13 Vialand 4.805 12 Forum Ankara Outlet 1.295 12 Forum Mersin 2.044
12 Kozzy 4.487 13 Acity Outlet 1.237 13 Zafer Plaza 1.859
14 Marmara Forum 4.240 14 Gimart Outlet 1.178 14 Antalya Migros AVM 1.716
15 Zorlu Center 4.086 15 Anatolium Ankara 1.062 15 Bursa Kent Meydanı 1.586
16 Forum İstanbul 3.855 16 Next Level 1.003 16 Forum Trabzon 1.553
17 212 İstanbul Power Outlet 2.962 17 Atlantis 873 17 Agora AVM 1.498
18 Olivium Outlet Center 2.873 18 Antares 862 18 Terracity 1.492
19 Akmerkez 2.673 19 Arcadium 463 19 Anatolium Bursa 1.464
20 Aqua Florya 2.643 20 Park Vera 387 20 Forum Bornova 1.440

İS
TA

N
BU

L

AN
KA

RA

Dİ
Ğ
ER

NO AVM ADI TAKİPÇİ NO AVM ADI TAKİPÇİ NO AVM ADI TAKİPÇİ
1 City'S Nişantaşı 91.680 1 ANKAmall 6.226 1 Highway Outlet 10.965
2 Kanyon 57.925 2 Bilkent Center 4.938 2 Sera Kütahya 6.665
3 Buyaka 55.226 3 Kentpark 4.069 3 Kayseri Park AVYM 5.459
4 Astoria 11.116 4 Tepe Prime Avenue 3.979 4 Deepo Outlet Center 4.844
5 İstinyepark 10.728 5 Cepa 2.088 5 Korupark AVM 3.529
6 Trump 10.711 6 Gordion 2.069 6 Özdilek Park Antalya 3.379
7 Akasya Acıbadem 8.759 7 Armada 1.878 7 Gebze Center 3.019
8 Sapphire Çarşı 8.359 8 Nata Vega Outlet 1.818 8 Espark 2.804
9 Capitol 7.556 9 365 AVM 1.697 9 Palladium Antakya 2.479

10 Arena Park 6.427 10 Panora 1.663 10 Malatya Park 2.378
11 Palladium Ataşehir 5.302 11 Taurus 1.480 11 Ceylankaravil Park 2.131
13 Vialand 4.805 12 Forum Ankara Outlet 1.295 12 Forum Mersin 2.044
12 Kozzy 4.487 13 Acity Outlet 1.237 13 Zafer Plaza 1.859
14 Marmara Forum 4.240 14 Gimart Outlet 1.178 14 Antalya Migros AVM 1.716
15 Zorlu Center 4.086 15 Anatolium Ankara 1.062 15 Bursa Kent Meydanı 1.586
16 Forum İstanbul 3.855 16 Next Level 1.003 16 Forum Trabzon 1.553
17 212 İstanbul Power Outlet 2.962 17 Atlantis 873 17 Agora AVM 1.498
18 Olivium Outlet Center 2.873 18 Antares 862 18 Terracity 1.492
19 Akmerkez 2.673 19 Arcadium 463 19 Anatolium Bursa 1.464
20 Aqua Florya 2.643 20 Park Vera 387 20 Forum Bornova 1.440

İS
TA

N
BU

L

AN
KA

RA

Dİ
Ğ
ER



SOSYAL MEDYA

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

2.
sa

yı
 /

 Ş
ub

at
 2

01
5

96

NO AVM ADI NO AVM ADI NO AVM ADI 
1 İstanbul Cevahir 463.297 1.137.296 1 ANKAmall 246.775 579.644 1 Forum Bornova 268.199 758.359
2 İstinyepark 332.578 857.978 2 Kentpark 157.751 394.854 2 İzmir Optimum Outlet 232.846 501.884
3 Forum İstanbul 301.396 679.393 3 Cepa 135.892 289.271 3 Korupark AVM 131.335 441.621
4 Marmara Forum 246.514 588.433 4 Armada 121.925 236.856 4 Espark 127.835 396.064
5 Viaport Outlet 225.507 435.564 5 Panora 115.064 380.656 5 Forum Mersin 125.457 491.490
6 Kanyon 211.768 559.841 6 Gordion 87.385 270.116 6 MarkAntalya 116.700 244.741
7 Palladium Ataşehir 196.952 624.433 7 Ankara Optimum Outlet 82.328 173.973 7 Agora AVM 105.975 425.416
8 Zorlu Center 191.708 250.693 8 Nata Vega Outlet 81.119 126.225 8 Terracity 95.076 330.792
9 MarmaraPark 189.919 523.711 9 Kızılay AVM 76.026 142.637 9 Forum Trabzon 93.314 346.613

10 İstanbul Optimum Outlet 183.532 345.462 10 Taurus 72.125 110.038 10 Highway Outlet 85.716 109.432
11 Capacity 177.712 684.666 11 Forum Ankara Outlet 66.300 95.238 11 Adana Optimum Outlet 85.708 190.377
13 Tepe Nautilus 159.046 326.539 12 Antares 62.067 199.260 12 Bursa Kent Meydanı 78.429 276.763
12 Akasya Acıbadem 157.235 169.007 13 Acity Outlet 60.505 87.184 13 Antalya Migros AVM 78.205 194.496
14 Buyaka 144.391 315.092 14 Atlantis 53.308 124.948 14 Forum Çamlık 77.456 335.729
15 City'S Nişantaşı 143.607 257.707 15 Next Level 51.630 60.359 15 Özdilek Park Antalya 76.605 148.669
16 Aqua Florya 143.407 242.879 16 Tepe Prime Avenue 30.378 67.817 16 Zafer Plaza 73.856 268.421
17 Trump 140.036 237.004 17 365 AVM 24.706 80.839 17 Forum Kayseri 72.790 243.804
18 CarrefourSA Maltepe Park 132.314 324.252 18 Arcadium 23.911 46.692 18 Outlet Center İzmit 68.639 127.013
19 Vialand 130.018 207.646 19 Bilkent Center 22.905 38.793 19 M1 Merkez Adana 65.920 154.081
20 Torium 120.363 232.489 20 Anatolium Ankara 12.511 20.248 20 Forum Aydın 65.439 149.300
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İSTANBUL

Twitter takipçi sayıları düşmektedir.
5.454 takipçi kaybına rağmen City’S 1. 
Sırada ki yerini korumaktadır. Capitol 
AVM 4.138 yeni takipçi ile en fazla 
takipçi kazanan AVM’dir. Palladium 
Ataşehir  723 yeni  takipçi kazanarak 
bu ay en fazla takipçi kazanan 2.AVM 
olmuştur. Astoria 319 yeni takipçi 
sayısı ile 3.en çok takipçi kazanan AVM 
olmuştır. 

ANKARA

En çok yeni takipçiyi 562 kişi ile 
Cepa AVM elde etmiştir. Tepe Prime 
Avenue 157 takipçi ile onu izlemektedir. 
147 yeni takipçi ile  bu ay Atlantis 3. 
En fazla yeni takipçi kazanan AVM 
olmuştur. AnkaMall ise bu kulvarda da 
birinciliği korumaktadır. Cepa bu ay ki 
performansı ile 1 sıra yukarı çıkmıştır.

DİĞER

İstanbul ve Ankara dışında ise, Highway  
bu ay da bu kulvarda ki açık ara 
birinciliğini korumaktadır. Kütahya Sera 
AVM bu ay  3.839 yeni takipçi elde 
ederek 6.sıradan 2.sıraya yükselmiştir. 
Ceylan Karavil AVM 675 yeni takipçi 
kazanımı ile 2. Olurken Gebze Center 
ise 666 yeni takipçi kazanımı ile 3. En 
fazla takipçi kazanan AVMler olmuştur.

İSTANBUL

İstanbul Cevahir bu ay 16.354 yeni 
check-in ile en çok yeni check in alan 
AVM dir.16.430 yeni check-in ile 
Akasya Acıbadem  onu izlemektedir. 
CRM noktasında incelersek geçen ay 
3,85 ortalamasını bu ayda 3,85 olarak 
gerçekleştiren  Capacity önemli bir 
performans sergilemiştir. Bu ay 3.17 lik 
performansı ile Palladium Ataşehir 
2. En iyi averajı elde etmiştir. 

ANKARA

En çok yeni check-in alan AVM leri ilk 
sırada 7.864 ile AnkaMall ve 7.473 ile 
Kentpark gelmektedir. CRM noktasında 
en başarılı performans 3,31 ile bu ay 
Panora AVM’de dir.  Panora’yı  3.27 
ile 365 AVM izlemektedir. Antares 
AVM’de 3.21 lik bir skor ile önemli bir 
performans elde etmiştir.

DİĞER

İstanbul ve Ankara dışında ise, En 
fazla yeni check-in noktasında ; İzmir 
Optimum 10.329 check-in ile İlk sırada 
yer almıştır.Optimum İzmir ‘i 10.088 
yeni check-in ile Forum Bornova 
takip etmektedir. 6.332 yeni check-in 
ile MarkAntalya  bu ay 3. En fazla 
check-in alan AVM olmuştur. CRM 
oranlarına bakarsak Forum Çamlık 4.33 
ile birincidir. Agora AVM  4,01 oranı ile 
ikinci en iyi skoru elde etmiştir.

İSTANBUL

Vialand 14.800 Yeni beğeni ile  bu ay en çok 
beğeni alan AVM’dir.  Kanyon 11.490 yeni 
beğeni ile bu ay 2.en fazla beğeni alan AVM 
olarak karşımıza çıkmıştır. Sektörün yeni 
oyuncusu Akasya 8.983 yeni beğeni ile bu 
ayın en fazla beğeni alan 3.AVM’si olarak 
ilk 20 ‘de yer almıştır. Trump AVM bu ay 
sıralamada 3 sıra yükselmiştir. City’s 694 
beğeni kaybetse de 1.sıradadır.  

ANKARA

Ankara özelinde, ise en çok yeni beğeni 
alan AVM’leri incelersek  2.810 yeni beğeni 
ile AnkaMall ilk sırada yer almaktadır. 
1.792  yeni beğeni alan Panora 2.en çok 
beğeni alan AVM dir. 1.764  yeni beğeni 
ile 365 AVM takipçilerini artırmaya devam 
etmektedir. Forum Ankara beğeni kaybetse 
de  birinciliği bu kulvar da bu ayda devam 
etmektedir. Gimart AVM bu ay 5.129 beğeni 
kaybetmiştir.

DİĞER

İstanbul ve Ankara dışına bakarsak. Forum 
Mersin 1.262 yeni beğeni ile bu ay en fazla 
beğeni alan AVM dir. Konya Kentplaza  
1.067  yeni beğeni ile bu ay en çok beğeni 
alan 2. AVM olmuştur. Bu ay en sert çıkış 
6.030 beğeni kaybeden Serdivan AVM dir. 
MarkAntalya ilk defa ilk 20’ye girmiştir. 
Espark ilk üç arasında Forum’lar arasında ki 
yerini korumaktadır. M

A
Ll

&
M

O
TT

O
 /

 1
2.

sa
yı

 /
 Ş

ub
at

 2
01

5

97



MALl&MOTTO / Haberler

M
A

Ll
&

M
O

TT
O

 /
 1

2.
sa

yı
 /

 Ş
ub

at
 2

01
5

98

LC WAIKIKI, TEKSTİL/GİYİM KATEGORİSİNDE 
TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI MARKASI SEÇİLDİ

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ve adayları tamamen bağımsız 
araştırmalara dayalı analizler sonucu belirlenen The One Awards 2014, 8 
Ocak’ta sahiplerini buldu. Bütünleşik Pazarlama Yönetimi ile 1 yıl içinde 
algı yönetiminde en iyi skoru yapan firmaların ödüllendirildiği ve Marketing 
Türkiye tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Tekstil / Giyim 
kategorisinde birincilik ödülü LC Waikiki’nin oldu.

2023 yılında Avrupa’nın en başarılı üç hazır 
giyim markasından biri olmayı hedefleyen ve 
global arenaya açıldığı 2009 yılından bu yana 
başarılarıyla adından söz ettiren LC Waikiki, 
2015 yılına yeni bir ödülle girdi. Marketing 
Türkiye tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 
The One Awards’ta Tekstil/Giyim kategorisinde 
birincilik ödülü LC Waikiki’ye verildi. 8 Ocak’ta 
Raffles Istanbul Zorlu Center’da gerçekleşen 
törenden ödülle ayrılan LC Waikiki, sektördeki 
başarısını bir kez daha ispatlamış oldu.

LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü 
Yenal Gökyıldırım, bu yılın ilk ödülünü, 
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen The One 
Awards’tan alan marka hakkında şu yorumlarda 
bulundu; “Kazandığımız bu önemli ödül, 2023 
yılında Avrupa’nın en başarılı üç hazır giyim 
markasından biri olma hedefimiz için önemli 
bir adım oluştururken kuruluşumuzdan bugüne 
vermiş olduğumuz emeğimizin doğru yere 
ulaştığının da anlamlı bir göstergesi. Geçtiğimiz 
yıl bizim için oldukça yoğun iletişim çalışmaları 
gerçekleştirdiğimiz bir sene oldu. Yurt dışında 

ulaştığımız 100’ü aşkın mağazamızla, 23 
ülkede ulaşılabilir olmanın büyük mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu global yolculukta bizimle 
birlikte yol alan tüm paydaşlarımızla beraber 
bu ödüllerin birçoğunu global pazarlarda da 
almaya devam edeceğimize inanıyorum.”
Yeni bir ödül, yeni bir yaklaşım

Türkiye’nin pazarlama iletişimi alanında 
verilen en yeni ödülü The One Awards’ı, 
farklı kılan iki çok önemli özelliği bulunuyor. 
Marketing Türkiye imzası taşıyan ödül 
töreninde markalar, başvuru ile değil tamamen 
bağımsız araştırmalar sonucu yapılan analizler 
sonucu belirleniyor. Markalara ödül kazandıran 
sonuçlar ise, 1 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri 
bütünleşik pazarlama faaliyetleri sonucu elde 
ettikleri algı skoru. Markaların algı yönetiminde 
destek aldığı ajansları da bu başarının önemli 
birer oyuncusu.

LC Waikiki’nin bütünleşik pazarlama yönetimi 
alanında hizmet aldığı iletişim yönetimi ajansı 
Excel de başarıdaki payıyla ödüllendirildi. 

Excel İletişim Yönetimi Başkanı Figen İsbir  
“Türkiye kökenli bir markanın bütün dünyadaki 
iletişiminin yönetimi için Türkiye'deki merkez 
ofisi olarak da sorumluluk aldık. Bu da bir 
ilk olarak markanın Türkiye'de öncülük ettiği 
konular arasında" dedi ve markanın global 
yolculuğunda elde edeceği yeni başarılara olan 
inancını ifade etti.

LC Waikiki’nin bütünleşik pazarlama faaliyetleri 
başarısındaki bir diğer paydaşı olan People 
Communications da The One Awards gecesinden 
ödülle ayrıldı.
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